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TOIMINTAKERTOMUS 2020-2021



YLEISTÄ

• Päättynyt tilikausi oli yhtiön seitsemästoista. 
Pelitoimintaa yhtiö on harjoittanut kuutenatoista 
kautena. 

• Yhtiöllä on kotikenttäsopimus Kanavagolf Vääksy Ry:n 
kanssa, jonka jäsenet ovat merkittävin osin myös yhtiön 
osakkaita. 

• Yhtiön eri toimintojen luvut ovat pääosin verrannollisia 
muihin kaupunkien ulkopuolelle sijoittuneiden 
golfyhtiöiden lukuihin. 

• Pelikausi alkoi 15.04.2021 ja päättyi 6.11.2021. Pelikausi 
oli siis pitkä, 202 päivää. 





KENTTÄ

UUTTA 
KAUDELLA 2021

• Pääsimme avaamaan kentän hyvissä ajoin keväällä 
kesäviheriöille. Kesällä pelisäät olivat hienot. Kesän kuivuus 
näkyi osin kentällä, mutta kenttä oli hienossa kunnossa koko 
kauden. Kentällä tehtiin suunnitelman mukaisia korjaus- ja 
parannustöitä kauden aikana. Ennen kentän sulkemista 
kentänhoito henkilöstö sai tehtyä suunnitelmien mukaiset 
syystyöt.

• Kentällä tehtiin korjaustoimenpiteitä kauden aikana. Mm. 
uusittiin kentän kierrätyspisteet. Tee 4 lyöntipaikan 
maisemointi. Kentän kuivatusjärjestelmään tehtiin korjauksia 
ympäri kenttää, sekä kastelujärjestelmälle tehtiin kattavaa 
uusimista. Pelaajapolkuja korjattiin ja väylälle 12 tehtiin 
golfautoja varten tie väylällä olevan mäen kohdalle.

• Kauden aikana uusittiin seuraavat koneet: Jyrä ja greenileikkuri

• Uusi konttibägivarasto bägikaappitilan lisäämiseksi. 



ASIAKASPALAUTE

• Asiakaspalautetta otetaan vastaan pelaajilta ja niiden 
pohjalta pyritään tekemään tarvittavia parannuksia ja 
kehittämään toimintaa.

• Käytimme asiakastyytyväisyyskyselynä valtakunnallista 
Golfliiton Pelaaja Ensin -kyselyä, jota lähes sata liiton 
alaisista kentistä käyttävät. Saatu info on hyödyllistä, sillä 
tietoa voidaan verrata muihin golfyhteisöihin. 
Kanavagolfin käytössä kyselyssä on ollut moduulit 
omien jäsenten, vieraspelaajien, uusien ja poistuneiden 
jäsenien kyselyiden osalta. Pelaaja Ensin -kyselyn 
tulosten pohjalta voidaan todeta, että Kanavagolfin luvut 
ovat pääsääntöisesti parantuneet tai ainakin samalla 
tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.





• Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten pohjalta 
tehdään kaudelle 2022 muutoksia ja 
korjausliikkeitä:

• Painopisteenä on edelleen kentän kunnon 
pitäminen hyvällä tasolla ja väylätaulujen/kenttä 
opasteiden päivitys.

• Jäsenille ja osakkaille kohdistuvaa tiedotusta 
lisätään ja parannetaan erityisesti tapahtumien 
ja kilpailujen osalta.

• Street Food- ja Pop-Up- päiviä pidetään 
mahdollisuuksien mukaan.

• Ravintolan toimintaa terävöitetään





TALOUS

• Tilikausi 2020-2021 oli toinen korona- kausi. Tämä kausi oli jo 
helpompi budjetoinnin ja käytännön toimien kannalta kun 
edelliskaudesta oli kertynyt käytännön kokemusta. 
Budjetoidessa pystyttiin ottamaan huomioon mahdolliset 
koronan vaikutukset jo ennakkoon. Kausi sujui odotusten 
mukaisesti ja pelaajamäärä (29853) kasvoi viime kaudesta.

• Pelaamisen tuotteiden myynti ylitti budjetoidun.

• Suunnitellun mukaisesti kentän hoitoon ja kunnostukseen 
panostettiin ja kulut ylittivät budjetoidun. 

• Tilikauden liikevoitto oli -17 989,85€. Tilikauden poistot olivat 
134 777,02€ ja rahoittava tulos oli 116 787,17€.

• Yhtiön rahoitusasema ja kassa on hyvällä tasolla ja yhtiö on 
velaton.



RAVINTOLA

• Klubiravintola oli yhtiön oma jo seitsemättä vuotta. 
Liikevaihto kasvoi hieman 2020 tasosta. Myös ravintolan 
tuotto parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui 
hyvästä ja tiiviistä henkilökunnan yhteystyöstä, hyvästä 
työnohjauksesta ja ostotoiminnan tehostamisesta. 

• Koronasta johtuen ravintolan kausi oli edelleen 
poikkeuksellinen. Saimme pidettyä 
ravintola/kahvilatoiminnot avoinna koko kauden ajan 
turvarajoitukset huomioon ottaen.

• Ravintolasta vastasi Juha Hyttinen. 



PELAAMINEN

• Heinäkuu on edelleen kauden pelatuin kuukausi jolloin 
kierroksia kertyi 6634 kpl (22%). Kokonaiskierrosmäärä oli 
29 853. (noin 29 000 v. 2020).

• Pelikausi oli 202 päivää pitkä. Kaikista pelatuista 
kierroksista omat pelaajat pelasivat 21 397 kpl (70 %) ja 
vieraat 8456 kpl (30 %). Näistä kilpailukierroksia oli 2127 
kpl (7,0 %), joista edelleen omien pelaajien 1.140 kpl (54%) 
ja vieraiden 988 kpl (46 %). 

• Greeniä Koko Seutu yhteistyön osakkaille suunnattuja 
vaihtopäiviä Kanavagolfilla pelattiin 377 kpl. Kanavagolfin 
osakkaat pelasivat Greeniä Koko Seutu vaihtopäiviä muilla 
kentillä yhteensä 172 kierrosta.

• Lähtöajoista 90,58 % (87,16 % v. 2020) varattiin 
itsepalveluna internetin kautta. Internetin kautta tehtyjen 
varausten taso nousi kaudella 2021 verrattuna 
edellisvuosiin.



TOIMINTA

• Kanavagolfin prona toimi Timo Ruuda ja Ruby Chico-Kurtelius

• Proshoppia piti vuonna 2021 Big Fish Golf Scandinavia Oy / 
Parjanne Rauli.

• Yhtiö järjesti 15 avointa kilpailua kauden aikana. Niiden 
järjestelyissä onnistuttiin hyvin. 

• Perinteisten kilpailujen osallistujamäärät olivat hieman 
vähemmän viime vuosiin verrattuna, tavoitteena onkin 
järjestää myös erilaisia kilpailuja joihin saadaan innostettua 
mukaan myös uusia osallistujia. Syksyn parikilpailut veti hyvin 
osallistujia. Yritystapahtumien määrä oli vähäinen koronasta 
johtuen. 

• Yhtiö teki menestyksellistä yhteistyötä Kanavagolf Vääksy Ry:n 
kanssa kilpailujen järjestämisessä ja erilaisissa 
klubitapahtumissa.

• Yhtiö oli jäsenenä Suomen Golfkenttien Yhdistyksessä 
(SGKY). Osakkaat saivat käyttöönsä Etukortin, jolla sai 
alennuksia Greenfee –hinnoista eri kentillä. 

• Yhtiöllä oli seitsemättä vuotta osakaskortit käytössä. 



HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Jari Laaksonen. Hallituksen muut jäsenet tilikauden aikana olivat Ismo Arvilommi, 
Minna Yliniemi, Mirko Tähkänen, Jani Kurtelius, Mika Lehtoranta, ja Reijo Pihlanen. 
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jyrki Jalli. 

Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 8 kertaa.

Kenttähenkilökunnan kokoonpano tilikauden päättyessä: Kenttämestarina toimi Ilkka Weckman. Muita vakituisia 
kenttätyöntekijöitä olivat Kalle Arvilommi ja Veli-Matti Tanhuva. 
Ravintolapäällikkönä toimi Juha Hyttinen

Palvelupäällikkönä toimi Johanna Viljamaa.

Tilikauden 2019-2020  varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.03.2021.




