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VIROJOEN GOLFKENTTÄ MAINIOSSA KUNNOSSA
KESÄKUU 2012

KESÄKUUN
GOLFKIRJE
UUDET JÄSENET,

LÄMPIMÄSTI
TERVETULOA!

MUSIIKKIA & URHEILUA

KAMARIMUSIIKKIGOLF

SCRAMBLEKISAT
OVAT SUOSITTUJA

Juhannuksen kunniaksi pian liputetaan… ja seuraavana päivänä avataan Suomeen uusi yhdeksän väylän golfkenttä..

JUHANNUKSEN
JÄLKEINEN KESÄ

* Avajaiskisa uusimmalla golfkentällä 24.6. klo 12.00 *
* Kapteenin palsta *
* Kesä- heinäkuun kalenteri, kilpailut ja tapahtumat *
* Kutsu Pelimannigolfiin *
* Kentän CR- ja slope- luvut ja väylien vaikeusjärjestys *
* Talkoo-ohjelmaa *
* Tämän hetken tuoreita uutisia *
* Kutsu Helsingin Golfklubille Taliin *

KAAKON GOL F
1

Keskikesällä golf on parhaimmillaan
KATSO KILPAILUKALENTERISTA KAIKKI TAPAHTUMAT !
* Kaakonkulma- ja Juhannus -scramblet pelattiin upeassa säässä!
* PRO Tommi Nousiaisen opetustilaisuus pe 26.8. klo 16
* Vastavierailu Lampila Golfin kentälle la 29.6., jossa kisa alkaa klo 10.
* Seuraava Greencard- kurssi ma 1.7. klo 16, Hannu Kilpi vetää
* Kamarimusiikkigolf pe 5.7. + muut tapahtumat kilpailukalenterista

Golfista energiaa!
Su 16.6. kisailtiin 60
pelaajan voimin
KAAKONKULMAscramble, jossa 23
vasta-alkajaa.
JUHANNUSKISASSA

viikkoa myöhemmin
oli osallistujia lähes
yhtä paljon.
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Viheriöholkitus 25.6. Lampila Golfin koneella. Risto Lepikön kuva: Pelikierros talkoiden päätteeksi

Jos sinulla on suhteellisen vähän pelikierroksia tai tasoitus muuten korkealla, niin
ota tarjouksestamme nyt kaikki hyöty irti.
Muistathan myös kapteenin kierrokset ja naisten illat. TULE viihtymään!

"2

26.6.2019

VIROJOEN GOLFKENTTÄ MAINIOSSA KUNNOSSA

Talouden näkymät valoisampia kuin vuosiin
Kenttäyhtiön tase on vahvistunut selkeästi viime aikoina. Sen myötä jäljellä olevien lainojen korot
ovat laskeneet ja kentän kuntoon on riittänyt enemmän huomiota. Tavoitteena on, että talouden
kohentuessa viiden vuoden kuluttua kukin osakas voi päättää pelioikeutensa käytöstä vuosittain.

Kaakon Golfille 30.000 euron avustus
Leader Sepra ry:n hallitus on päättänyt puoltaa 30.000 euron avustusta Kaakon Golfin
hankkeeseen, jossa monipuolistetaan, kehitetään ja parannetaan golfkenttäalueen palvelutasoa
kaikille avoimeksi liikunta- ja luontomatkailualueeksi. Hanke on kolmivuotinen ja ensimmäisenä
vuonna on tarkoitus kohentaa parkkipaikka- ja lyöntiharjoittelualueita. Kahtena seuraavana
vuonna pyritään toteuttamaan tiloihin, esteettömyyteen ja luontoarvoihin liittyviä osioita.
Kauden 2019 aikana pyritään myös rakentamaan koneille asianmukainen varikko ykkösväylän
länsipuolelle. Varikko ei tosin ole avustusten kohteena, mutta se parantaa tehokkaan toiminnan
edellytyksiä huomattavasti. Sitä tekee myös Elyn päätös asfaltoida Säkäjärventien eteläosa
vähintäänkin kenttämme tasalle, ilmeisesti jo tämän kesän aikana.

Kenttäyhtiön taseen kehitys
Kenttäyhtiön taloustilannetta kuvaa hyvin kymmenen toimintavuoden taseissa näkyvät oman ja
vieraan pääoman määrät. Grafiikasta käy ilmi oman pääoman kehittyminen. Toiminnan
käynnistäminen vei alkuvuosien aikana runsaasti pääomaa, mutta tilanne on nyt kääntynyt.
Oleellista on, että talous on vahvistunut ja suunta on nyt selkeä. Vieraasta pääomasta pitäisi olla
mahdollisuus vapautua kokonaan muutaman lähivuoden aikana.
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Oman pääoman kehitys Kaakon Golfin Oy:ssä 2010 - 2019 (toukokuu)
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