
KANAVAGOLF VÄÄKSY OY

TOIMINTAKERTOMUS 2021-2022



YLEISTÄ

u Päättynyt tilikausi oli yhtiön kahdeksastoista. 
Pelitoimintaa yhtiö on harjoittanut 
seitsemänätoista kautena. 

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

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

u Pelikausi alkoi 6.5.2022 ja päättyi 6.11.2022. 
Pelikauden pituus oli 185 päivää.





KENTTÄ
kaudella 
2022

u Talvi oli Kanavagolfin historian haasteellisin, lämpötilan vaihtelut 
aiheuttivat sen että kenttä jäätyi lähes kauttaaltaan. Tämän 
seurauksena jääpolte pääsi aiheuttamaan merkittäviä vaurioita 
kentälle. Lähes kaikkien viheriöiden ja suurin osa väylien -nurmialueista 
oli nurmen osalta käytännössä tuhoutuneet. Kauden alussa 
kenttähenkilökunnan työpanos kohdistettiin kentän kunnostamiseen, 
vaurioituneiden nurmialueiden kunnostus vaati myös merkittävästi 
rahallista panostusta siemenien, lannoitteiden ja maanmuokkauksen 
osalta. Kenttä saatiin hyvään kuntoon heinäkuun aikana. Syystyöt 
syksyllä 2022 saatiin tehtyä suunnitelmien mukaisesti, nyt toivotaankin 
että tuleva talvi olisi armollisempi kentälle.

u Kentällä tehtiin korjaustoimenpiteitä kauden aikana. Väylän 4 remonttia 
jatkettiin, väylälle 15 rakennettiin golfautoja varten tie mäen kohdalle . 
Kentän kuivatusjärjestelmään ja kastelujärjestelmään tehtiin korjauksia 
ympäri kenttää. 

u Kauden aikana uusittiin iso traktori



ASIAKASPALAUTE

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

u 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. Palautekyselyn pohjalta Kanavagolf 
sijoittuu valtakunnallisessa seurannassa 
keskitasoa paremmin.





TALOUS

u Tilikausi 2021-2022 oli kolmas korona- kausi. Koronaohjeistuksen 
mukaiset koronarajoitukset olivat helpottaneet, toimintaa 
toteutettiin voimassa olevien oheistuksien mukaisesti. Menneen 
kauden suurimmat haasteet liittyivät vaikeisiin talviolosuhteisiin ja 
niistä aiheutuneisiin nurmen jääpoltteeseen. Vaikean kevään 
jälkeen kenttä avattiin 6.5. ja hyvään pelikuntoon kenttä saatiin 
vasta heinäkuussa.

u Kausipelioikeuksien määrä oli budjetoidun mukainen, sitä vastoin 
greenfee tuloissa jäätiin budjetoidusta. Heinäkuusta eteenpäin 
sekä pelaajamäärät ja greenfee-tulot olivat suunnitellulla tasolla.

u Kentän kunnostuksen ja muiden nousseiden kustannusten takia 
yhtiön kulut kasvoivat budjettiin nähden.

u Tilikauden tappio oli -142 516,73€. Tilikauden poistot olivat

127 593,66 € ja rahoittava tulos oli -14 923,07€.

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



PELAAMINEN

u Heinäkuu on edelleen kauden pelatuin kuukausi jolloin 
kierroksia kertyi 5955 kpl (24%).

Kokonaiskierrosmäärä - 23 867 kpl vuonna 2022, pelipäiviä 185

- 29 853 kpl vuonna 2021, pelipäiviä 202 

- 29 114 kpl  vuonna 2020, pelipäiviä 213 
- 22 377 kpl  vuonna 2019, pelipäiviä 195

u Pelikausi oli 185 päivää pitkä. Kaikista pelatuista kierroksista 
omat pelaajat pelasivat 16229kpl (68 %) ja vieraat 7638 kpl (32 
%). Näistä kilpailukierroksia oli 2706.

u Greeniä Koko Seutu yhteistyön osakkaille suunnattuja 
vaihtopäiviä Kanavagolfilla pelattiin 258 kpl. Kanavagolfin 
osakkaat pelasivat Greeniä Koko Seutu vaihtopäiviä muilla 
kentillä yhteensä 127 kierrosta.

u Lähtöajoista 86,73 % (90,58 % v. 2021) varattiin itsepalveluna 
internetin kautta. 



TOIMINTA

u Kanavagolfin prona toimi Timo Ruuda ja Ruby Chico-
Kurtelius

u Klubiravintola oli yhtiön oma jo kahdeksatta vuotta. 
Liikevaihto jäi edellisen vuoden tasosta alkukauden 
alhaisemman pelaajamäärän takia.

u Proshoppia piti vuonna 2022 Big Fish Golf Scandinavia Oy / 
Parjanne Rauli.

u Kentällämme järjestettiin17 avointa kilpailua kauden 
aikana. Niiden järjestelyissä onnistuttiin hyvin. 

u Syksyn parikilpailuihin osallistui yhteensä 408 henkilöä. 
u Yhtiö teki menestyksellistä yhteistyötä Kanavagolf Vääksy 

Ry:n kanssa kilpailujen järjestämisessä ja erilaisissa 
klubitapahtumissa.

u 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, Jani Kurtelius, Mika Lehtoranta, ja Reijo Pihlanen.  
- Yhtiön hallituksen jäsen ja Kanavagolf  Vääksy ry:n puheenjohtaja Mirko Tähkänen menehtyi 11.9.2022

- Yhtiön toimitusjohtajana toimi Jyrki Jalli. 
- Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä 7 kertaa.

- Kenttähenkilökunnan kokoonpano tilikauden päättyessä: Kenttämestarina toimi Ilkka Weckman. Muita 
vakituisia kenttätyöntekijöitä olivat Kalle Arvilommi, Jukka Rauhamäki ja Veli-Matti Tanhuva. 
- Ravintolapäällikkönä toimi Juha Hyttinen, lisäksi klubiravintolassa työskenteli 4 kausityöntekijää

- Palvelupäällikkönä toimi Johanna Viljamaa.

- Tilikauden 2020-2021  varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.2.2022.


