Hallituksen katsaus toimintakauteen 2017
Toimintakauden 2017 aikana pidettiin kaksi yhtiön varsinaista kokousta 8.5.2017 ja 4.12.2017
Hallituksen jäseninä toimivat Juha Manner (pj.), Juhani Elo, Jukka Luotonen, Panu Routila ja
Raimo Vilhunen. Hallitus kokoontui 8 kertaa.
Yhtiön tilintarkastajana toimi KHT Pekka Haavisto. Yhtiön toimitusjohtajan toimi Antti Ahti.
Kenttämestarin tehtävät ostettiin Camisole Oy:ltä, josta Johnny Laine vastaa tehtävästä.
Kiinteistöjen ja kaluston huoltotehtäviä hoiti Ari Laine. Lisäksi kentänhoitoon osallistui
kausityöntekijöitä erimittaisissa määräaikaisissa työsuhteissa. Palveluesimiehen tehtäviä hoiti
Johanna Ahti. Caddiemasterin asiakaspalvelutehtävissä oli viisi henkilöä kauden aikana. Propalveluita hoitivat Teemu Pitkänen, sekä yrittäjinä Heikki Mäntylä ja Mika Brunou. Seuran puolelta
Prona toimi Matti Salmi. Ravintolapalveluista vastasi Jesse’s Dine Oy ja Pro shop toiminnoista
vastasi Golf Balance Oy.
Ysi+ kenttä avattiin 4.4. ja pääkenttä 29.4. Kierroksia kauden aikana pelattiin pääkentällä 29 136 ja
Ysi+kentällä 13 723. Vieraspelaajien kierroksia pelattiin yhteensä 9 402. Pääkenttä suljettiin
lokakuun lopussa ja Ysi+ kenttä marraskuun lopussa. Talven ja kevään sääolot olivat
poikkeuksellisen haastavat kentän talvehtimiselle. Tämä heijastui kentän kuntoon alkukaudesta
varsinkin viheriöiden osalta. Myöskään pelikauden osalta säät eivät olleet parhaat mahdolliset
golfharrastukselle. Pääkentän kierrosmäärä väheni edellisvuoteen nähden 4% ja Ysi kentän
kierrosmäärä väheni 11%. Pelikausi oli molemmilla kentillä edellisvuotta lyhyempi.
Kentän kehitysprojekteja jatkettiin kenttätoimikunnan suunnitelmien pohjalta. Erityisesti pyrittiin
huomioimaan asiakastyytyväisyyskyselyissä tulleet kehityskohdat kuten tiipaikkojen tasoisuus.
Tiipaikkoja uusittiinkin syksyllä kuusi sekä pyrittiin lisäksi tasaamaan usealla tiipaikalla
hiekkakatteen avulla.
Taloudellisesti kausi 2017 toteutui kuitenkin talousarviota paremmin vaikka kierrosmäärä laskikin.
Tuotot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti. Muut tuotot kasvoivat selvästi johtuen yhtiön
seuralta laskuttamasta palvelukorvauksesta. Edellisenä vuonna toimistotehtäviä hoiti seuran
palkkaama henkilö, jolloin keskinäinen yhtiön laskuttama palvelukorvaus oli vastaavasti pienempi.
Kustannuksissa talousarvio alitettiin. Osittain tämä johtui kentän kehitystöiden saattamisesta
loppuun vuodenvaihteen jälkeen. Henkilöstökulujen talousarvioluvussa ei ole mukana
toimistotehtävien henkilöstökuluja. Silti henkilöstökulut toteutuivat lähes alkuperäisen budjetin
mukaisesti, johtuen muun muassa vakituisen kentänhoitajan opintovapaasta sekä muutoksista
kenttävalvontaan. Tilikauden tulos oli 55 655,51 euroa. Yhtiön lainaa lyhennettiin 143 600 euroa.
Lainaosuuksia osakkaat maksoivat pois yhteensä 7 301,22 euroa. Tilikauden päättyessä yhtiön
talous on vakaalla pohjalla.
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