
 
 
 
 

 
IG Oy Imatra 
Yhtiökokous 25.1.2022 
 
Toimitusjohtajan katsaus tilikaudelta 1.10.2020-30.9.2021 
 
Kulunut kausi oli IG Oy Imatran toinen pelikausi. Kenttäämme kierrettiin 18 010 kertaa 
(v.2020: 22113, 2019: 18 678). Kenttämaksuilla ja peliseteleillä kentällä pelattiin 11 970 
kierrosta (v.2020 15461, v. 2019, 13 600). Greenfee kierroksia pelattiin kauden aikana 
4138 kappaletta (v.2020 3636, v.2019, 2746). Kilpailukierroksia kesän aikana pelattiin yh-
teensä 1902 (v.2020: 3016, v.2019, 2332). 
 
Tulot pelatuista kierroksista muodostuivat seuraavasti: Kausikortit 53 %, Greefee 41,5 %, 
kilpailut 5 % ja hotellipaketit 0,5 %. Muiden palveluiden (golfautot, rangepoletit ym.) tulot 
olivat n. 5,5 % liikevaihdosta. Mainos- ja yhteistyösopimukset olivat n. 16 % liikevaihdosta. 
 
Kenttä avautui uuden kenttäyhtiön toiseen kauteen ajankohtaan nähden varsin hyväkun-
toisena. Kenttä (väylät 10.–18.) avattiin kesäviheriöin 21.4.2021. Klubi ja muut palvelut 
avautuivat 23.4. Kesäkuun alkuun saakka kahvion toiminta oli osin rajoitettua johtuen val-
takunnallisista määräyksistä. Vallinneen koronaepidemian vaikutukset muilta osin jäivät 
varsin vähäisiksi, muutamia kutsukilpailuja peruttiin johtuen yritysten erilaisista linjauksista 
yleisötapahtumien suhteen. Kauden kierrosmäärät laskivat edellisestä kaudesta samoille 
tasoille kuin aikaisempina vuosina. Heinäkuussa pitkään jatkuneet helteet vähensivät 
omien pelaajien pelaamista reilusti päivän kuumimpina tunteina, mutta koronaepidemian 
lisätessä kotimaan matkailua vieraspelaajien määrä kasvoi edellisiin kausiin verrattuna. 
Klubi ja palvelut suljettiin 11.10 alkaen. Kenttä oli kausikorttilaisten pelattavissa ilman pal-
veluita kokonaisuudessaan viikon 41 ajan ja viikosta 42 alkaen pelattavissa oli takaysin 
väylät 10.–18. 
 
Kenttä pääsi talvehtimaan erittäin hyvässä kunnossa. Kaudelle 2022 tullaan panostamaan 
kentän viimeistelyyn, klubin viihtyvyyteen ja kahvion tarjontaan. Talven ja kevään aikana 
väylien 11., 12. ja 15. alueella tehdään sähkölinjojen siirtoja ja poistoja, joiden viimeistely 
tapahtuu kevään aikana. Yhtiö on investoinut kaudelle 2022 uuteen väyläleikkuriin, jolla 
parannetaan kaluston toimintavarmuutta, väylien leikkuujälkeä ja lasketaan polttoaineen 
kulutusta nykyiseen kalustoon verrattuna n. 20–25 %. 
 
Yhtiön toimitusjohtajana Teemu Eerola. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jukka Evälahti. 
Hallituksen muut jäsenet olivat Pekka Aunola, Mika Suomalainen, Marika Taitokari ja Toni 
Turkkila. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 9 kertaa. Tilintarkastajana toimi Virve Juntu-
nen ja varatilintarkastajana Olli Muukkonen. 
 
IG Oy Imatran palkkalistoilla oli tilikauden aikana toimitusjohtaja, kenttämestari, sekä kau-
sityöntekijöitä pelikauden aikana n. 6,5 henkilöä. Yhtiön vakituinen henkilökunta lomautet-
tiin talven ajaksi. 
 
Yhtiö investoi kauden aikana naisten pukuhuoneen toisen WC:n rakentamiseen ja uuteen 
karheikkoleikkuriin. Karheikkoleikkuri hankittiin leasingsopimuksella. Yhtiön investoinnit oli-
vat yhteensä noin 8000 €, sisältäen karheikkoleikkurin leasingmaksut huhtikuusta alkaen. 
 
Yhtiön liikevaihto tilikauden aikana oli 503 082,21 € ja tulos ennen veroja 100 689,61 €.  
 


