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TIIVISTELMÄ 
 
Työpaikalleni Nokia River Golfin toimistoon palkataan joka kevät uusia 
toimisto/vastaanotto- työntekijöitä. Opinnäytetyöni tarkoitus oli tehdä uusille 
työntekijöille, caddie mastereille, tarkoitettu perehdyttämisopas, joka toimii 
tukiaineistona työntekijälle. Toimistoon halutaan luoda kehittyneempi ja 
asiakaspalveluun keskittyvä toimintamalli. Avointa ja vuorovaikutteista työyhteisöä 
pyritään kehittämään sisäisen viestinnän keinoin. Opinnäytetyöni teoreettinen 
viitekehys koostuu johtamisteorioiden historiakatsauksesta, yrityksen hyvästä 
henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen viestinnän määritelmistä. 
 
Työn tavoite eli perehdyttämisoppaan tuottaminen toimiston uusille tulokkaille onnistui 
hyvin. Olen työskennellyt jo kolmena kautena Nokia River Golfin toimistossa. 
Työkokemukseni ja uusien ohjelmien käyttöönottaminen auttoivat minua 
perehdyttämisoppaan sisällön tuottamisessa. Toimistossa käytetään ajanvaraukseen ja 
asiakaspalveluun internetpohjaista NexGolf-järjestelmää. Nexgolfin omat ohjeet ovat 
pohjana päivittäisiin toimintoihin. Perehdyttämisoppaassa on näiden lisäksi tarpeellisia 
käytännön asioita. 
 
Ilman taitavan, osaavan ja motivoituneen henkilöstön työpanosta mikään organisaatio 
ei voi toimia. Organisaation menestyksen ratkaisee lopulta aina yksittäiset henkilöt ja 
heidän osaamisensa ja motivaationsa palvella asiakasta. Hyvin toimivassa 
organisaatiossa työntekijöitä ohjataan, kannustetaan, kehitetään, motivoidaan ja 
palkitaan hyvistä työsuorituksista. Asiakas on aina lopulta oikeassa. 
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ABSTRACT 
 
Nokia River Golf Club (later NRG) hires every spring for golf playing season 2-3 new 
office assistants. The goal for my thesis was to create a new office guide, which will 
support and train these new employees.  
 
The goal of this guide is also to support and create a model of more open and interactive 
office community which better serves the customers- golfers. This guide improves the 
internal communication in the office and improves the quality of the customer service 
especially in the beginning of the season. The theory consist a short history view of 
management and leadership theories, a good staff policy and explications of internal 
communication. 
 
The main goal of my thesis, a new office guide, turned out well. I have worked all ready 
during three golf seasons in the NRG office. This knowledge helped me a lot to create 
valuable content for the guide.  Office uses internet based NexGolf programme for 
teetime reservations and customer service.  NexGolfs own instruction were also very 
helpful when creating daily specific advisory.  
 
Any organization cannot survive efficiently without input of professional, motivated 
and skilled personnel. At the end, all organizations rely on few individuals skill`s to 
serve the customer well. This is even more critical in the small organizations where 
resources are limited. In a superior company the employees are well instructed, 
motivated, developed and rewarded for the job well done. Customer at the end is always 
right. 
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1 Johdanto 
 
Tutkintotyön tavoitteena on helpottaa ja perehdyttää Nokia River Golfin toimistossa 

työskenteleviä henkilöitä sekä luoda toimintamalli ennakoivasta, avoimesta ja 

vuorovaikutteisesta sisäisestä viestinnästä koko Nokia River Golfin työyhteisössä. 

 
Tutkintotyöni koostuu kahdesta eri osasta. Toimeksiantajan eli Nokia River Golfin 

toimiston käyttöön tulevasta perehdyttämisoppaasta sekä teoriaosuudesta, joka on 

tarkoitettu koko Nokia River Golfin työyhteisön käyttöön. 

 

Golfkentän toimistotyöntekijän( =caddie master) työ on aina kausiluontoista. 

Perehdyttämisopas tuli tarpeeseen, koska joka kevät palkataan uusia työntekijöitä 

toimistoon. Jatkossa uusilla työntekijöillä on käytössään perehdyttämisopas, jonka 

avulla työhön oppiminen sujuu tehokkaammin. 

 

 ”Huolellisella perehdyttämisellä, jossa huomioidaan sekä tiedon jakaminen että 

motivointi ja sitouttaminen saavutetaan pitkällä tähtäyksellä parhaat tulokset. 

Viestinnällä on tässäkin tilanteessa ratkaiseva rooli.” 

(Isohookana 2007: 238 - 239) 

 

Perehdyttämisoppaaseen keräsin hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluvia asioita sekä 

käytännön ohjeita päivittäisissä työtehtävissä. 

 

Teoriaosuudessa keskityin yrityksen viestintään, sen luotettavuuteen, 

henkilöstöhallinnon kehitysvaiheisiin, sisäisen viestinnän merkitykseen 

henkilöstöpolitiikassa, sisäisen viestinnän teorioihin ja siihen, miten ne olisivat 

toteutettavissa omassa työyhteisössämme. 

 

Caddie masterin tarkoitus on palvella asiakasta aina mahdollisimman hyvin ja pyrkiä 

jopa ylittämään asiakkaan odotukset. Tämän perehdyttämisoppaan tarkoitus on 

helpottaa uutta caddie masteria omaksumaan nopeammin asiakaspalvelijan työ Nokia 

River Golfissa. Tähän kohtaan lainaan Mohandas Gandhin (1982) omaelämäkerrassaan 

kirjoittamaa tekstiä: 
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”Sellaisesta palvelemisesta ei ole hyötyä, ellei palvelija iloitse sitä tehdessään. Kun se 

tehdään vain näyttämisen halusta tai yleisen mielipiteen pelosta, se polkee ihmisen ja 

murskaa hänen henkensä. Ilman iloa suoritettu palvelustyö ei auta palvelijaa eikä 

palveltavaa. Mutta kaikki muut intohimot tai rikkaudet kalpenevat 

mitäänsanomattomiksi sen rinnalla, kun palvelu on toimitettu ilon hengessä.” 

(Sydänmaalakka 2004:58) 
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2 Tietoja toimeksiantajasta - Nokia River Golf 
 
Kentät 

Nokia River Golf golfkentät muodostuvat 18 - reikäisestä River - kentästä ja 9 -

reikäisestä Kartano - kentästä. Kentät sijaitsevat Nokian Taivalkunnassa, 8 kilometriä 

Nokian keskustasta länteen ja noin puolentunnin ajomatkan päässä Tampereen 

keskustasta. 

 

Rakennus 

Klubitilat toimistoineen ja ravintola toimivat viime vuosisadan alussa rakennetussa 

Alastalon kartanossa, joka sijaitsee upean koivukujan katveessa Nokian Taivalkunnassa. 

Tehtailija Kalle Alastalo rakennutti vuosina 1920 - 1922 kartanorakennuksen, joka 

nykyään toimii Nokian River Golfin klubirakennuksena. Kalle Alastalon kuoltua, 

kartano maineen pakkohuutokaupattiin ja siinä toimi aina vuoteen 1971 asti Pohjois-

Pirkkalan, sittemmin Nokian, kunnan ylläpitämä lastenkoti. Vuosina 1971 – 1985 

rakennus toimi päihdeongelmaisten suojakotina. Tuona aikana rakennus pääsi pahasti 

rapisemaan. Uusi kartanon loistokausi alkoi, kun Nokian kaupunginvaltuusto päätti 

vuokrata Alastalon maa-alat golftoiminnan harjoittamista varten vuoden 1988 alusta 

lähtien. 

 

Toimijat 

Golfyhteisössä on kaksi tärkeää toimijaa, Nokia River Golf ry ja River Golf Oy. 

Osakeyhtiön osakkaina ovat yhdistyksen, Nokia River Golf ry:n, jäsenet siis golfin 

pelaajat. Pieni osa osakkeista on eri yritysten hallussa. Nämä yritykset ovat 

pääsääntöisesti lähellä aktiivisia pelaajia. 

 

River Golf Oy omistaa ja hallitsee golfkenttiä, sekä omia että vuokrattuja maa-alueita ja 

rakennuksia. Nokia River Golf ry on vuokrannut kentän siihen liittyvine rakennuksineen 

River Golf Oy:ltä ja ylläpitää kenttää ja vuokraamiaan rakennuksia. 

 

Henkilökunta, niin vakituiset (3 henkilöä) kuin kausityöntekijät (noin 25 henkilöä), ovat 

NRG ry:n palkkaamia.  
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Tavoite 

Nokia River Golf haluaa tarjota jäsenilleen ja vierailleen mieleenpainuvia golf-

elämyksiä sekä haastavia kilpailukokemuksia huippukuntoisilla kentillä kauniissa, 

hämäläisessä maalais- ja kartanomiljöössä Nokianvirran ja kallioiden kupeessa. Nokia 

River Golfin perusta on hyväkuntoinen ja jokaiselle sopivasti haastava 27 - reikäinen 

golfkenttä, ammattitaitoiset kentänhoitajat, osaava ja ystävällinen henkilöstö, sekä 

aktiivinen, vuorovaikutteinen jäsenistö.  

 

Nokia River Golfin tavoitteena on olla pysyvästi tiedollisesti ja taidollisesti Suomen 

parhaiden golfyhteisöjen joukossa sekä vaalia golfyhteisön henkeä ja perinteitä. 

 

Toimiston tapa toimia 

Nokia River Golfin toimistossa tehdään töitä avotilassa yhdessä esimiesten ja muiden 

toimistotyöntekijöiden kanssa. Kanssakäyminen on vapaata ja avointa, jolloin jäsenten 

ja vieraspelaajienkin on helppo lähestyä toimiston väkeä.  Ammattitaito, hyvä yhteistyö 

niin hallinnon, jäsenten kuin vieraspelaajienkin kanssa luovat toivottavasti sellaiset 

olosuhteet ja puitteet, että Riveriin on mukava tulla yhä uudestaan. 
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3 Yrityksen viestintä 
 
Yritys viestii, vaikka se ei aina olisi tavoitteenakaan. Jokainen kohtaaminen, oli se sitten 

henkilökohtainen, kirjallinen, sähköinen tai digitaalinen, on viestintää. Viestinnän 

avulla sisäinen toimintaympäristö voidaan yhdistää yhdeksi toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Viestintä on osa kilpailukykyä, koska sitä on vaikea kopioida. 

 

Viestintää on johdettava, suunniteltava, toteutettava ja seurattava aivan kuin muitakin 

yrityksen toimintoja. Koska viestintää ei voida delegoida, sillä se kuuluu kaikille 

yrityksen työntekijöille, se eroaa yrityksen monesta muusta toiminnosta, kuten ostoista, 

rahoituksesta, tuotannosta ja vaikkapa henkilöstöhallinasta. 

(Isohookana 2007:10) 

 

Viestinnän avulla on mahdollista luoda yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen tunnetta. 

Sen avulla henkilöstö kokee saavansa luottamusta ja arvostusta. Se kasvattaa niin 

sanottua Me-henkeä. Mikäli viestintään ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota, voi se 

pahimmillaan aikaansaada tietämättömyyttä, epäluottamusta, epäluuloja, motivaation 

puutetta ja yhteistyön hankaloitumista. 

(Isohookana 2007:11) 

 

”Yrityksen on viestinnässään huomioitava eri tahot ja rakennettava näiden välille 

toimiva vuorovaikutussuhde”. (Isohookana 2007:15) 

 

Sisäinen viestintä on tärkeää hoitaa ensin. Vanha sääntö onkin: ”Viesti ensin sisäisesti ja 

vasta sitten ulkoisesti.” Sisäisen viestinnän tehtävänä on hoitaa yrityksen sisäisiä 

vuorovaikutussuhteita ja sitoa yritys toimivaksi kokonaisuudeksi. Sen tavoitteena on 

sitouttaa ja motivoida henkilöstö yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Sisäisen 

viestinnän avulla vaikutetaan yritysidentiteettiin ja yrityskulttuuriin. Viestintää tarvitaan 

niin jokapäiväisten töiden suorittamisessa kuin strategisessa ja operatiivisessa 

johtamisessakin. Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen tulee olla riittävää ja avointa 

johdolta esimiehille ja edelleen koko henkilöstölle sekä päinvastoin. Tämän lisäksi 

tiedonkulun tulee kulkea ja vuorovaikutuksen toimia horisontaalisesti eli funktiosta ja 

osastolta toiselle. Sisäinen viestintä tai viestimättömyys näkyy välittömästi myös 
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ulospäin ja muokkaa suuresti niitä mielikuvia, joita ulkoisille sidosryhmille muodostuu 

yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista sekä yrityksen tavasta toimia. 

(Isohookana 2007:16) 
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4 Lupausten lunastaminen 4 Lupausten lunastaminen 
  

Yrityksen viestintään tulee pystyä luottamaan, riippumatta siitä, kuka on yrityksen 

viestin lähettäjä, mikä on sanoman sisältö ja kuka on sen vastaanottaja. Lupauksia 

luodaan ja lunastetaan sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän avulla. 

Yrityksen viestintään tulee pystyä luottamaan, riippumatta siitä, kuka on yrityksen 

viestin lähettäjä, mikä on sanoman sisältö ja kuka on sen vastaanottaja. Lupauksia 

luodaan ja lunastetaan sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän avulla. 

  

Lupaukset ilmaistaan sanoilla ja viime kädessä ne lunastetaan teoilla. Näin syntyy 

vähitellen luottamus, joka on edellytyksenä pitkäjänteisille asiakas- ja muille 

sidosryhmäsuhteille.  

Lupaukset ilmaistaan sanoilla ja viime kädessä ne lunastetaan teoilla. Näin syntyy 

vähitellen luottamus, joka on edellytyksenä pitkäjänteisille asiakas- ja muille 

sidosryhmäsuhteille.  

  
Markkinointiviestinnällä luodaan asiakkaille odotuksia ja lupauksia tuotteista ja 

palveluista. Yritysviestinnällä luodaan odotuksia ja lupauksia eri sidosryhmille koskien 

koko yritystä. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että asiakkaille ja muille ulkoisille 

sidosryhmille annetut lupaukset voidaan lunastaa. Eri sidosryhmille annettujen 

lupausten ketju ei saa missään vaiheessa katketa.(Kuva esimerkki 2) 

Markkinointiviestinnällä luodaan asiakkaille odotuksia ja lupauksia tuotteista ja 

palveluista. Yritysviestinnällä luodaan odotuksia ja lupauksia eri sidosryhmille koskien 

koko yritystä. Sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että asiakkaille ja muille ulkoisille 

sidosryhmille annetut lupaukset voidaan lunastaa. Eri sidosryhmille annettujen 

lupausten ketju ei saa missään vaiheessa katketa.(Kuva esimerkki 2) 

(Isohookana 2007:17) (Isohookana 2007:17) 
  
ULKOINEN VIESTINTÄ: ULKOINEN VIESTINTÄ: 
  
lupaukset uudesta työtehtävästä ja yrityksestä lupaukset uudesta työtehtävästä ja yrityksestä 

  

 

 

 

Haastattelu 

 

 

 

 

Perehdyt 

täminen 

 lupausten 

lunastaminen 

 

 

Työn arki 

 lupausten 

lunastaminen 

   

Ilmoitus 

avoimesta 

työpaikasta, 

esim. 

verkkosivuilla 

  
  
  
  
  
    

  Epäluottamus

Luottamus

  
  

   SISÄINEN VIESTINTÄ:    SISÄINEN VIESTINTÄ: 
  
   lupausten lunastamisen mahdollistaminen    lupausten lunastamisen mahdollistaminen 
  
  
Kuva esimerkki 2. Yrityksen markkinointiviestintä Kuva esimerkki 2. Yrityksen markkinointiviestintä 
(Isohookana 2007:18) (Isohookana 2007:18) 
  
  
Ilmoitus avoimesta työpaikasta sisältää sekä hakijalle asetettavia vaatimuksia että 

lupauksia työtehtävästä ja yrityksestä. Annetut lupaukset tulee täyttää, jotta uusi 

työntekijä ei pety ja pahimmassa tapauksessa jätä yritystä kokonaan. Tässäkin 

Ilmoitus avoimesta työpaikasta sisältää sekä hakijalle asetettavia vaatimuksia että 

lupauksia työtehtävästä ja yrityksestä. Annetut lupaukset tulee täyttää, jotta uusi 

työntekijä ei pety ja pahimmassa tapauksessa jätä yritystä kokonaan. Tässäkin 
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tapauksessa luottamus ja pitkäaikainen sitoutuminen yritykseen syntyvät vain 

lunastettujen lupausten kautta.(Isohookana 2007:18) 
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5 Henkilöstöhallinnan kehitysvaiheita 
- erilaisia johtamisteorioita  
 
Kolmen k:n johtamismalli, käske, kontrolloi ja korjaa, ei enää toimi. Ajatus, että johtajat 

ajattelevat ja ”alaiset” tekevät on myös vanhentunut. Asetelma on päinvastainen, sillä 

alaisella on usein enemmän tietoa kuin johtajalla. Termi alainen pitäisi korvata 

sellaisilla termeillä kuin työntekijä, asiantuntija, tuloksentekijä ja partneri. Termi 

alainen ei kuulu nykypäivän hyvään johtamiskulttuuriin. 

(Sydänmaalakka 2004:15) 
 
 

5.1 Klassiset lähestymistavat 
 
Tieteellisen johtamisen ns. taylorismin kehittäjänä pidetään F.W.Tayloria. Hänen 

teoksensa ”The Principles of Scientific Management ”- Tieteellisen johtamisen 

perusteet - ilmestyi jo vuonna 1911. Taylorin näkemys tehokkuuden lisäämiseen oli 

kehittää työntekijöiden käyttämiä työskentelytekniikoita - ja menetelmiä. Sen tarkoitus 

oli tuotantoprosessin rationalisointi tehokkuuden lisäämiseksi. Ihmiset nähtiin 

instrumentteina tai koneina, joita johtajat manipuloivat. Työ oli yksitoikkoista ja tylsää 

ja sitä tehtiin vain palkan takia. (Sydänmaalakka 2004:27) 

 

Fordismi alkoi edetä Yhdysvalloissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Fordismissa 

oli keskeistä teollisuustuotteiden massatuotanto. Koneet, jotka tekivät yhtä ja samaa ns. 

liukuhihnatuotanto. Fordismissa pyrittiin maksamaan työläisille tarpeeksi suurta 

palkkaa. Ihmisten tulojen kasvu takasi yhteiskuntarauhan. 

 
D. McGregorin klassinen X-Y-teoria on 1960-luvulta. X-teorian mukaan ihmiset ovat 

laiskoja, eivät pidä työstä ja pakoilevat vastuuta. Raha on ainoa motiivi työntekoon ja 

heitä pitää kontrolloida ja ohjata työtehtävissä. Y- teorian mukaan antamalla 

työntekijöille vastuuta ja valtuuksia, he saavuttavat parhaat tulokset. Ihmiset ovat luovia 

ja he motivoituvat haasteista ja työ on heille luonnollista. McGregor korosti ihmiskuvan 

merkitystä johtamisen taustalla. Ihminen ei ole kaivo, joka täytetään, vaan kynttilä joka 

sytytetään.( Buhanist 2009) 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rationalismi
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”Useat klassiset motivaatioteoriat rakentavat johtamistutkimusten perustan Maslow`n 

tarvehierarkia ja Herzbergin motivaatio-hygieniateoriat ovat erittäin kuuluisia.” 

(Sydänmaalakka 2004:29) 

Maslow'n tarvehierarkia kuvataan usein pyramidina, jossa pohjimmaisina ovat 

perustarpeet ja huipulla korkeimmat tarpeet. Maslow'n mukaan ihmisen tarpeiden 

hierarkkinen järjestys on: 

1. Fysiologiset tarpeet 
2. Turvallisuuden tarpeet 
3. Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeet 
4. Arvonannon tarpeet 
5. Itsensä toteuttamisen tarpeet 

Maslow'n tarvehierarkian avulla voidaan ymmärtää ihmisten turhaumia työyhteisöissä, 

asiakassuhteissa ja perhe-elämässä. (Maslow'n…2008) 

Herzbergin motivaatio-hygieniateorian mukaan palkka joko synnyttää tyytymättömyyttä 

tai ei vaikuta ollenkaan.  Herzbergin mukaan motivaatiota lisäävät seikat löytyivät 

suhteesta työhön sekä työhön liittyvästä vastuusta ja tunnustuksesta. 

(Systeemiälykäs…2004) 

Maslow`n ja Hertzbergib tekemät motivaatiotutkimukset ovat olleet ja ovat vieläkin 

sovellettavissa käytäntöön. Monet johtajuuden peruskysymykset, kuten johdetaanko 

tehtävää (management) vai ihmistä (leadership), millainen on ihmiskäsitys ja mikä on 

motivaation merkitys, otettiin esille näissä tutkimuksissa. (Sydänmaalakka 2004:29) 

 

5.2 Piirreteoriat 
 
1900-luvun alussa piirreteoriat olivat ensimmäisiä systemaattisia yrityksiä tutkia 

johtamista. Teorioiden avulla selvitettiin, mikä teki tietyistä ihmisistä suuria johtajia. 

Teorian mukaan johtamisominaisuudet ja luonteenpiirteet periytyivät jo syntymästä. 

Piirreteorioiden perusteet ovat edelleen voimissaan, sillä 1980 -1990-luvulla 

luonteenpiirteiden vaikutus johtamiseen alkoi kiinnostaa tutkijoita uudelleen. 

(Sydänmaalakka 2004:30) 
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5.3 Tilannejohtaminen 
 

Ehkä arvostetuin johtamismalli on ollut viime vuosikymmeninä Herseyn ja Blanhardin 

kehittämä tilannejohtamismalli. Teorian mukaan eri tilanteet vaativat erilaista 

johtamista. Mallissa on neljä erilaista johtamistyyliä, ohjaava, myyvä, osallistuva ja 

delegoiva. Alaisen valmiustaso on myös jaoteltu neljään erilaiseen mahdollisuuteen: 

a)kykenemätön ja haluton tai epävarma, b)kykenemätön, mutta halukas tai itseensä 

luottava, c) kykenevä, mutta haluton tai epävarma, d)kykenevä ja halukas tai itseensä 

luottava. 

Johtamistyyli valitaan sen jälkeen, kun alaisen valmius on analysoitu. Johtamistyylin ja 

työntekijän valmiuden on sovittava yhteen. On tärkeä huomata, että työntekijöiden 

valmiustaso saattaa muuttua eri tehtävien kesken. (Sydänmaalakka 2004:37) 

 

5.4 Tavoitejohtaminen 
 
Tavoitejohtaminen on laajalti käytetty ja sen vahvuuksia ovat käytännöllisyys ja 

yksinkertainen lähestymistapa. Peter Drucker esitteli kirjassaan (1954) johtamisen 

takana olevat käsitteet ”The practise of management”- Johtaminen käytännössä. 

G.Odiorne (1965) ja J.Humble (1967) ovat tehneet tavoitejohtamisen tunnetuksi ympäri 

maailmaa. Tavoitejohtaminen on kehittynyt runsaasti viimeisen neljänkymmenen 

vuoden aikana. Se toimii edelleen ja on jokapäiväisen johtamisen peruslähestymistapa. 

(Sydänmaalakka 2004:39,40) 

 

5.5 Transformationaalinen johtaminen 
 
Transformationaalinen johtaminen on yksi johtamismallien uusimmista näkökulmista. 

Tämän johtamiskäsityksen perustajana pidetään James McGregos Burnsia, joka kirjoitti 

teoksensa ”Leadership”- johtajuus vuonna 1978.  Transformationaaliset johtajat 

kykenevät innoittamaan seuraajiaan ja he ymmärtävät heidän tarpeitaan ja motiivejaan. 

He toimivat hyvinä roolimalleina ja kykenevät luomaan selkeän vision organisaatiolle. 

Heihin luotetaan ja heillä on karismaa. Mohandas Gandhi on esimerkki 
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transformatiivisesta johtajasta. Hän sytytti toivon miljoonissa seuraajissaan ja asetti 

itsensä palvelemaan kanssaihmisiään. (Sydänmaalakka 2004:42) 

 

5.6 Tiimijohtaminen 
 

Tiimijohtaminen on uusi johtamismalli. Tiimit ovat ryhmiä, joilla on yhteiset tavoitteet. 

Tiimissä jäsenet toimivat saavuttaakseen nuo tavoitteensa. Tiimi on joukko yhteiseen 

tavoitteeseen sitoutuneita ihmisiä, joiden taidot täydentävät toisiaan. Tiimit ovat 

toiminnan väline, eivät päämäärä. Tiimityöskentely ei ole välttämättä paras tapa 

saavuttaa tavoitteita. Vaatii aikaa, että ryhmä yksilöitä kehittyy ensin potentiaaliseksi 

tiimiksi ja lopulta todelliseksi tiimiksi. (Sydänmaalakka 2004:47,48) 

 

5.7 Arvojohtaminen 
 
”Arvojohtaminen on yksi viime vuosikymmenen uusista johtamistrendeistä. Mutta se on 

ehdottomasti enemmän kuin vain johtamistrendi.; arvojohtamisen avulla on vilpitön 

pyrkimys käynnistää keskustelu liiketoiminnan ja johtamisen arvoista ja etiikasta. Ja 

juuri nyt syvälliseen arvokeskusteluun on suuri tarve.” (Sydänmaalakka 2004:56) 

 

5.8 Itsensä johtaminen 
 
Itsensä johtamisen merkitys on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Nopeasti 

muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää joustavuutta, nopeaa reagointia, luovuutta ja 

hyviä oppimistaitoja. (Sydänmaalakka 2004:63) 

 

”Huippusuoritukset edellyttävät kokonaiskuntoisuutta. kokonaiskuntoisuus muodostuu 

viidestä eri osa-alueesta, joita ovat ammatillinen, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

henkinen kunto. Kun voimme hyvin kaikilla näillä osa-alueilla, olemme tehokkaita ja 

tunnemme olomme hyväksi. ”( Sydänmaalakka 2004:65) 

 
Kuva Kokonaiskuntoisuuden osa-alueet (Sydänmaalakka 2003) 
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SOSIAALINEN 
 

• parisuhde 
• perhe 
• ystävät 
• harrastukset 
• yhteisöllisyys 

FYYSINEN 
 

• ravinto 
• liikunta 
• uni 
• riittävä lepo 
• rentoutuminen 

AMMATILLINEN 
 

• avaintehtävät 
• tavoitteet 
• osaaminen 
• palaute 
• kehittyminen 

PSYYKKINEN 
 

• energia 
• oppiminen 
• positiivisuus 
• itseluottamus 
• päätöksenteko 

HENKINEN 
 

• arvot 
• tarkoitus 
• henkilökohtaiset 

päämäärät 
• henkiset virikkeet 
• elämän tasapaino 

 

”Hyvä itsensä johtaminen vapauttaa energiaa ja antaa uusia sisäisiä voimavaroja. Se on 

väline väsymystä ja tylsistymistä vastaan. Meillä kaikilla on runsaasti käyttämättömiä 

voimavaroja ja on täysin mahdollista vapauttaa näitä sisäisiä resursseja.” 

(Sydänmaalakka 2004:66) 
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6 Henkilöstöjohtaminen yrityksen menestystekijänä 
   
Yrityksen toiminta on aina ihmisten varassa. Ihmisistä riippuu, miten, kuinka nopeasti 

ja millaisena organisaation perustehtävä tai kilpailustrategia toteutuu ympäristön 

tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat 

toiminnan perusta, mutta voimavarana samalla herkästi haavoittuva. Mikäli yrityksen 

henkilöstö jostain syystä vaihtuisi kerralla kokonaan, yrityksen toiminta todennäköisesti 

loppuisi tai vähintäänkin kärsisi pitkään vakavista toiminnallisista ongelmista. 

 

Hyvästä palvelustaan tunnettu yritys ei pelasta mainettaan, jos työntekijä käyttäytyy 

epäasiallisesti asiakasta kohtaan. Työpaikkaansa pettyneen ja työmotivaationsa 

menettäneen ihmisen mieleen alkaa nousta ajatus muualle hakeutumisesta. Hän ei jaksa 

sitoutua täysipainoisesti kehittämään työtään ja toimintaansa yrityksessä. 

( Viitala 2007:8) 
 
Kulttuuri on tapa toimia, vaikka sitä ei varsinaisesti opetetakaan uudelle työntekijälle. 

Talon tavoille oppii, ja ellei opi ihminen tähyää uusia työpaikkoja. Yhteisön kulttuuri 

havaitaan myös sen ympäristössä. Jotkut työyhteisöt vetävät työntekijöitä puoleensa. 

Syntyy sellainen kuva, että tuonne haluan mennä töihin. Jotta kuva olisi aito ja 

uskottava, sen on perustuttava todellisuuteen. Mitä tehdään nyt, miten tehdään ja mitä 

halutaan olla tulevaisuudessa. 

( Juholin 1999: 62) 
 
”Yhä useampi yritys määrittelee henkilöstön sen tärkeimmäksi menestystekijäksi ja 

osaamisen merkittävimmäksi kilpailuedun lähteeksi. Yrityksille on elintärkeää saada 

sitoutettua kyvykästä väkeä toimintansa jatkuvaan kehittämiseen.” 

( Viitala 2007:8) 
 
On todettu, että sisäisellä viestinnällä on henkilöstövoimavarojen johtamiselle aivan 

erityinen merkitys hyvän työilmapiirin luomisessa. Työilmapiiri puolestaan vaikuttaa 

työmotivaatioon ja asenteisiin, jotka puolestaan heijastuvat asiakastyytyväisyyteen. 

Hyvin toteutettu sisäinen viestintä on siten organisaation menestymiseen suoranaisesti 

vaikuttava tekijä. (Kauhanen 2006:168) 
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7 Sisäisen viestinnän määritelmiä 
 
Työyhteisön sisäinen viestintä käsittää kaiken sen tiedonkulun ja vuorovaikutuksen, 

mitä tapahtuu yhteisön eri henkilöiden, henkilöryhmien ja yksiköiden välillä. 

Esimiesten ja alaisten välistä kommunikointia nimitetään usein myös 

johtamisviestinnäksi. Sisäisen viestinnän käsite on kaikkiaan laajempi kuin käsite 

sisäinen tiedottaminen. (Lehtonen 1998) 

 
Sisäistä viestintää kuvataan myös johtamisena ja esimiestyön välttämättömänä osa-

alueena yhtä hyvin kuin osana tiedon hallintaa ja jalostamista, ihmisten motivoimista ja 

sitoutumista tehtäviinsä ja yhteisöönsä. Sisäinen viestintä vaikuttaa ratkaisevasti myös 

yhteisön ulkoiseen kuvaan eli imagoon, joka puolestaan vaikuttaa yhteisön 

olemassaoloon ja menestykseen. 

( Juholin 1999:13) 
 
”Sisäisen tiedotuksen tärkein tehtävä on jakaa talon sisällä yleistä merkitystä omaavia 

tietoja, laajalle joukolle, samassa muodossa ja suurin piirtein samaan aikaan.” 

(Åberg 2006:111) 

  
”Tiedon tarve on aina sidoksissa tilanteeseen. Kaikkea tietoa ei kannata jakaa kaikille. 

Olennaista on, että jokainen tietää, mistä tietoa tarpeen tullen saa.” (Ruuska 2007:94) 

 

Sisäinen viestintä muodostaa yrityksen kokonaisvaltaisen viestinnän ytimen, jonka 

ympärillä on ulkoinen viestintä eli markkinointiviestintä ja yritysviestintä. Sisäisen 

viestinnän onnistuminen näkyy välittömästi yrityksestä ulospäin ja se muokkaa näin 

suuresti eri sidosryhmien mielikuvaa yrityksestä ja sen tuotteista ja palvelusta. Sisäisen 

viestinnän tulee siten tukea sekä markkinointi- että yritysviestintää.( Isohookana 

2007:221) 

 

Sisäisen viestinnän käsite sisältää paitsi ns. operatiivista viestimistä eli päivittäisen 

työtehtäviin liittyvän tietojen lähettämistä, vastaanottamista ja käsittelyä myös 

strategisia tavoitteita. 

Nokia River Golfin työyhteisön sisäisen viestinnän piiriin kuuluvat jatkuvasti 

toiminnanjohtaja, klubisihteeri ja muut toimistotyöntekijät eli caddie masterit, 
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ravintoloitsija työntekijöineen, kenttämestari ja hänen alaisuuteensa kuuluvat henkilöt, 

golfopettajat sekä Proshopin pitäjä. 

 

7.1 Operatiivinen viestiminen 
 
Työviestintä eli operatiivinen viestintä on sitä viestintää, jota työyhteisön jäsenet 

tarvitsevat voidakseen suoriutua omasta työstään.( Åberg 1997:112) 

Työviestinnän kanavat jaetaan suoraan yhteydenpitoon tai välitettyyn viestintään. 

Suorassa viestinnässä yhteydenpito on henkilökohtaista kanssakäymistä. Välitetyssä 

viestinnässä käytetään yhteydenpitoon teknisiä viestimiä. 

 

Huolimatta verkkoviestinnän kehittymisestä ovat henkilökohtaiseen kanssakäymiseen 

perustuvat kanavat edelleen olennaisen tärkeitä sisäisessä viestinnässä. Tämä pätee 

etenkin ns. lähiaiheisiin: omaa työtä tai yksikköä koskeviin tietoihin. Lähin esimies on 

avainasemassa. Häneen puoleensa käännytään lähes kaikissa asioissa.  

( Åberg 2000:106)  
 
 
Lähimmältä esimieheltä tiedustellaan Nokia River Golfissa sesonkiaikana lähes 

päivittäin tulevista kilpailuista, kilpailumuodoista, kilpailujen sarjoista, 

kilpailumaksuista, palkittavista, palkinnoista ja kilpailujen tiedottamisesta. Usein on 

tarpeellista lähettää informaatio kirjallisesti sähköistä viestintää käyttäen. Silloin tieto 

jää muillekin toimistotyöntekijöille, jotka saattavat työskennellä eri aikaan tai olla 

vapaa päivällä. 

 

Ryhmittelyssä voidaan käyttää alla olevan kuvan kolmijakoa: henkilökohtainen face – 

to – face - viestintä, kirjallinen viestintä ja sähköiseen viestintä (kuva). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                               21(34)

 
            

Henkilökohtainen 
kanssakäyminen, 
    face – to - face 

                                                                                                            
       
       
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirjallinen  
viestintä 

 

Sähköinen 
viestintä 

 
           
           
Kuva Työyhteisön viestinnän perusmuodot (Åberg 2000:103)   
        
Kai Ruuskan (2007:107 - 108) mukaan henkilökohtainen kanssa käyminen(face - to -    

face, F2F) on tehokkain viestinnän muoto. Sitä tulisi suosia aina, kun se vain on 

tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Tutkimusten mukaan henkilökohtainen viestintä ja 

vuorovaikutus ovat erittäin merkityksellisiä, varsinkin jos kyseessä ovat ikävät ja 

monimutkaiset asiat tai kun tavoitteena on parantaa ihmisten sitoutuneisuutta. 

 

7.1.1 Erilaisia viestinnän muotoja 
 
Työyhteisöllä on viestinnässään käytössä varsin runsas kanavien ja viestimien 

valikoima.  

Esimies – alainen - verkko on kaiken sisäisen viestinnän perusverkko. Osastonkokoukset 

ovat säännöllisesti kokoontuvia palavereja. Hyvin toteutettuna ne ovat yksi 

toimivimmista sisäisen viestinnän muodoista. Suurin osa tiedoista kulkee vaakasuoraan, 

työtoverilta toiselle. Lisäksi työtovereiden kautta virittyy puskaradio. Puskaradio on 

mainettaan parempi: yleensä se on nopea ja luotettava. Lisäksi puskaradion viestit ovat 

ymmärrettävässä muodossa. Ilmoitustaulujen, kiertokirjeiden ja pikatiedotteiden etuna 

on se, että viesti tavoittaa kohteensa samassa muodossa. 

( Åberg 2006:108)  
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Tietoisku eli briefaus on tehokas työviestinnän muoto. Osastonkokouksessa tai erikseen 

järjestettävässä tilaisuudessa asiantuntija kertoo lyhyesti omasta erikoisalastaan. Tämä 

on erittäin hyvä tapa jakaa nopeasti ydintietoa alueesta, johon kirjallisen perehtymisen 

kautta kuluisi paljon aikaa. ( Åberg 2000:112 - 113)  

 
Golfseuramme kapteeni kertoo lyhyesti toimistotyöntekijöille jostakin golfin säännöstä, 

joka on usein ajankohtainen meidän kentällämme. Toimistotyöntekijät vastaavasti 

”brieffaavat” tarpeen tullen esimerkiksi yritystapahtumaan osallistuvia pelaajia. 

 

7.1.2 Arkinen työviestintä 
  
Arkinen työviestintä on tiedon vaihtoa, tietämyksen ja ymmärryksen luomista sekä 

asioiden pohdintaa työtovereiden kesken. Viestintä on työyhteisön toiminnan edellytys, 

joka toteutuu monensuuntaisena tiedonvaihtona ja vuorovaikutuksena esimerkiksi 

seuraavasti: 

• esimiehen ja alaisen välillä  

• osaston, yksikön, ryhmän tai tiimin jäsenten kesken  

• esimiehen ja tiimien kesken  

• esimiehen ja tiimien vetäjien kesken  

• tiimien kesken  

• koko työyhteisön ja ylimmän johdon kesken.  

Eniten vuorovaikutusta on tiimin jäsenten kesken ja rinnakkaistiimien sekä läheisten 

yhteistyökumppanien kesken. Tästä käytetään usein nimitystä horisontaalinen viestintä. 

(Juholin 2003) 

Esimiehen rooli on selvästi erilainen kuin työyhteisön muiden jäsenten roolit. Hän on 

välittävä linkki yksikkönsä ja muun organisaation sekä toimintaympäristön välillä. 

Esimies tuo ja vie viestiä organisaatiossa sekä pystysuorassa että horisontaalisessa 

suunnassa.(Järvinen1998:63)  

Käytännössä Nokia River Golfissa päivittäisiä tehtäviä, joista pitää erikseen informoida 

ovat esimerkiksi yritystapahtumat. Kenttämestarin pitää tietää mihin aikaan kisailijat 

lähtevät. Tapahtuuko lähtö ns. yhteislähdöllä vai väliaikalähdöllä, lisäksi vielä 
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kisailijoiden määrä. Ravintoloitsijaa kiinnostaa kisailijoiden määrä, sisältyvätkö 

kisailijoille välikahvit ja mahdollisesti kilpailun jälkeen lounas/päivällinen. Toimiston 

tulee olla tietoinen vaatiiko kilpailu tulospalvelun, laskutetaanko jälkikäteen vai 

jokaista kilpailijaa erikseen. Valvojien vastuulle kuuluvat erikoiskilpailut, jotka he 

huolehtivat.   

 

7.1.3 Esimies – alainen – viestintä 

Esimies kohtaa alaisiaan esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

• Rekrytointi ja työhöntulo  

• Yhteisöön ja työhön perehdyttäminen  

• Arkinen työhön liittyvä viestintä  

• Tavoite- ja tuloskeskustelut sekä ura- ja koulutussuunnittelu  

• Oman yksikön, osaston tai tiimin palaverit  

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen  

Esimieheltä odotetaan kykyjä tulkita monimutkaisia asioita yksinkertaiseen ja 

ymmärrettävään muotoon, valmiutta välittömään ja rehelliseen palautteeseen, halua 

kohdata ihmisiä ja kuunnella heitä sekä myönteistä asennetta oman ryhmän tai osaston 

kehittämisideoille. (Juholin 2003) 

Jokainen työntekijä ja esimies haluavat työstään palautetta sekä kielteistä että 

myönteistä. He haluavat tietää, mitä muut ajattelevat hänestä. Pärjäänkö muiden 

mielestä riittävän hyvin? Valitettavan usein on niin, että jos mitään palautetta ei anneta, 

niin asiat sujuvat hyvin. Kun esimies ilmestyy työpisteeseen, ajatellaan, että nyt ovat 

asiat huonosti, näin ei pitäisi olla. Jokainen organisaation jäsen tarvitsee myös 

myönteistä palautetta. Se vahvistaa itsetuntoa ja tunnetta siitä, että on hyvä ja arvostettu 

työntekijä. ( Järvinen, 1998:28 - 29)  

  

Nokia River Golfissa on kannustava esimies. Hän kannustaa alaisiaan ilmaisemaan 

mielipiteensä. Hän on kiinnostunut alaisistaan ja heidän mielipiteistään. Hän on 

helposti lähestyttävä, välitön, joustava ja lähes aina tavoitettavissa. Hän edellyttää 
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alaisiltaan tilannetajua ja joustoa. Hän antaa myös alaisilleen haasteita ja vastuuta.  

Koska viestintäkynnys on alhainen, on viestintä aidosti kaksisuuntaista. 

 

7.2 Sisäinen suhdetoiminta 
 
Sisäinen suhdetoiminta on yrityksen sisällä tapahtuvaa suhdetoimintaa, jolla johto 

pyrkii luomaan ja ylläpitämään luottamuksellisia suhteita eri henkilöstöryhmiin. 

Olennaista on hyvien henkilökohtaisten suhteiden luominen johdon ja henkilöstön 

välille.  Käytännössä se voi olla mm. erilaista tiedottamista, henkilöstön kouluttamista 

ja kannustavaa palkkausta. 

 ”Kaikilla viestinnän tutkimusalueilla painopiste on siirtynyt lähettäjäkeskeisestä 

malleista vuorovaikutteiseen ja vastaanottajan huomioivaan tarkasteluun.” (Åberg 

2006:110) 

Yhteisöviestinnässä puhutaan aktiivisesta alaisesta tai jopa aktiivisesta aikaansaajasta.  

Alainen ei siis ole vain joku, joka passiivisesti ottaa vastaan viestejä ja odottaa, että 

häntä palvellaan, että viestit tuodaan pöydälle. Hän ajattelee omilla aivoillaan, on 

aloitteellinen ja luova. Hänessä on uskomaton määrä luovaa energiaa. Hänellä on oikeus 

saada tietoa ja velvollisuus sitä hankkia. (Åberg 2006:110)  

Nokia River Golfin toimistossa työntekijän tulee olla aktiivinen ja omatoiminen. Usein 

tulee eteen kysymyksiä, joihin ei välttämättä heti osaa vastata. Tällöin on oltava itse 

aktiivinen ja aloitteellinen ja selvitettävä asia mahdollisimman nopeasti.  

 
Työtehtäviin ohjaus 
 
Sisäiseen suhdetoimintaan kuuluu myös työtehtäviin ohjaus.  

Viestintää tarvitaan organisaation palveluksessa olevien henkilöiden perehdyttämiseen 

työhönsä ja työyhteisöön. Perehdyttäminen ei kohdistu vain uusiin tulokkaisiin. 

Työtehtävien sisällön muuttuminen, työkierto ja uusien työmenetelmien käyttöönotto 

edellyttävät myös vanhojen työntekijöiden perehdyttämistä. ( Ruuska 2007: 94 - 95 )  
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”Mitä paremmin ja nopeammin työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä ja uuteen 

yritykseensä, sitä helpompaa voidaan olettaa työsuhteen olevan menestyksekäs. Uusi 

työntekijä motivoidaan koulutuksen avulla tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja 

saadaan hänet tuntemaan itsensä arvostetuksi.” (Korhonen, Mikkola 1999) 

 

Nokia River Golfissa on ollut jo muutamana keväänä tapana järjestää kaikkien 

työntekijöiden yhteinen tapaaminen. Aiheena on ollut mm. palvelukoulutus. Tilaisuus on 

kestänyt yhden iltapäivän ja siihen ovat osallistuneet niin vanhat kuin uudetkin 

työntekijät. Keväinen kokoontuminen on erittäin tärkeä juuri valituiksi tulleille uusille 

työntekijöille. Se on ensimmäinen askel oppia talon tavoille.  

Golfkaudella 2008 Nokia River Golfissa otettiin käyttöön uusi kilpailuohjelma, 

taloushallinnon ohjelma sekä osake - ja asiakasrekisteri.  Kaikkien edellä mainittujen 

ohjelmien hallinta ja käyttö liittyvät läheisesti päivittäisiin työtehtäviin. Siksi 

työntekijöiden perehdyttäminen uusien ohjelmien käyttöön on ollut erittäin tärkeää. 

Ohjelmistojen tuottaja kehittää ja päivittää ohjelmia tarpeiden mukaan, joten uusien 

työmenetelmien oppiminen on ”elinikäistä”.                                                                                          

 

7.3 Avoimuus organisaatiossa 
 
Hyvin monessa organisaatiossa tietoa liikkuu liian vähän. Syntyy uutistyhjiöitä. 

Uutistyhjiö syntyy, kun ihmiset tietävät, että jotain on tapahtunut, mutta heille ei kerrota 

siitä. Ongelmana on, että tällöin puskaradio virittyy täyttämään tyhjiötä. Puskaradiossa 

ei ole on – off - nappia. Tyhjiö täyttyy aina. Paras tapa vetää puskaradiolta matto alta 

pois uutistyhjiössä on nopea, aktiivinen ja luotettava sisäinen tiedotus. Sen seurauksena 

puskaradio virittyy uudelle taajuudelle, pohtimaan nyansseja. Kaikkea tietoa ei 

kuitenkaan tarvitse liikuttaa. Pääsääntö on: sellaiset tiedot liikkeelle, joihin kohdistuu 

yhteisiä tiedontarpeita. ( Åberg 2006:111 - 112) 

 
Puskaradiolle on ominaista, että viestintä on nopeaa, koska tietoja kerrotaan 

pienryhmissä ja ne välittyvät eteenpäin rinnakkaisia verkkoja pitkin toisiin pienryhmiin. 

Puskaradion sanoma on usein ymmärrettävässä muodossa niin sanotusti kansan kielellä. 

Puskaradion huono maine johtuu siitä, että sanoma saattaa kulkea monen välikäden 

kautta ja näin tieto vääristyy. 
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Avoimuutta voi harjoittaa monin eri tavoin. Se voi olla ihmisten välistä välittömyyttä tai 

koko organisaation viestinnän avoimuutta. Kaikki olennainen kerrotaan omalle 

henkilöstölle. Avoimuuden kokemukset vaihtelevat samassakin organisaatiossa. 

Joidenkin mielestä viestintä on hyvinkin avointa, toisille se tuntuu salailevalta. (Juholin 

2000:155) 

 

7.4 Myönteisen yhteisöidentiteetin vahvistaminen 
 
Mikään työyhteisö ei pysty toimimaan ilman viestintää. Työyhteisöön kuuluvat eivät 

tiedä, mitkä ovat tavoitteita, miten työt jaetaan tai miten he ovat työssään menestyneet, 

ellei näistä viestitä. Viestintä tukee osaltaan työyhteisön tavoitteiden saavuttamista ja 

tuloksen tekoa. ( Åberg 2006:96.) 

Yhteisöviestinnän professori Jaakko Lehtonen esitelmöi Lapin yliopiston 

viestintäseminaarissa (25.10.2002)”Teknologia ei korvaa ihmistä - tarvitaan kasvokkain 

kohtaamista.” 

”Esimiesten ja hallintoelinten jäsenten yhteisöidentiteettiin kuuluu yhteinen ja 

samansisältöinen käsitys organisaation toiminta-ajatuksesta eli sisäistetty käsitys siitä, 

miksi organisaatio on olemassa, mikä on sen tehtävä ja miten se pyrkii sitä hoitamaan. 

Käsitykseen sisältyy myös yhteinen tieto organisaation kehittämistavoitteista, sen 

tulevaisuuskuvista, organisaation ja sen yksikköjen avaintuloksista ja tulostavoitteista”, 

Lehtonen kiteytti. 

Yhteisöidentiteetti on Lehtosen mukaan heikko, jos yhteisön jäsen on samastunut 

voimakkaasti johonkin toiseen organisaatioon, tai jos yhteisön jäsenet ovat samastuneet 

organisaatioon, mutta heidän käsityksensä organisaatiosta ovat keskenään ristiriitaiset.  

Maine 

Maineella on Lehtosen mukaan suuri merkitys yhteisöidentiteetin luomisessa. Maine on 

aineeton ominaisuus, joka määrittelee yhteisön aseman sen keskeisten kilpailijoiden 

joukossa.  
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”Mainepääoma on arvo, jonka muodostaa asiakkaiden, henkilöstön, rahoittajien ja 

muiden organisaatiolle tärkeiden osapuolten luottamus organisaatioon, sitoutuminen 

tavoitteisiin ja myönteinen mielikuva tulevaisuuden kehityksestä. ” 

Missio, visio, arvot ja strategia 

Mission Lehtonen nimesi lähetystehtäväksi, joka vastaa kysymykseen, mikä on 

tehtävämme yhteiskunnassa ja mikä tekee meistä tarpeellisia, ainutlaatuisia ja 

korvaamattomia.  

Visio puolestaan on unelma tavoitteesta, jota kohti me kaikki ponnistelemme. Lehtosen 

mukaan olennaista ei ole sitoutuminen yhteiseen visioon vaan se voima, joka yhteisiin 

unelmiin sisältyy.  

Nokia River golfin tavoitteena on olla pysyvästi, tiedollisesti ja taidollisesti Suomen 

parhaiden golfkenttien joukossa. 27-reiän kenttä, ammattitaitoinen kenttähenkilöstö, 

osaava ja ystävällinen palvelu sekä suuri, kaikille avoin harjoitusalue luovat pohjan 

vision toteuttamiselle. 

Tärkeä kysymys on myös, mikä on arvokasta organisaation työssä. Arvot ohjaavat 

organisaation tehtävän toteuttamista, ne koskevat käsitystä oikeasta ja väärästä, 

yhteiskuntavastuusta, vastuusta henkilöstön hyvinvoinnista tai esimerkiksi vastuusta 

luonnonympäristöstä. Lehtosen mukaan "arvot toteutuvat strategiavalinnoissa ja 

päivittäisessä operatiivisessa päätöksenteossa, viestinnässä ja asiakaspalvelussa."  

1990-luvulla oli muotia kehittää arvot jokaiselle organisaatiolle. Ongelmaksi muodostui 

arvojen yleisyys. Lehtosen mukaan arvot eri organisaatiossa ovat varsin yleisiä, eli ne 

eivät juuri erotu toisistaan. Myös arvojen kohdalla pitäisi pyrkiä erilaisuuteen. 

 Strategia puolestaan on Lehtosen määritelmän mukaan suunnitelma, joka määrittelee 

miten mission, vision ja arvojen asettama tavoite toteutetaan.  

Golf-yhteisö voi yltää kilpailijoitaan parempaan suoritukseen, jos se pystyy olemaan 

jossain suhteessa erilainen kuin muut. Nokia River Golfissa pyritään olemaan 

uudistusmielisiä. Talven jälkeen on hyvä tarjota jäsenistölle jotakin uutta. Resursseista 

riippuu liittyykö se suoraan kentänhoitoon vai onko se jotakin muuta. Esimerkiksi tänä 

keväänä on otettu jäsenten oma vahvistusnäkymä ja infokanava eteisaulassa käyttöön, 
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sekä klubirakennuksen toimisto- ja ravintolatiloihin on tehty pientä pintaremonttia. 

Kaikki edellä mainitut asiat ovat saaneet jo paljon myönteistä palauutetta jäsenistöltä 

sekä myös vieraspelaajilta. 

Teknologiasta huolimatta tarvitaan kasvokkain kohtaamista 

Sisäisen viestinnän Lehtonen arvosti erittäin merkitykselliseksi työyhteisön 

päivittäiseksi toiminnaksi, joka on tietojen lähettämistä, vastaanottamista ja käsittelyä. 

Parhaimmillaan sisäinen viestintä on henkilöstön myönteisen yhteisöidentiteetin 

rakentamista ja rakentavaa dialogia, jolla vahvistetaan yhteisön myönteiseen 

tulevaisuuteen, työhön ja työn laatuun sekä toiminnan tuloksellisuuteen liittyviä 

myönteisiä arvoja.  

Sisäinen viestintä on siis kanava, joka luo yhteisölle yhteistä identiteettiä. Lehtonen 

kuitenkin korosti, että teknologiset rakenteet eivät pelkästään riitä. Teknologia ei korvaa 

ihmistä, joten teknologian lisäksi yhteisö tarvitsee myös sosiaalisia rakenteita, ajatusten 

vaihtoa ja kasvokkain kohtaamista. (Tiuraniemi 2002) 

   

7.5 Henkilösuhteiden ylläpito ja kehittäminen 
 

Viestinnän tehtävänä on toimia siltana ihmisten välillä ja jos ihmiset ovat kovin 

erilaisia, tuon sillan on oltava hyvin kantava ja kestävä. On hyvä muistaa kaiken 

lähtökohta. Miksi viestintä on niin tärkeää? Kuten viestinnän ja retoriikan klassikko I. A 

Richards (1936) jo aikanaan totesi, viestinnän ensisijainen tehtävä on rakentaa 

yhteisymmärrystä ja ennaltaehkäistä väärinymmärryksiä. (Puro 2003:599) 

 

Nokia River Golfissa viestintä on erityisen tärkeää, koska työyhteisö on melko pieni ja 

työntekijät työskentelevät päivittäin eri aikaan. Uusille caddie mastereille tulee uusia 

asioita vastaan lähes päivittäin varsinkin golfkauden alkuvaiheessa. Asiakkaina on 

muun muassa uusia tulevia golfin pelaajia, seuran jäsenistöä junioreista senioreihin, 

vieraspelaajia, yritystapahtumaan osallistujia, kilpailijoita ja yhteistyökumppaneita. 

Kaikilla asiakkailla on erilaisia tarpeita. Jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin, 

viestinnän tärkeä tehtävä on ohjeistaa caddie masterit palvelemaan erilaisia 
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asiakasryhmiä, senioreita, junioreita, johtajia, naisia, miehiä, nuoria aikuisia, lapsia 

mahdollisimman ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti. 
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8 Päätelmiä 
 
Opinnäytetyön loppuunsaattaminen oli työlästä, mutta jostain niitä voimia aina työn ja 

perheen hoitamisen ohella ilmaantui. Kirjallisuutta löysin mielestäni paljonkin, välillä 

oli jopa vaikeaa valita, mitä käyttää. 

 

Työn tuloksena Nokia River Golfin toimistossa on uusi perehdyttämisopas uusia 

toimistotyöntekijöitä varten. Sen avulla uudet caddie masterit voivat kerrata uusia 

työtehtäviään ja työyhteisömme toimintatapoja. Oppaassa on asioita, joista on hyötyä jo 

kokeneillekin työntekijöille. Opasta on myös helppo tarvittaessa päivittää. 

 

Perehdytys on osa sisäistä viestintää. Mitä paremmin ja nopeammin työntekijä 

perehdytetään työtehtäviinsä ja uuteen yritykseensä, sitä helpommin voidaan olettaa 

työsuhteen olevan menestyksekäs. Uusi työntekijä motivoidaan hyvän työhön ohjauksen 

avulla tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja hänet saadaan tuntemaan itsensä 

arvostetuksi. Jatkossa viestinnällä pystytään vaikuttamaan työntekijän asenteisiin ja 

käyttäytymiseen. Työntekijät ovat yleensä kiinnostuneita työyhteisönsä asioista. 

Organisaation arvot, missio ja visio tulisi olla jokaisen työntekijän tiedossa. 

Oikeanlainen, tasa-arvoinen viestintä vaikuttaa henkilökunnan tyytyväisyyteen, mikä 

taas vaikuttaa tehokkuuteen, vastuunkantamiseen ja työhän sitoutumiseen. Viestinnällä 

on suuri merkitys avoimen ilmapiirin luomiseen ja se on toteutunut Nokia River 

Golfissa hienosti. 

 

Olen perehdyttänyt jo kahtena keväänä uusia caddie mastereita toimistoomme. Olen 

huomannut, että antamalla vastuuta uudelle työntekijälle, hän oppii parhaiten. Kun 

perusasiat on informoitu ja harjoiteltu kunnolla, huomaa onnistumisen ilon uuden 

työntekijän kasvoilta. On hyvä, että tietyt asiat on nyt koottuna uuteen 

perehdyttämisoppaaseen. Sieltä voi aina tarvittaessa tarkistaa epäselviä asioita. Mikäli 

oppaasta ei löydy vastausta, kannatta aina kääntyä kokeneemman työntekijän puoleen. 

Oma-aloitteisuus on erittäin tärkeää. 
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Näkemällä, kuuntelemalla ja seuraamalla oppii paljon. Toiminnanjohtajan ja 

klubisihteerin viestimistä kuulee väkisinkin päivittäin, koska toimistomme on avoin. 

Huomaamatonta koulutusta caddie mastereille ja muillekin on kuunnella herkillä 

korvilla, miten asiakasta kohdellaan asiakaspalvelutilanteessa, miten hänelle puhutaan 

puhelimessa jne. 

 

Jos ymmärtää jonkun tehtävän epäselvästi tai ei alun perinkään ymmärrä juuri ollenkaan 

olisi hyvä pyytää täsmennystä tehtävään. Tai taas toisin päin, jos itse ohjaat uutta 

työtehtävää ja tulos ei ole sitä mitä toivoit. Voi olla mahdollista, että ohjeesi olivat 

epätarkat ja sinua on sen vuoksi ymmärretty väärin. Kyseleminen on vanha viestinnän 

tekniikka, mutta erittäin hyvä työkalu edelleen. Pitää muistaa, että inhimilliseen 

elämään kuuluu myös virheiden tekeminen, yleensä ne opettavat. 

 

Nokia River Golfissa on mielestäni erittäin toimiva työyhteisö, koska työstä 

keskustellaan jatkuvasti. Asiakkaiden odotuksista ja toiveista, toiminnan kehittämisestä 

sekä palvelun laadusta keskustellaan lähes päivittäin. Toimivassa työyhteisössä niin 

uudet ja vanhatkin työntekijät pysyvät hyvin ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu nyt ja 

lähitulevaisuudessa. 

 

Toivon, että jatkossakin pidetään yhteisiä koulutuspäiviä lähialueiden golfkenttien 

toimistoväen kanssa. Tarjotaan koulutusta sitä haluaville, kannustetaan ja rohkaistaan 

sekä nykyisiä että tulevia työntekijöitä. 

 

Kun uusi asiakas tulee Nokia River Golfin toimistoon, haluan, että hänet vastaanotetaan 

ystävällisesti tervehtien, palvellaan ammattitaitoisesti, annetaan kysymyksiin selkeät 

vastaukset ja toivotetaan lopuksi nautinnollista peli- tai kilpailukierrosta. 

 

Lainaan tähän loppuun kokeneen liikkeenjohtajan Lee Iacocca 1984 
sanoja 

-In the end of all business operations can be reduced to three words:people, produtc 

and profit. People come first. Unless you´ve got a good team, you can´t do much with 

the other two-                                                                                                                                          
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Liitteet 
 

Liite 1: Nokia River Golfin caddie masterin perehdyttämisohje 
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1 YLEISET OHJEET 

  
Tämän perehdyttämisoppaan tarkoitus on ohjata ja tukea uutta caddie masteria Nokia 
River Golfin toimiston työtehtävissä. Uudelle työntekijälle on tärkeää oppia 
palvelemaan asiakkaat niin hyvin, että heidän on jatkossakin mukava tulla uudestaan 
toimistoomme. Toimistossa on ajoittain todella kiire ja pitää tehdä nopeita päätöksiä 
sekä muistaa monta asiaa. Paineensietokykyä koetellaan välillä, mutta tärkeintä on 
pysyä itse rauhallisena. Työntekijän pitää käyttäytyä asiallisesti hankalankin asiakkaan 
kohdalla. Älä väittele asiakkaan kanssa, älä neuvo sekä vältä omien mielipiteiden 
esiintuomista. 
 
Toivottavasti oppaan avulla sopeutuminen työyhteisöön helpottuu, mielenkiinto ja 
vastuuntunto työhön paranevat, ammattitaito kehittyy sekä työssä oppiminen helpottuu 
ja nopeutuu. 
 

1.1 Työnkuvaus 
 
Caddie master on golfkentän ”vastaanottovirkailija”. Vastaanotosta alkaa pelaajan 
golfkierros kentällämme, joten vastaanoton on oltava miellyttävä kuten kierroksen 
kentällämme. Pelaajien vastaanoton lisäksi työnkuvaan kuuluu ajanvarauksen hoito, pro 
shop tuotteiden myynti, kassapalvelu, kilpailujen tulospalvelu, sekä muita päivittäisiä 
työtehtäviä. 
 

1.2 Työaika 
 
Sesonkiaikaan toimisto on avoinna klo 7.00 - 20.00. Koska työ on kausiluontoista, 
kesätyöntekijällä ei ole kesälomaoikeutta. 
Työvuoroja on pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa ja työvuorot ovat 6.45 -14.15 ja 
13.00 - 20.00 (20.30) sekä tarvittaessa ns. päivävuoro. 
 

1.3 Palkanmaksu 
 
Työsuhteen alkaessa laaditaan kirjallinen työsopimus, missä sovitaan palkkaus ja muut 
työehdot. Palkka maksetaan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Tuntilistat 
toiminnanjohtajalle toimitetaan viimeistään palkanmaksua edeltävänä päivänä.  
 

1.4 Vakuutukset 
 
Työntekijä on vakuutettu työnantajan toimesta työtapaturman ja kuoleman varalta.  
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1.5 Päivittäiset työtehtävät 
 
Caddie master on golfkentän käyntikortti. Toimenkuvan olennaisena osana on hyvin 
hoidettu asiakaspalvelu vastaanottotiskillä ja puhelimessa, peliaikojen varaus, 
kassanhoito, kilpailuihin liittyvät erilaiset tehtävät ja tulospalvelu, Pro shop tuotteiden 
myynti, jäsenrekisterin ylläpito ja muut pelaamiseen liittyvät vaihtelevat tehtävät. 
1.6 Työntekijän vastuut 
 
Huolehditaan siitä, että ollaan vastaanoton auettua valmiina palvelemaan asiakkaita ja 
aamutoimet on tehty ennen ensimmäisten asiakkaiden tuloa. Asiakkaita palvellaan 
siihen kelloon aikaan saakka, mitä on asiakkaille ilmoitettu, tarvittaessa pidempäänkin. 
 
Pukeudu siististi, liiallista huomiota herättämättä. Mikäli käytössä on logolla varustettu 
työpaita, käytä sitä mahdollisimman usein. 
 
Kaikkia asiakkaita tervehditään heti ja reippaasti. Huomio jokainen asiakas, kaikki ovat 
yhtä tärkeitä, lapset, nuoret, aikuiset, vanhukset, johtajat jne. Yritä opetella tuntemaan 
asiakkaat nimeltä. Se tuo palveluun lisäarvoa, asiakkaat ilahtuvat, kun heidän nimensä 
muistetaan.   
 
Pyri vastaamaan puhelimeen heti, selkeästi ja kuuluvasti. Älä anna asiakkaan turhaan 
odottaa. Työaikana ei puhuta omia puheluita. Mikäli omaan puheluun on erityinen syy, 
poistutaan siksi aikaa toimistosta. 
 
Ole huolellinen ajanvaraustoiminnoissa, kassatoiminnoissa, kilpailuihin 
ilmoittautumisissa, tulospalveluissa sekä jäsenrekisterin ylläpidossa. Muista kysyä, jos 
et ymmärrä tai teet jotakin väärin. 
 
Työntekijä vastaa työvuoronsa aikana siitä, että yleisilme vastaanottotilassa on siisti ja 
edustava. Tarvittaessa vastaanotto- ja aulatilat imuroidaan ja roskakorit tyhjennetään 
päivän rauhallisena hetkenä. 
 

1.7 Aamutoimet 
 
Aamuvuorolainen avaa töihin tullessaan kaikkiin tietokoneisiin Nexgolfin 
ajanvarauksen. Hän ottaa myös molemmilta kentiltä valvojalistan valvojille sekä 
ravintolaan. Hän avaa kassan valmiiksi sekä lukee toimiston sähköpostiin saapuneet 
postit. Vastaanotettuihin sähköposteihin pyritään aina vastaamaan mahdollisimman 
nopeasti. Mikäli vastaaminen ei onnistu käännetään sähköposti joko toiminnanjohtajalle 
tai klubisihteerille. 
 

1.8 Asiakaspalvelu 
 
Toimistossa työskennellään iloisin mielin, otetaan työkaverit huomioon ja tervehditään 
asiakkaita, kun asiakas saapuu toimistoon. Vaikka työntekijä puhuisi puhelimeen, kun 
asiakkaita tulee toimistoon, on asiakas huomioitava pään nyökkäyksellä ja pienellä 
hymyllä. 
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Asiakaspalvelun on oltava asiallista, joustavaa ja ystävällistä – unohtamatta hymyä. On 
aina parempi, jos asiakaspalvelija on innostunut edustamistaan palveluista. Asiakkaita 
pyritään palvelemaan yksilöllisesti sekä henkilökohtaisesti. Hyvä asiakaspalvelija 
puhuu selkeästi ja uskaltaa myös tehdä virheitä. Asiakkaan kannalta kielteisetkin asiat 
(esim. rajoitukset kentällämme) pyritään kertomaan tiukan ystävällisesti. Pidetään samat 
säännöt kaikille pelaajille, ei eriarvoisia asiakkaita.  
 
Kun tulee esille kysymyksiä asioista joista et tiedä, ota asiakkaalta tietoa 
mahdollisimman paljon paperille. Kerro rehellisesti tilanne ettet tiedä ja että selvität 
asian ja otat yhteyttä asiakkaaseen, kun saat asian selville. Asiakas luottaa sinuun, kun 
kirjaat hänen asiansa paperille ja odottaa yhteydenottoasi. 
 
Koska palvelun laatu on myös Nokia River Golfin merkittävä kilpailukeino, 
mahdollistaa se meillekin erottumisen kilpailijoistamme. Palvelun laadulla tarkoitetaan, 
mitä asiakas saa, kun palvelutilanne on ohi sekä miten asiakas palvelun saa. Hyvän 
palvelun aikaansaamisessa on toimistotyöntekijä avainasemassa.  
 
Vuorovaikutustilanteessa caddie masterin pitää olla helposti lähestyttävä, luotettava, 
joustava, uskottava, ystävällinen ja ammattitaitoinen. Huonosti hoidettuja 
palvelutilanteita vältetään. Pettyneen asiakkaan antamaan palautteeseen reagoidaan 
mahdollisimman nopeasti ja pyritään selvittämän tilanne viipymättä. 
 
Asiakkaan kohtaamisessa pyrimme täyttämään tai jopa ylittämään asiakkaan odotukset 
asiakaspalvelusta. Näin pidämme asiakkaamme tyytyväisinä ja saamme heidät 
palaamaan yhä useammin juuri meidän kentällemme. Muista asiakas on aina kuningas! 
Asiakas on Nokia River Golfinkin menestyksen tekijä. 
 

1.9 Toimiminen ukonilman sattuessa 
 
Jos säätiedotus on luvannut ukonilmaa, tiedotetaan siitä pelaajille heidän 
ilmoittautuessaan golfkierrokselle. Kerrotaan, että pelaaminen on lopetettava 
välittömästi, jos ukonilma alkaa tai jos valvojat kuuluttavat kovaäänisillä ukkosvaarasta 
kentillä. Ukkosen sattuessa toimiston kaikkien koneiden sähköjohdot irrotetaan 
pistorasioista. Näin vältetään mahdolliset ukonilman aiheuttamat laitevahingot.   
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2 KASSAKONE 

2.1 Yleisohje 
 

Avain Reg-asentoon, kun aamulla avaat kassa, tarkista pohjakassa 
 
Normaali käteismyynti 

• Näppäile summa euroissa, muista nollat 
• Valitse tuoteryhmä 
• Toista 1- ja 2-kohdat niin kauan kuin tarve vaatii 
• Paina välisumma 
• Näppäile saatu summa 
• Paina käteinen, jolloin kassakone laskee, paljonko annat takaisin 

 
Pankkikortti- tai luottokorttimyynti 

• Kohdat 1-4 samat kuin käteismyynnissä 
• Käytä maksupäätettä, näppäile summa, kysy maksutapa asiakkaalta, ota 

allekirjoitus ellei kyseessä ole sirukortti 
• Valitse kassakoneelta maksutapa pankkikortti tai luottokortti asiakkaasta 

riippuen 
Kassan pikanäppäintoiminnot: 
 
1+PLU=Greenfee Kartano 9 vieras 23 € 
2+PLU=Greenfee River 45 € 
3+PLU=Kilpa Seniorit 5 € 
4+PLU=Kilpa Jäsen 15 € (KM maksettu) 
5+PLU=Kilpa Vieras 45 € 
6+PLU=Liittymismaksu Jun/Opis. 50 € 
7+PLU=Liittymismaksu Aik 100 € 
8+PLU=Jäsenmaksu Aik 240 € 
9+PLU=Jäsenmaksu Jun/Opis. 115 € 
10+PLU=Kausimaksu Aik 330 € 
11+PLU=Kausimaksu Jun 100 € 
12+PLU= Greenfee Kartano 18 vieras 45 € 

 
Pikanäppäin eli PLUtoiminto 

• Valitse numeronäppäin 
• Paina PLUnäppäin 
• Paina käteinen 

2.2 Korjaus 
 
Virheellinen summa 

• Paina Clear-näppäin 
 
Virheellinen Summa/tuoteryhmä/Plu 

• Paina Korjaus-näppäin, kone 
korjaa – merkkisenä tekemäsi 
virheen 

 
Virheellinen Summa/Tuoteryhmä/Plu ja maksutapahtuma päätetty 
(käteinen/pk/lk) 

• Käännä avain ∞-asentoon, näyttö muuttuu punaiseksi 
• Ota virhekuitti talteen ja näppäile kuten virhekuitissa, säilytä päiväraporttiin 
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2.3 Raportit 

2.3.1 Päiväraportit illan päätteeksi 
 
Päiväraportti Z1 (tyhjennys) 

• Avain X1/Z1-asentoon 
• Paina . (=piste) 
• Paina KÄTEINEN 

 
PLU raportti Z1 (päivätyhjennys) 

• Avain X1/Z1-asentoon 
• Paina . (=piste) 
• Paina PLU 

 

2.3.2 Pikaraportit 
 
 Avain OP X/Z-asentoon, niin saadaan pikaisesti tietoa päivän myynnistä. 
 

• Senhetkinen kokonaispäivämyynti, paina KÄTEINEN 
• Senhetkinen rahamäärä kassassa, paina KERTO 

 

2.3.3 Kuukausiraportit 
 
Kuukausiraportti Z2, aina kk:n viimeinen päivä, päiväraportin oton jälkeen 

• Avain X2/Z2-asentoon 
• Paina . (=piste) 
• Paina KÄTEINEN 

 
PLU raportti Z2 (kuukausi) 

• Avain X2/Z2-asentoon 
• Paina . (=piste) 
• Paina PLU 
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3  NEXGOLF 

3.1 Ajanvaraus 
 
Ajanvarauksen ensimmäisellä sivulla voi selailla ja tarkastella River- ja Kartano- 
kenttien varaustilannetta seitsemän päivän ajalta. Ajanvarauksen kellonaika-näkymässä 
voi olla neljä erilaista värikoodia 

 
Valkoinen   - kenttä on avoinna, kyseiselle ajanjaksolle ei ole yhtään varausta 

 
  - kenttä on avoinna, kyseiselle ajanjaksolle on varauksia, mutta 
vapaita aikoja on saatavilla Keltainen 
 

Punainen   - kenttä on avoinna, mutta kaikki lähdöt kyseiseltä ajanjaksolta ovat 
varattuja 
- kenttä on suljettu 
Kun viet hiiren kursorin kellonajan päälle ja klikkaat, näet kyseiselle 

ajanjaksolle tehdyt varaukset ja vapaat lähtöajat. 

Vihreä 

 
Uuden varauksen tekeminen: 
 
- Valitse oikea päivä ja oikea kellonaika, jonne varaus halutaan tehdä. 
- Varmista, että kyseessä on oikea kenttä. 
- Klikkaa Vapaa - linkkiä 
- Täydennä tyhjiin kenttiin tarvittavat tiedot sukunimi, seura ja tasoitus, jäsenelle riittää 
pelkkä jäsennumero 
- Paina Hae – linkkiä, (Takaisin –painikkeella pääset vielä muuttamaan tietoja) 
- Hyväksy varaus Tee varaus – linkistä, varmista, että pallukassa on piste ko henkilön 
kohdalla 
- Toista varaajalle vielä varaamasi kenttä, päivä, päivämäärä ja kellonaika 
 
Huomioitavaa: 
 
Pelaajien tiedoissa näkyvät etu- ja sukunimi sekä tasoitus. Mikäli vieraspelaajan tasoitus 
on suurempi kuin 36, pelaajalla ei ole virallisesti oikeutta pelata River -kentällämme 
ellei hän pelaa jäsenemme seurassa. Tuolloin ehdotetaan pelaamista Kartano-
kentällämme. Maalaisjärjen käyttö on kuitenkin sallittua. 
*** - merkit jäsennumerossa kertovat, että pelaajan maksut eivät ole kunnossa 
 
Uusi varaus voidaan salata, siirtää, kopioida, vahvistaa tai poistaa. 
 

3.2 Valvojaraportti 
 
Koska kentällämme kiertävät valvojat, on heille syytä tulostaa valvojaraportti joka 
aamu. Aamuvuorolainen tulostaa heti töihin tullessaan aamuvalvojalle molemmilta 
kentiltä ajanvarausraportin klo 7-13. Myös ravintoloitsijalle tulostetaan raportit, silloin 
hän pystyy arvioimaan ravintolatuotteiden menekkiä.  
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Valvojaraportti otetaan viikkokalenterinäkymästä. Jokaisen viikonpäivän kohdalla on 
oma valvojalista – kuvake. Kuvaketta klikkaamalla aukeaa näkymä, jossa määritellään 
valvojalistan aloitus- ja lopetusaika. 
 
Päivän toinen valvojalista tulostetaan, kun iltavalvoja tulee n. klo 14. Silloin riittää, kun 
valitsee raporttiin klo 13 -19. 
 

3.3 Online-tuloskortti syöttäminen  
 
Pelaajat jättävät mielellään tuloskorttejaan harjoituskierroksiltaan laskettavaksi. Me 
ylläpidämme ainoastaan Nokia River Golfin jäsenten tasoituksia. Toki 
vieraspelaajillekin voidaan laskea pisteet valmiiksi tuloskorttiin, mutta silloin pitää 
muistuttaa kyseistä pelaajaa palauttamaan tuloskortti omaan kotiseuraansa. 
Vieraspelaajan tuloskortti on hyvä leimata NRG-leimasimella. 
 
 
Tuloskortin syöttäminen: 

 
- Avaa Jäsen- ja asiakasrekisteri 
- Valitse Jäsenhaku 
- Hae pelaaja joko jäsennumerolla tai nimellä 
- Klikkaa tasoitusta, kone antaa vaihtoehdon joko pisteiden perusteella tai tuloskortin 
perusteella 
 
 Tuloskortin perusteella: 
 
- Valitse oikea kenttä Kartano/River 
- Tarkista päivämäärä 
- Valitse oikea tee miehet keltainen, paitsi jos miehen tasoitus on suurempi kuin 36 ja 
naiset punainen 
- Huomio 9 tai 18 reiän kierros 
- Syötä tulokset 
- Paina laske painike 
- Tallenna 
 
Pisteiden perusteella: 
 
- Tarkista päivämäärä 
- Huomio 9 tai 18 reiän kierros 
- Anna pisteet 
- Kirjoita kommentti esim. kenttä 
- Paina laske ja tallenna 
 

3.4 Uuden jäsenen lisääminen 
- Avaa Jäsen- ja asiakasrekisteri 
- Valitse Lisää uusi jäsen 
- Valitse Seuraava vapaa jäsennumero 
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- Henkilötiedot - osaan tallennetaan jäsenen henkilötiedot. Pakollisia kenttiä ovat: 
Jäsennumero muutetaan, jos jäsenellä on oma pelioikeus, muutoin numero on juokseva 
kyseisen vuoden jäsenkansion mukaan. 
-  Kilpailut ja kortit - osaan tasoituskortti voimassa 
-  Jäsentiedot - osaan kotiseura kyllä, käyttäjäryhmä iän ja pelioikeuden mukaan 
-  Yhteystiedot - välilehteen tallennetaan uuden jäsenen osoite ja muut yhteystiedot 
-  Tietojen jako - välilehteen tallennetaan lehden tilaaja kyllä 
-  Tasoitustietoihin muutetaan voimassaoleva tasoitus, mikäli se on eri kuin aloittelijan 
tasoitus 54 
 

3.5 Laskun luominen jäsenelle 
 
- Avaa Jäsen- ja asiakasrekisteri, sekä avautuvalta sivulta jäsenhaku 
- Hae haluttu jäsen, jolle lasku on tarkoitus tehdä, napsauta henkilön tiedot auki 
- Avaa jäsentiedoista Laskutustiedot – välilehti, sekä paina Luo uusi lasku-painiketta 
- Täytä avautuvalle sivulle laskun tiedot (Tarvittavat tiedot ovat laskutustapahtuma, 
laskun päivämäärä, eräpäivä sekä laskuttajayhteisö-seura ) 

      - Paina Lisää – painiketta, jolloin lasku avautuu 
      - Laskussa paina Lisää rivi-painiketta ja täytä tiedot laskutettavan asian nimi  
      - Paina lopuksi Tallenna – painiketta 
      - Voit tulostaa laskun painamalla Tulosta PDF- painiketta 
 

3.6 Laskun muokkaaminen 
 
- Siirry Taloushallintoon ja avaa Laskuhaku 
- Hae lasku esimerkiksi asiakkaan nimen perusteella 
- Avaa lasku muokattavaksi Laskunumeroa napsauttamalla 
- Lisää laskulle uusi laskurivi painikkeesta Lisää rivi 
- Anna nimikkeeksi esimerkiksi ”opiskelijahyvitys” 
- Hinta ALV 0% annetaan hyvitettävä hinta eli jäsenmaksu aikuisen ja opiskelijahinnan 
erotus negatiivisena  arvona (esim. - 125) 
- ALV % määritetään 0 ja lasketaan Hinta ALV 
- Lisätään laskurivi Lisää – painikkeesta 
- Laskun loppusumma päivittyy automaattisesti 
- Palaa takaisin Takaisin – painikkeesta 
 
Laskun Avoinna - määräksi jää 0 euroa, jos osa laskusta on jo suoritettu 
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4 NOKIA RIVER GOLF RY:N JÄSENYYS JA MAKSUT 

4.1 Jäsenyys 
 
Jäsenyys Nokia River Golfissa perustuu nimettyyn pelioikeuteen. Pelioikeuden voi 
hankkia ostamalla osakkeen tai osuuden useamman pelioikeuden osakkeesta.  
 
Pelioikeus on myös mahdollista vuokrata. Vuokran hinnan päättää vuokraaja eli 
pelioikeuden haltija.  
 
Tulokaskaudella eli ensimmäisellä kaudella jäsen voi poikkeuksellisesti pelata yhden 
kauden ilman nimettyä pelioikeutta, mikäli pelaaja on suorittanut alkeiskurssin 
seuramme kautta. 
 
Nokia River Golfissa eri-ikäisillä jäsenillä on erilaiset maksut. Lisäksi on niin sanottuja 
ainaisjäseniä eli charter membereitä, joita ei laskuteta koskaan. 
 

4.2 Erilaisia maksuja 
 
12-vuotias tai sitä nuorempi jäsen ei tarvitse vielä nimettyä pelioikeutta. Hän voi 
kauden aikana pelata niin paljon kuin haluaa maksamalla ainoastaan vuosittaisen 
juniorijäsenmaksun. Käyttäjäryhmä on tällöin uudet käyttäjät. 
 
13 - 21-vuotias juniorijäsen maksaa vuosittain juniorin jäsenmaksun, kausimaksun ja 
tarvittaessa vuokrapelioikeusmaksun. Käyttäjäryhmä on joko peruskäyttäjä juniori tai 
vuokrapelaaja juniori. 
 
21 - 27-vuotias opiskelijajäsen maksaa opiskelijan jäsenmaksun, kausimaksun ja 
tarvittaessa vuokrapelioikeusmaksun. Käyttäjäryhmä on joko peruskäyttäjä opiskelija 
tai vuokrapelaaja opiskelija. 
 
Yli 21-vuotias ei opiskelijajäsen maksaa vuosittain aikuisen jäsenmaksun, kausimaksun 
ja tarvittaessa vuokrapelioikeusmaksun. Käyttäjäryhmä on joko peruskäyttäjä aikuinen 
tai vuokrapelaaja aikuinen. 
 
Viikolla ennen klo 14 voi aikuinen jäsen halutessaan pelata rajoitetulla kausimaksulla. 
Hän maksaa silloin aikuisen jäsenmaksun, rajoitetun kausimaksun sekä tarvittaessa 
aikuisen vuokrapelioikeusmaksun. Käyttäjäryhmä on rajoitettu kausimaksu. 
 
Juniori- tai aikuisjäsen voi myös pelata maksamalla erikseen jokaisen kierroksensa. 
Silloin hänen vuosittaiset maksunsa ovat jäsenmaksu ja tarvittaessa 
vuokrapelioikeusmaksu. Käyttäjäryhmä on siinä tapauksessa jäsen greenfee. 
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Liite 2: Sanaselityksiä 
 
 
Delegointi Viestintää, jossa esimies luovuttaa alaiselleen tai tiimilleen osan tehtävistään 

sekä tehtävien hoitoon tarvittavaa arvovaltaa, sen jälkeen kun alainen on hyväksynyt 

tehtävän. 

 

Informointi, kiinnittäminen Viestintää, jonka avulla työyhteisön palveluksessa olevat 

perehdytetään työhönsä ja työyhteisöönsä. 

 

Ylläpitoviestintä Työyhteisön sisäisen PR:n tai suhdetoiminnan tehtäväksi voi 

määritellä sellaisten työskentelyolosuhteiden synnyttämisen ja ylläpitämisen, jotka 

tukevat työmotivaatiota ja vaikuttavat myönteisesti työn tuloksellisuuteen. Tällaista 

toimintaa voi verrata laitteen ylläpitohuoltoon. Hyvien työskentelyolosuhteiden 

ylläpitämiseen tähtäävää viestintää nimitetäänkin joskus ylläpitoviestinnäksi 

(maintenance communication). 

 

Caddie master Golfkentän toimistotyöntekijä 

 

Väylä Käytetään myös nimitystä reikä. Normaalilla golfkentällä on 18 väylää/reikää, 

joiden pituudet vaihtelevat noin sadasta metristä jopa viiteen sataan metriin 

  

Par Väylän ihannetulos, joka on useimmiten kolmesta viiteen 

 

Birdie Tulos yksi alle Parin 

 

Eagle Tulos kaksi alle Parin  

 

Bogey Tulos yksi yli Parin 

 

Tuplabogey Tulos kaksi yli Parin 

 

Hole in One Pallo reikään yhdellä lyönnillä 

 

Greeni/Green Lyhyeksi leikattu alue, viheriö, reiän ympärillä, jolla saa käyttää vain 
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putti-mailaa. Pyritään leikkaamaan mahdollisimman mataliksi ja nopeiksi, jotta 

pelaamisesta tulisi haastavampaa 

 

Tee-paikka Avauslyöntipaikka, josta aloitetaan väylän pelaaminen, normaalilla kentällä 

avauslyöntipaikkoja on 4 erilaista per väylä. Punainen Tee on naisille, Sininen Tee on 

Naisten kilpailuissa käytössä oleva lyöntipaikka. Keltainen on miesten Tee ja Valkoinen 

taas miesten kilpailussa käytössä oleva lyöntipaikka 

 

19th Hole Viimeisen reiän jälkeen oleva baari 

 

Bägi Mailojen kuljetukseen käytettävä ”kassi”, jota voidaan itse kantaa tai kuljettaa 

kärryillä 

 

Driver/Draiveri Pitkiin avauslyönteihin käytettävä maila  

 

Putteri Viheriömaila, jolla ”putataan” pallo reikään 
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