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PRIORITEETTIÄÄNESTYS

Järjestys 
Kalastajatorpan 

tilaisuudessa

Järjestys 
hallituksen 

etätehtävässä
Aihe KA 1.sijat

1. 1.
Merkittävien resurssien allokointi lajin tulevaisuuden
kannalta keskeiseen tekemiseen (lajimarkkinointi). 
Työryhmän ehdotus min. 1,0 milj./vuosi.

2.375 3

3. 2. Yhteinen strateginen tahtotila katto-organisaation
luomiselle. 2.5 2

2. 3.
Panostamme asiakkuuden hallinnan (CRM) 
parantamiseen, asiakaskokemuksen ja lajimarkkinoinnin
kehittämiseen

2.625 2

5. 4. Tuomme toimialan käyttöön työkaluja helpottamaan
tiedolla johtamista 3.5 2

4. 5. Toiminnan keskiössä vetovoimatekijöinä liikunta, 
luontokokemus, terveys, hyvinvointi ja lajin sosiaalisuus 3.625 0



1.MERKITTÄVIEN RESURSSIEN ALLOKOINTI LAJIN TULEVAISUUDEN
KANNALTA KESKEISEEN TEKEMISEEN (LAJIMARKKINOINTI) .  TYÖRYHMÄN

EHDOTUS MIN.  1,0 MILJ./VUOSI.

Millaisia strategisia tavoitteita toimenpiteen tulisi sisältää?

Näkyvyys ja vaikutus laskelmat ja seuranta - selkeä vaikutus SGL 
toimintaan/toimitamalliin

Markkinointiviestin osalta tulisi keskittyä uusiin harrastajiin. 
Monikanavamenetelmän käyttöä. Uudet markkinointikanavat käyttöön. 
Mielummin isoon toistomäärään kuin merkittävään kertanäkymään
panostaminen.

Olemassa olevien golfareiden pitäminen kiinni lajissa sekä lukumäärällinen 
lisäys uusia tulijoita

Markkinointitoimenpiteet lajin ulkopuolelle valtakunnallisesti.

Kenttäyhtiöiden ja seurojen markkinoinnin vieminen seuraavalle 
ammattitaitoisemmalle tasolle. Jolloin yhtiöt/seurat hahmottavat paremmin 
mitä markkinointi on (se ei ole pelkkää mainontaa), ne tekevät markkinointia 
suunnitelmallisesti ja toteuttavat markkinointia nykyaikaisin menetelmin. 
Markkinointi, myynti ja viestintä on on yhdistetty yhtiön/seuran tulevaisuuden 
menestyksen luojaksi.

Jäsenmäärän kasvattamisen ikuisuusprojektina tulee lopettaa. 
Suorituspaikkojen nostaminen lajimarkkinoinnin keskiöön - golf lajina
koukuttaa. Yhteisöjen erilaisuuksien tunnistaminen ja erottuvuustekijöiden
esilletuominen.

Tuleeko toimenpiteen toteutus olla FGMA:n vastuulla? Jos, niin
miltä osin tai millä tavalla?

Jäsenten vastuulla levittää tietoa ja valittua agendaa omassa
yhteisössä

Ei. Golfliiton vastuulla. FGMA voi verkostonsa avulla tarjoa
valikoidusti jäsenistön osaamista kehitettäessä golfyhteisöjen
yhteisiä valtakunnallisia palveluita

Osallistua lajimarkkinointiin yhteisten kanavien kautta. Teemoina: me 
työllistämme 750 henkilöä ja koulutamme ammattitaitoisia tekijöitä. 
Yhdessä.

Mukana kokonaisuuden suunnittelussa.

FGMA voi löytää tästä roolinsa koulutuksen osalta. Olennaista olisi
saada palvelupaketti Suomi Golfissa haltuun yhteisellä rakenteella eri
kattojärjestöjen kanssa, jolloin FGMA ei jäisä tässä asiassa yksin, 
vaan koko kattojärjestö tuottaisi tähän palvelua yhtiöille ja seuroille.

Ei, toteutus Golfliiton vastuulla. Tai katto-organisaation vastuulla.

Kenttäyhteisöjen toimintamallien segmentointi pohjaksi
lajimarkkinoinnin suunnitteluun. Hinta, laatu, pelaamisen
sidonnaisuusvelvoite yhteisöön tai Golfliittoon...

Millainen vaikutustavoite toimenpiteen osalta FGMA:lla tulisi olla?

Jokaisen klubin jäsenen tulee olla tietoinen tavoitteesta (jako 
seurakirjeissä x krt/kausi)

Painottaa golfin yleismarkkinoinnin merkitystä lajin kasvun ja 
uudistumisen näkökulmasta. 

Alalla työllistyvät organisotuvat FGMA tai FGA tai muu yhteisen järjestön 
alle.

Ammattimainen osaaminen mukaan

FGMA:n tulisi vaikuttaa aktiivisesti ja voimakkaasti liiton strategiaan.

Golfyhteisöjen hyvinvoinnin kasvattaminen lajimarkkinoinnin
toimenpiteiden avulla.



2.  YHTEINEN STRATEGINEN TAHTOTILA KATTO-
ORGANISAATION LUOMISELLE.

Millaisia strategisia tavoitteita toimenpiteen tulisi sisältää?

Määritellään toimitamalli (jos organisaatio muodostetaan)

Uuden golfin kattojärjestön perustaminen ja vanhojen lopettaminen. 
Järjestössä sekä seurat että kenttäyhtiöt aktiivisesti mukana
paikallisen yhteisöjäsenyyden kautta. Päätöksenteon suhteen
kenttäyhtiöille nykytilannetta enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja
päätösvaltaa kokonaisuuden osalta. Uuden järjestön keskeisenä
ideana palveluiden tuottaminen. SGL:n ja SKG:n laukkauttaminen
samassa yhteydessä.

Järjestöt saman katon alle, kustannussäästöt yhteisesti sekä 
tietopankkien jakaminen

Yhteisen strategisen tahtotilan aikaansaaminen

Saada tämä aikaiseksi. Luoda yhteinen kattojärjestö golfille, joka 
keskittyy golfin tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin asioihin.

Tuleeko toimenpiteen toteutus olla FGMA:n vastuulla? Jos, niin
miltä osin tai millä tavalla?

Vahva neuvottelukumppani ja aloitteellinen rakentaja

FGMA voi konsultoida uusimuotoisen jäsenyyden rakentamisessa 
seuran ja kenttäyhtiön näkökulmasta. FGMA jatkaa 
henkilöyhdistyksenä ja asiantuntijaroolissa pitkälti aikaisemmissa 
tehtävissä.

Ammatillisen koulutuksen tietotaito ja relevantin informaation 
levittäminen

vetovastuu prosessissa

Kyllä. FGMA:n tulee olla vaikuttamassa tämän syntyyn ja aktiivisella 
vaikuttamistyöllä liiton suuntaan.

Tämä pitäisi olla kaikkien yhteinen tahtotila jotta toimii

Millainen vaikutustavoite toimenpiteen osalta FGMA:lla tulisi olla?

FGMA:n tulee olla vahva vaikuttaja kokonaisuudessa

Toimia yhteistyössä SGK:n kanssa edistämällä golfyhtiöiden 
merkitystä uuden järjestön perustamisessa.

FGMA osana koko järjestökenttää

Saada uusi kattojärjestö syntymään.



3.  PANOSTAMME ASIAKKUUDEN HALLINNAN (CRM) PARANTAMISEEN,  
ASIAKASKOKEMUKSEN JA LAJIMARKKINOINNIN KEHITTÄMISEEN

Millaisia strategisia tavoitteita toimenpiteen tulisi sisältää?

selvitetään mitä tietoja voidaan hyödyntää ja miten kerätä - valmis järjestelmä?

Asiakkuuksien irroittaminen ajanvarausohjelmista. Jatkossa asiakashallinta 
tulisi kytkeä talousohjelmiin. Avoimen ohjelmistoympäristön syntymisen 
edistäminen. Sellaisten yhteisprojektien kerääminen, jotka keskittyvät 
golfyhteisöjen käyttöön suunnattujen asiakashallintaohjelmia tarjontaan

Asiakaskyselyt kaikkien yhteisöjen saataville ja tulosten jakaminen. Best 
practices-tietopankin jakaminen.

Yhtenäisen toimintamallipankin kehittäminen

Kenttäyhtiöillä ja seuroilla käytössä uusin ja toimiva teknologia lajimarkkinoinnin 
ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Kaikki pelaamisesta syntyvä data tulisi olla 1. kenttien ja 2. lajimarkkinoinnin
suunnitelussa käytettävissä. Ilman toimivaa, suunnitelmallista ja avointa
asiakkuuksien hallintaa ei ole mahdollista suunnitella toimivaa ja kohdistuvaa
lajimarkkinninointia. Merkittävien resurssien allokointi ei ole tällöin perusteltua.

Tuleeko toimenpiteen toteutus olla FGMA:n vastuulla? Jos, 
niin miltä osin tai millä tavalla?

Asiantuntijarooli - kyse kuitenkin seurojen asiakkaista.

Ei. Golfliiton ja Suomen Golfkenttien. FGMA voi tarjota 
tarvekartoitusta ja testauspalvelua palvelupäälliköiden 
ryhmän rekrytoinnilla.

Tiedon levittäminen omissa kanavissaan

Käyttää yhdistyksen jäsenten osaamista toimintamallin
rakentamisessa.

Ei, tämä tulee olla liiton vastuulla.

Asiakkuuden hallinnan ja asiakaskokemuksen osalta kyllä

Kyllä. On tehtävä kattava tarvekartoitus kenttien tarpeista
CRM:n osalta.

Millainen vaikutustavoite toimenpiteen osalta FGMA:lla tulisi olla?

Toimien/tavoitteiden pitää hyödyttää golfyhteisöjä

Pitää toimialalla yllä keskustelua, jossa nykyiset asiakkaiden hallintaan 
liittyvät haasteet ovat esillä. Tuoda aktiivisesti esille millaisia esteitä 
nykytilanne luo uusien palveluiden tuottamiseen

En osaa sanoa

Ammattimaistaa toimintamalleja alalla toimivien tueksi.

Saada liitto ottamaan tämä asia omalle agendalleen ja keskeiseksi osaksi 
omaa strategiaansa.

Tarvekartoituksen perusteella kenttien on sitouduttava
järjestelmätoimittajan valintaan kattavan ja laadukkaan datan
aikaansaamiseksi.



4.  TUOMME TOIMIALAN KÄYTTÖÖN TYÖKALUJA
HELPOTTAMAAN TIEDOLLA JOHTAMISTA

Millaisia strategisia tavoitteita toimenpiteen tulisi sisältää?

Määrittää tavoitteet mitkä työkalut olisi hyödyllisiä

Pelaaja Ensin palautevälineen kehittämistä erityisesti raporttien ja 
johtopäätösten osalta. FGMA:n johdolla kerättyjen 
talousmuuttujien liittämistä PE järjestelmään.

Digitaalisaatio, tieodn jakamisen helpottaminen

Luoda toimivat tiedolla johtamisen välineet toimialalla toimivien 
käyttöön, niin että tiedolla johtamisesta tulee arkipäivää

Tavoitteena, että yhtiöiden ja seurojen päätöksenteko pohjautuu 
suurelta osin tietoon ja että yhtiöt ja seurat ymmärtävät paremmin 
asiakastaan millä perusteella hän tekee ostopäätöksiä golfiin 
liittyen.

Pelaaja Ensin-palvelun kehittäminen toimivaksi liiketoimintatiedon
hallintajärjestelmäksi golfyhteisöjen käyttöön. 

Tuleeko toimenpiteen toteutus olla FGMA:n vastuulla? Jos, 
niin miltä osin tai millä tavalla?

Asiantuntijarooli

Ei. FGMA voi kuitenkin aktivoida vastaamista, jalostaa 
edelleen kentiltä kerättyä talousdataa ja hyödyntää dataa 
jäsenten koulutuksessa.

Osallistuu yhteisen tietopanki-alustan rakentamiseen ja 
käyttämiseen sekä vastaa että sitä hyödynnetään.

Välineiden kartoitus kuuluu alalla toimiville ammattilaisille.

Liiton tehtävä. FGMA voisi tarkastella löytyykö jokin 
vastuukohta omasta koulutus- ja seminaaritoiminnasta.

Mielestäni kyllä, kyseessä FGMA:n jäsenten päivittäistä työtä 
helpottavat työkalut

Kattavan datan saamisen varmistaminen klubijärjestelmien
toimittajilta.

Millainen vaikutustavoite toimenpiteen osalta FGMA:lla
tulisi olla?

Määrittää omat keskeisest tavoitteet 

Saada jatkossa kenttien talous- ja toimintatietojen 
kerääminen osaksi PE järjestelmää

en osaa vastata

Vaikuttaa, että liitto huomioi tämän omassa 
strategiassaan.



5.  TOIMINNAN KESKIÖSSÄ VETOVOIMATEKIJÖINÄ
LIIKUNTA,  LUONTOKOKEMUS,  TERVEYS,  HYVINVOINTI JA

LAJIN SOSIAALISUUS

Millaisia strategisia tavoitteita toimenpiteen tulisi sisältää?

määritetään keskeiset tavoitteet ja SGL organisaatio sen
mukaiseen toimintamalliin

Tiedottaminen, tutkimus, lajin imagoon liittyvät 
kehittämistoimet, toimintatapojen ja esimerkkien 
markkinointi

Tutkimustiedon ("golfarina elät 5 vuotta pidempään") keruu 
ja hyödyntäminen

Tiedon lajin ominaisuuksista levittäminen lajin ulkopuolelle.

Viestinnällisiä ja sisällöntuotannollisia, mutta näen tämän 
enemmän kenttäyhtiöiden ja seurojen tehtävänä. Liitto voi 
toki viestiä tätä omassa viestinnässään ja 
markkinoinnissaan.

Vetovoimatekijät keskeiseen asemaan lajimarkkinoinnissa
uusile ja nykyisille pelaajille.

Tuleeko toimenpiteen toteutus olla FGMA:n vastuulla? Jos, niin miltä
osin tai millä tavalla?

asiantuntijarooli ja viestinnällinen rooli kenttäyhteisöön

Jäsenkoulutuksen järjestäminen keskiössä olevien tekijöiden osaamisen 
lisäämisessä

kenttämestareiden relevantti tieto ja sen jakaminen (Sterf yms)

Mukana rakentamassa tietopakettia

Ei.

FGMA voisi kerätä vetovoimatekijöistä oman best practice -tietopankin
kaikkien käytettäväksi / sovellettavaksi. 

Millainen vaikutustavoite toimenpiteen osalta FGMA:lla tulisi
olla?

Määrittää tavoitteet asiantuntijana

Kohdistaan painoarvoa perinteisestä lajimarkkinoinnista
enemmän lajin lisäarvotekijöiden edistämiseen päätöksenteossa, 
viestinnässä ja palveluiden rakentamisessa.

Omat kenttämestarimme sekä toimarit osallistuvat ulko- ja 
kotimaisiin foorumeihin ja jakavat tätäkin tietoa.

Tiedon välittäminen ei-golfaavan kansan pariin.
Ei juuri mitään.

Keskeisten vetovoimatekijöiden laajemman tunnettuuden
lisääminen jäsenien keskuudessa.


