
FGMA:n strategia 

FGMA tänään


Perustettu: 23.11.1990 (29v.)


Nimi: Suomen Golfjohtajat ry tai Finnish Golf Managers Association (FGMA)


Osoite: Valimotie 10, 00380 Helsinki (Sporttitalo, House of Golf) 

Puheenjohtaja: Pekka Palmunen


Varapuheenjohtaja: Staffan Tuomolin


Toiminnanjohtaja: Antti Hiltunen


Jäsenistö: Yhteensä 242 jäsentä

- 102 toimitus- ja toiminnanjohtajaa

- 45 kenttämestaria

- 42 palvelupäällikköä

- 47 seniorijäsentä

- 5 kunniajäsentä

- 1 kannatusjäsen

 

Talous: Yhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut yhteensä 70.000


Jäsenmaksu: 155€


Toimikunnat: Toimitusjohtajatoimikunta, Kenttämestaritoimikunta, 
Palvelupäällikkötoimikunta, Taloudellinen tutkimus- toimikunta ja Koulutustoimikunta.


Tapahtumat: Kevätseminaari, toimialapäivät, yhdistyksen mestaruuskilpailu, kevät- ja 
syysmatkat, yksittäiset koulutuspäivät.


Koulutus: Tarjotaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa johtamisen erikoisammatutkintoa, 

lähiesimiestyön ammattitutkintoa ja puutarha-alan ammattitutkintoa.




Missio

FGMA on Golfjohtajien henkilöyhdistys, jonka jäseninä on lähes kaikki Suomen 
golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajat ja osa kenttämestareista sekä palvelu- ja 
toimistopäälliköistä.


Ydintehtävä

FGMA tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia hoitaa tehtävänsä paremmin niin ammatillisen 
kehittymisen, hyvinvoinnin, avoimen tiedonvaihdon kuin henkisen virkistäytymisenkin kautta. 
Samalla jäsenien edustamat kenttäyhteisöt ja koko toimiala hyötyy avainhenkilöidensä kasvavasta 
kapasiteetista, jonka FGMA tarjoaa koko golfalan kehittämiseen yhteistyössä toimialan muiden 
järjestöjen kanssa.


Visio

FGMA edustaa kattavasti suomalaisia golfjohtajia ollen arvostettu, ammattitaitoinen, koulutettu, 
aktiivinen ja yhteistyökykyinen toimija golfalalla.


Strategia 2020 - 2022

Yhdistyksen strategisia valintoja tarkastellaan vuosittain toimintasuunnitelman laadinnan 
yhteydessä. Strategisista valinnoista valitaan mukaan aina 1-2 ilmiötä toimintasuunnitelmaan.


Strategisten valintojen prosessi

Strategisia valintoja työstettiin Heinäkuussa 2019 hallituksen kehityspäivillä. Yhdistykselle haluttiin 
löytää alalta keskeisiä kehitys tai kipukohtia ja tämän johdosta kehityspäivien työskentelymalliksi 
oli valittu golftoimialan tilan tarkastelu erilaisten tilannekuvien perusteella. Tilannekuvia oli 
yhteensä 11 jotka oli jaettu hallituksen jäsenten kesken ennakkovalmisteluun. Tilannekuvien 
esittelyjen ja keskustelujen jälkeen, hallitus äänesti yhdistyksen toiminnan ja sen jäsenistön 
osaamisen lisäämisen kannalta merkittävimmistä tilannekuvista. Valituksi tuli neljä tilannekuvaa; 
golfosakkeen omistamisen ehdot, digitaalisuus, palveluiden ulkoistaminen ja toimialan palvelut. 

Strategiset valinnat 2020 toimintasuunnitelmassa

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan alla olevista strategisista valinnoista valikoitui mukaan 
palveluiden ulkoistaminen ja digitaalisuus.




Strategiset valinnat 2020 - 2022


Ilmiö Tavoite Toimintatapa/ 
toimenpiteet Mittari

Digitaalisuus Digitaalisuuden 
edistäminen toimialalla

Vaikuttaminen/ Asian 
nostaminen esiin alan 

tapaamisissa ja 
kohtaamisissa. 

Varmistettaan, että golfin 
ekosysteemissä 

kehitetään lisäarvoa 
golfyhteisöille tuottavia 

palveluita.

Osakkeen 
omistamisen ehdot

Omistamisen ehtoihin 
liittyvien 

mahdollisuuksien ja 
vaihtoehtojen 

tietoisuuden lisääminen

Asiantuntija/ Tiedotetaan 
juridiikkaan ja 

yhtiöjärjestyksiin 
liittyvistä asioista 

jäsenistöä. Nostetaan 
asia seminaareissa 

esille.

Ulkoistaminen
Lisätä toimialan 

osaamista palveluiden 
ulkoistamisessa

Asiantuntija/ Lisätään 
aiheen ympärillä 

koulutusta

Toimialan palvelut
Kehittää toimialan 

kattojärjestöjen 
tarjoamia palveluita 

Vaikuttaminen/ 
kannustetaan ja ohjataan 

alan järjestöjä 
palveluiden 

kehittämisessä ja 
jalkauttamisessa
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