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FGMA Toimintasuunnitelma 2020 
Yhdistyksen toimintatarkoitus


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomen golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajien, 
kenttämestareiden ja palvelupäälliköiden ammatillisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja 
sivistyksellisiä taitoja ja etuja. Tarkoitusta varten yhdistys tarjoaa jäsenilleen ammatillisen 
kehittymiseen, hyvinvointiin, avoimen tiedonvaihtoon ja henkiseen virkistäytymiseen liittyvää tietoa 
ja tapahtumia.


Yleistä toimintasuunnitelmasta


Yhdistys on aktiivisesti mukana Suomi Golfin strategiatyössä ja strategian jalkautuksessa. 

Yhdistys järjestää koulutusta sekä erilaisia tapahtumia ja tapaamisia jäsenistölle. Osa 
tapahtumista toteutetaan muiden golfalan toimijoiden kanssa yhteistyössä, osa itsenäisesti 
FGMA:n omina tapahtumina.  Keväällä ja syksyllä järjestetään seminaarit, joiden yhteydessä 
pidetään yhdistyksen vuosikokoukset. Lisäksi kauden 2020 aikana järjestetään tapaamisia 
ammattiryhmittäin.


Toimikunnat


FGMA:n toimintaa suunnittelevat ja järjestävät toimikunnat. Toimikunnan valmistelevat hallituksen 
päätettäväksi yhdistyksen toimintasuunnitelman vastuualueensa tai kohderyhmänsä 
näkökulmasta. Kaudelle 2020 toimikuntia on yhteensä viisi (5), joista kolme (3) suunnittelee ja 
toteuttaa omalle jäsenryhmälle suunnattua toimintaa ja palveluita. Kaksi (2) muuta vastaavat koko 
jäsenistölle suunnatusta toiminnasta tai palveluista. Kaudelle 2020 perustettavat toimikunnat ovat 
ammattityhmittäin toimitusjohtajat, kenttämestarit ja palvelupäälliköt. Lisäksi yhdistyksellä on 
taloudellinen tutkimus- toimikunta sekä koulutustoimikunta.


Talous

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Pääasiallisia tulonlähteitä ovat jäsenmaksut ja 
yhteistyökumppaneilta kerättävät maksut. Jäsenmaksut säilytetään kauden 2019 tasolla.


Jäsenmaksujen suuruudet kaudelle 2020 ovat:


Varsinainen jäsen	 155€ 
Seniorijäsen	 	 70€

Kannatusjäsen	 300€
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Yhteistyö toimialan sisällä


FGMA toimii yhteistyössä toimialan muiden yhdistyksien kanssa. Yhteistyössä kehitetään 
toimialaa yhteisten muutostarpeiden osalta entistä aktiivisemmin. FGMA on mukana toimialan eri 
järjestöjen välisissä säännöllisissä puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien tapaamisissa. Tätä 
ryhmää kutsutaan nimellä G4. Tapaamisia järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa. Kauden 
2020 keskeisin tavoite on Suomi Golfin uudistuva strategia.


VALINTA TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT

Koulutus • Tarjota jäsenistölle laadukasta 
ja ajankohtaista lyhyt- ja 
pitkäaikaista koulutusta 

• Edistää koulutuksen avulla 
jäsenistön osaamista ja 
tiedottaa ajankohtaisista 
asioista 

• Lisätä tapahtumissa 
osallistujien määrää

• Käynnistää 2020 
tutkintoperusteinen koulutus 

• Järjestetää ajankohtaisista 
aiheista päiväkoulutusta 

• Hyödyntää 
päiväkoulutuksessa myös 
web-seminaareja 

• Toteuttaa seminaareissa Open 
forum osuudet

• Tutkintokoulutukseen 
12 osallistujaa 

• Seminaareja 2 kpl/
vuosi, 70-120 
osallistujaa/seminaari 

• Päiväkoulutuksia 2 
kpl/vuosi, 30 
osallistujaa/
tapahtuma

Viestintä • Viestiä aktiivisesti 
yhdistyksen ja toimialan 
ajankohtaisista asioista 

• Tavoittaa viesteillä nopeasti 
suurimman osan jäsenistä 

• Kerätä viestinnän avulla tai 
ohessa palautetta toiminnasta

• Panostetaan erityisesti 
koulutuksen markkinointiin 

• Laaditaan 
viestintäsuunnitelma, jossa 
valitaan kanavat, tiheys ja 
konsepti 

• Jakaa tiedottamisvastuuta 
ammattiryhmittäin, määrittää 
vastuuhenkilöt

• Vähintään 1 viesti/2 
viikkoa, useampi asia 
samalla kertaa 

• Tapahtumiin osalta 
aikataulusta riippuen 
vähintään 3-5 
toistoviestiä/
tapahtuma

Vaikuttami
nen

• Saada yhdistyksen jäsenten 
kannalta tärkeitä asioita esille 
toimialan eri foorumeissa 

• Toimia aloitteellisesti asioissa, 
joissa yhdistyksen osaamista 
tarvitaan 

• Toimia aloitteellisesti G4 
tapaamisissa 

• Julkaista infoa yhdistykselle 
tärkeistä asioista 

• Osallistua toimialan 
tapahtumiin ja käyttää niissä 
puheenvuoroja

• Tavoitteena G4:ssä 
edistää ja tukea Suomi 
Golf Strategian 
jalkautusta. 

• Laatia ja jakaa 
keskeisistä asioista 1-2 
videota 

Ammattiry
hmien 
toiminta

• Ammattiryhmät järjestävät 
aktiivisesti seminaarien 
ohjeisohjelmaa ja omia 
ajankohtaisia tapahtumia 

• Ammattiryhmissä tapahtuu 
ajankohtaisten asioiden 
tiedonvaihtoa ja 
verkoistoimista

• Ammattiryhmät 
organisoituvat yhdistyksen 
sisällä, parhaat kyvyt saadaan 
mukaan toimintaan 

• Seuraavat toimialan kehitystä 
ja tuovat 
toimintasuunnitelmaan 
vuosittain toteutettavia 
sisältöjä

• Järjestään 2-3 
ammattiryhmän 
sisäistä tapaamista 

• Toteuttaa 
seminaareissa aina 
yksi ammattiryhmälle 
räätälöity kokonaisuus
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Kausi-  
valinnat

• Digitaalisuus 
• Toimintojen ulkoistaminen

• Toiminnallaan edistää 
digitaalisuutta toimialan 
käytännöissä erityisesti 
golfyhteisöissä. 

• Kerätä, jakaa malleja ja 
tiedottaa toimintojen 
ulkoistamiseen liittyvissä 
muutoksissa 

• Järjestää aiheista 
päiväkohtaisia 
koulutuksia, 2 kpl/
vuosi 

• Laatia, julkaista ja 
jakaa jäsenistölle 1 
muistio/kausivalinta 
vuoden 2020 aikana
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