
Suomen Golflehden numerossa 1/2013 oli henkilöhaastattelu (toimitusjohtaja Ari Kärki Tarina Golf), haastattelussa  
nousi esiin asioita, joita haluan tässä yhteydessä kommentoida. 
Suomen Golflehden nykyinen toimitus ei julkaissut täydentävää tietoa ko. asiasta, joten julkaisen nyt näin jakaen. 
 
Sitaatti; 
(Terve Eero, 
kiitos tästä selvennyksestä, mutta en näe, että tätä on tarkoituksenmukaista laittaa lehteen. 
Ystävällisin terveisin,  
Ilari Ceder, toimitussihteeri Suomen Golflehti). 
 
 

Täydentävää tietoa 
FGMA:n synnystä 
 
Suomalaisen golfpelin nousu alkoi 1980-luvun puolivälissä, jolloin valmistuivat Espoon golfkenttä ja erityisesti 
osakepohjalta perustettu Sarfvikin golfkenttä.  
Vuosikymmenen loppupuolella kenttiä oli 40, ja rakenteilla oli runsaat kymmenen kenttää.  
Keväisin kentänhoidon henkilökuntaa ja kenttätoimikuntien jäseniä kokoontui vaihtamaan kentänhoidosta mielipiteitä 
ja kuulemaan Suomen Golfliiton edustajilta, miten maailmalla kenttiä hoidetaan. 
 

Ratkaiseva seminaari 
Kesäkuussa 1986 Korpilammella järjestettiin jälleen yksi tällainen koulutusseminaari. Seminaarin yhteydessä 
tutustuttiin muun muassa Master Golfkentän rakentamiseen. 
Koulutusseminaarin lopuksi Suur-Helsingin Golfseuran silloinen kenttämestari Jorma Eriksson pyysi osallistujia 
jäämään vielä hetkeksi keskustelemaan kentänhoidon koulutuksen kehittämisestä. Keskustelujen pohjalta hän esitti 
perustettavaksi Golfkentän hoitajien oman yhdistyksen, joka sai nimekseen Suomen Golfkentänhoitajien Yhdistys - 
Finnish Greengeepers Association FGA ry.  
Yhdistyksen itseoikeutetuksi puheenjohtajaksi valittiin Jorma Eriksson Suur-Helsingin Golfseurasta ja sihteeriksi 
Jarkko Lahdensuo Sarfvik Golfista.  
Lahdensuon lähtiessä Floridaan opiskelemaan golfinsinööriksi valttiin allekirjoittanut (Eero Järvinen, Porin Golfkerho 
ry.) jatkamaan sihteerin tehtäviä. 
Yhdistys aloitti Vierumäen Urheiluopiston kanssa yhteistyössä, lähinnä talviaikaan, kouluttamaan uutta henkilöstöä 
kentille. 

 
Yhteistä tietoa johdolle 
Golfkenttien lisääntyminen ja ammattimaistuminen johtivat suunnitelmiin rekrytoida kentille myös kokopäiväistä 
johtoa. Toimitus- ja toiminnanjohtajat kävivät lähinnä kouluttautumassa kenttien rakentamiseen ja hoitoon yhdessä 
golfkentänhoitajien kanssa. 
Rakentamisen- ja hoidonkoulutuksissa olin saanut idean rakentaa Porin Yyteriin golfkentän, jonka rakentaminen 
aloitettiin syksyllä 1988. Hankkeen yhteydessä huomasin, ettei golfjohdolle ollut omaa erillistä tietoa saatavilla, joten 
päätin järjestää golfkenttien johdolle laivaseminaarin, ja kutsua mukaan silloisia golfkenttien toimitus- ja 
toiminnanjohtajia. 
Suomen Golfkenttien toimitus- ja toiminnanjohtajien historian ensimmäinen yhteinen koulutus- laivaseminaari 
järjestettiin reitillä Turku – Tukholma – Turku  2.11.1989. Näin ensimmäisestä yhteisestä koulutusseminaarista on 
kulunut yli 20 vuotta.  
Seminaarissa kartoitettiin golfkenttien tilaa ja tulevaisuutta tulevalla vuosikymmenellä. 
 
Yhtenä seminaarin aiheena oli ”GMA ry. Finland”, eli ajatuksena perustaa Suomen Golfkenttien toimitus- ja 
toiminnanjohtajien yhdistys – Finnish Golf Manager Association FGMA ry. 
 

 
Äänet jakautuvat 
Silti Sarfvik Golfin toimitusjohtajan Antti Sipisen mielestä ei ollut tarpeen perustaa erillistä johdon omaa yhdistystä, 
vaan hänestä olisi mielekkäämpää toimia jo olemassa olevien yhdistysten kautta. Osallistujien keskuudessa oli myös 
mielipiteitä yhdistyksen perustamisen puolesta. 
Näin ollen kartoitettiin mielipiteitä yhdistyksen perustamisesta koeäänestyksellä. Äänten mennessä tasan Sipinen esitti, 
että yhteisiä tapaamisia voitaisiin jatkaa mielipiteiden ja kokemusten vaihtamiseksi ja esitti seuraavan tapaamisen 
kutsujaksi Ari Kärki. 



Seuraavana syksynä Kärki soitti allekirjoittaneelle ja esitti kaksi vaihtoehtoista ajankohtaa tapaamisen järjestämiseksi. 
Toisessa vaihtoehdossa kerroin olevani Malesiassa ja toisessa ”maisemissa”. 
Syksyn yhteistapaamiseen hän valitsi  ajankohdan, jolloin olin ilmoittanut olevani Malesiassa. 

 
Kokemus käyttöön 
Kutsuessaan tapaamiseen Kärki tiedusteli jälleen mielipiteitä ideasta perustaa Toimitus- ja toiminnanjohtajien yhdistys, 
joka sitten perustettiinkin. Allekirjoittanut valittiin Kari Jaarvan (NGCC ry) esityksestä poissaolevana perustetun 
yhdistyksen hallitukseen, ”koska oli idean isä”. 
Järjestäytymiskokouksessa tehtäväkseni tuli olla yhdistyksen sihteerinä, ja vastata alkuperäisen suunnitelman mukaan 
yhdistyksen rekisteröinnistä sekä toiminnan alkuun saattamisesta, olihan minulla kokemusta jo FGA ry:n 
perustamisesta. 

 
Eero Järvinen 
FGA ry:n perustajajäsen 1986, sihteeri 1987-1989, vapaa-/kunniajäsen. 
FGMA ry. hallituksen jäsen/sihteeri 1990-1993.  
Yyteri Golf &Tennis Links Oy, projektin kehittäjä/ -johto 1987-1989, Toimitusjohtaja/kenttämestari 1990-2006 
Yyteri Golf ry. puheenjohtaja 1989-1991 
eläkeläinen 
Pori 

 
 
 

Seminaarin ohjelma;  
- Alustus;   Eero Järvisen Yyteri Golf ry.  
- Suomen Golf tänään;  toiminnanjohtajan Jorma Huhtasen  Suomen Golfliitto ry,  
- Koulutusmahdollisuudet;  Koulutusjohtaja Seppo Hokkanen Suomen Urheiluopisto Vierumäki,  
- Markkinoinnin tarve;  Ari Kärki Puijon Golfseura ry, Kuopio 
- Golfkenttä työ- ja kilpailupaikkana; Kalevi Paananen Suur -Helsingin Golfseura ry.  
- Kentänhoitajat kentällä;   Kenttämestari Timo Haapanen Helsingin Golfklubi ry.  
- ”GMA Finland”;   Eero Järvinen  
- Keskustelu tulevasta yhteistyöstä;  Eero Järvinen 

 
Seminaariin osallistuivat; 
 
Rönni Mauri  Ikaalisten Golf 
Gabriel Arja  Suur-Helsingin Golfseura 
Nikkanen Juhani  River Golf Nokia 
Möller Charles  Kerigolf Kerimäki 
Laurila Pertti  Porin Golfkerho 
Jaarva Kari  Nordcenter Golf & Country Club Pohja 
Sipronen Ensio  Pickalan Golf Club 
Sipinen Antti  Golf Sarfvik Kirkkonummi 
Pekka Teittinen  Joroisten Kartano Golf 
Sainio Pentti  Kajaani Golf 
Tuukkanen Kalevi  Saimaa Golf 
  
Järjestelyistä vastannut 
Järvinen Eero  Yyteri Golf  Pori 
 
Luennoitsijat; 
Huhtanen Jorma   Suomen Golfliitto ry 
Paananen Kalevi  Suur-Helsingin Golfseura 
Hokkanen Seppo  Vierumäki Golf Club 
 

Seminaarissa olivat lisäksi esittelemässä tuotantoaan Olli Erkkilä J. Trading Oy.stä, Risto Ikäheimo Pohjoiskalotti Oy. 


