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Toimitusjohtajan katsaus tilikaudelta 16.3.-30.9.2020 
 
 
Kulunut kausi oli uuden golfyhtiön ensimmäinen pelikausi. Kenttäämme kierrettiin 22 113 
kertaa (v. 2019, 18 678). Kenttämaksuilla ja peliseteleillä kentällä pelattiin 15 461 kierrosta 
(v. 2019, 13 600). Greenfee kierroksia pelattiin kauden aikana 3636 kappaletta (v.2019, 
2746). Kilpailukierroksia kesän aikana pelattiin yhteensä 3016 (v.2019, 2332). 
 
Tulot pelatuista kierroksista muodostuivat seuraavasti: Kausikortit 51 %, Greefee 45 %, kil-
pailut 4 % ja hotellipaketit 0,5 %. Muiden palveluiden (golfautot, rangepoletit ym.) tulot oli-
vat n. 6 % liikevaihdosta. 
 
Mainos- ja yhteistyösopimukset olivat n. 17,5 % liikevaihdosta. 
 
Uusi yhtiö jatkoi vanhan yhtiön tapaan tuottaen itse caddiemaster ja kahvila/ravintolatoi-
minnot. Lounasta tai à la carte ruokailua ei kesän aikana ollut tarjolla, ravintola tuotti tarjoi-
lut ennalta tilattuna kilpailutapahtumiin. Caddiemaster ja ravintolapalvelut siirtyivät keväällä 
takaisin ns. vanhalle klubille. Kevään aikana klubille tehtiin remonttia uuden caddiemaster 
palvelupisteen, keittiöremontin ja uudistetun terassin muodossa.  
 
Kenttä avattiin uuden yhtiön toimesta haastavana aikana, koronapandemian jyllätessä, ke-
säviheriöille 8.4. Aluksi oli pelattavissa vain kentän takaysi (väylät 10–18). Kenttä oli tal-
vehtinut hyvin. Koronapandemiasta johtuen oli kentällä käytössä poikkeusjärjestelyt; peli-
ryhmien koko oli rajoitettu 2 henkilöön, roskikset, pallopesurit ja bunkkeriharavat eivät ol-
leet käytössä ja klubi toimi kioski -periaatteella 1.6. asti. Kenttä suljettiin palveluilta 11.10. 
Kausikorttilaisilla oli mahdollisuus pelata kenttää vielä tämän jälkeen palloränni -vuoroin. 
 
Kevään osakeannissa merkattiin yhteensä 78 osaketta. Osakkeet ovat nimellisarvotto-
massa järjestyksessä.  
 
Yhtiöllä ei tilikauden aikana ollut nimettyä toimitusjohtajaa. Hallituksen puheenjohtajana 
toimi Jukka Evälahti. Hallituksen muut jäsenet olivat Pekka Aunola, Harri Virta ja Anu Ur-
palainen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 11 kertaa. Tilintarkastajana toimi Virve Jun-
tunen ja varatilintarkastajana Olli Muukkonen. 
 
IG Oy Imatran palkkalistoilla oli tilikauden aikana myynti- ja markkinointipäällikkö ja kenttä-
mestari, sekä kausityöntekijöitä pelikauden aikana n. 8 henkilöä.  
 
Yhtiö investoi kauden aikana uuteen golfautoon, kolmen golfauton akkupaketin vaihtoon ja 
uuteen bunkkerikoneeseen. Bunkkerikone hankittiin leasingsopimuksella. Yhtiön investoin-
nit olivat yhteensä noin 30 000 €, sisältäen leasingsopimuksen. 
 
Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli 501 988,31 € ja tulos ennen veroja 51 449,97 €.  
 
 
 


