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Kaudella 2019 on 

kertynyt paljon hyviä 

golfhetkiä kentällä. 

Joillakin ensimmäinen 

par- väylä, joillakin  

toisilla ensimmäinen 

holari. Vuosi on ollut 

kokonaisuudessaan 

upea!
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* HIENO KAUSI TAKANA


Hei kaikki Kaakon golfarit. Ajattelin hieman pureskella mennyttä kautta omasta 
näkökulmastani. 


Olihan siinä perhosia vatsassa kun tulin valituksi kapteeniksi. Alkuun jännitti osaanko 
hoitaa vastuullista tehtävää ja jännittää kyllä vieläkin. Onneksi seurassamme on 
kokeneita ja tarmokkaita ihmisiä joiden kanssa on ollut helppoa työskennellä yhdessä 
rakkaan harrastuksemme parissa. 


Kausihan oli mielestäni kentällämme lähes menestys. Kenttä oli paremmassa kunnossa 
kuin koskaan ja siitä suuri kiitos kaikille talkoolaisille, Veijolle ja etenkin loistavasti 
työhönsä sitoutuneelle kenttähenkilökunnalle! Joten kiitos Juha, Mikko, Miika ja Kiia. 
Kiitos myös caddiemaster Jaana ja caddieteamin ihanat neitoset.


Oma tekemiseni keskittyi paljolti uusien jäsenien ja vähemmän pelanneiden harrastajien 
innostamiseen ja siihen että jokainen löytäisi lajista jonkinlaisen nautinnon ja sitä kautta 
jatkuvuuden. Kukaanhan ei ole valmis pelaaja koskaan ja jos emme osaa nauttia pienistä 
onnistumisista niin harva sitä jaksaa naama nyrpeänä tallustaa päivästä toiseen 
kentällämme. Hienoa oli huomata kuitenkin että intoa ja iloa riittää ihan kaikilla kierrosten 
aikana. Uusien harrastajien kanssa toimimisessa huomasin ilahduttavan asian myös 
omassa pelissäni eli löysin tietynlaisen 
rauhallisuuden ja keskittymisen omaan 
tekemiseen ja sainpa tehtyä pari birdietäkin 
kauden aikana. Mahtavaa että golf tarjoaa 
näitä onnistumisen elämyksiä jokaiselle 
taitotasosta riippumatta. 


Tärkein anti tässä kaudessa lieneekin ainakin 
minulle se että sai tutustua uusiin ihmisiin ja 
toivottavasti annettua jotain kipinää jotta 
harrastaminen jatkuisi. Nyt onkin hyvä hetki 
antaa kenttämme levätä. Talvi tarjoaa meille 
golfareille paljon mahdollisuuksia lajin parissa 
joten haluankin muistuttaa että simulaattori 
Virojoella on oiva paikka pitää swingiä 
kunnossa. Olkaa myös rohkeita ulkomailla 
kierrellessänne sillä jokainen kenttä ja jokainen 
kierros on uusi elämys.


Lisään vielä oheen kuvan jossa seuramme 
uusia kuninkaallisia jäseniä poseeraa hymyillen 
ja innokkaana kohti vuotta 2020! Kuvassa 
tangokuninkaat Marko Maunuksela, Marko 
Lundberg ja allekirjoittanut.


Riemullista talvea ja innostusta ensi vuoteen


Jukka Hallikainen

Kapteeni 
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* KESÄN KUVIA


Keskikesän maisemaa väylien välissä                    Kamarimusiikkigolfin palkinnot jakoi Okko Kamu 
	 	 	 	 	 	         Onniteltavana Raimo Ukkola 
   

 Junior Future Tourin talkoolaisia elokuussa	                 Talkookahveilla on hymy aina herkässä 
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Syyskokoukset pidetään Virojoella Rajasalissa 23.11.2019 
Kaakon Golf ry klo 15.00 
Kaakon Golf Oy klo 16.00 

TERVETULOA 
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* KAAKON GOLF RY - TOIMINTASUUNNITELMA 

Yleistä 
Kaakon Golf ry.:n toiminnan päätavoite on edistää golfin harrastamista ja parantaa 
jäsenten valmiutta lajin harrastamiseen. Toteuttaakseen päätavoitettaan, seura järjestää 
jäsenilleen sekä seuran ulkopuolisille harrastajille kilpailuja, opetus- ja harjoitustilaisuuksia 
sekä muita lajin harrastamista edistäviä ja tukevia tapahtumia. Kaakon Golf Oy ylläpitää ja 
hoitaa golfkenttää, jolla jäsenistömme pelaa. 

Hallinto ja henkilöstö 
Seuraa johtaa johtokunta. Seuralla ei ole kaudella 2020 palkattua toiminnanjohtajaa, 
tehtävät hoidetaan talkoovoimin. Seuratoiminta suunnitellaan ja toteutetaan 
toimikunnissa, jotka koostuvat ensisijaisesti vapaaehtoisista toimijoista. Jäsenrekisterin 
ylläpito ja liikuntapalvelut hoidetaan yhteistyössä Kaakon Golf Oy:n kanssa. 

Tiedotus 
Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu seuran kotisivuilla, facebook-sivulla, kioskin 
ilmoitustauluilla ja seuran sähköisillä uutiskirjeillä. Tiedottamisesta vastaa johtokunta. 
Paikallisella tasolla seuran näkyvyyttä ja tunnettavuutta pyritään lisäämään ja 
ylläpitämään kirjoittamalla paikallislehtiin seuran kilpailuista ja muista tapahtumista.  

Jäsenhankinta 
Tavoitteena on, että seuran jäsenmäärä kääntyy kasvuun. Jäsenistöstä huolehtimiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota varmistamalla, että tarjottavat palvelut ovat laadultaan ja 
hinnaltaan sellaisia, että omien jäsenten aktiivisuus pelaamiseen lisääntyy ja he sitoutuvat 
seuran toimintaan. Toimenpiteinä tässä nähdään pelioikeustarjoukset, kurssit, 
harjoitukset, henkilökohtainen opastus ja yhteiset tapahtumat kentällä. 

Hinnoittelumallit

Harrastuksen vasta aloittaville uusjäsenille tarjotaan edullinen Green Card -kurssi sekä 
edullisempi jäsenmaksu. 

Seuran järjestämien liikuntapalvelujen markkinointia kehitetään mm. luomalla 
yrityspaketteja, jotka toteutetaan pääosin talkoovoimin. 

Osallistumalla Kaakonkulman alueen yleisötilaisuuksiin toteutetaan markkinointia ja 
uusien harrastajien saattamista lajin pariin. 

Talkoot 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus suorittaa talkootöitä golfharrastuksen hyväksi kentällä 
sekä kaikessa seuran toiminnassa. Kaakon Golf ry:n toiminta on riippuvainen talkoilla 
tuotetuista palveluista ja hankkeista eikä niistä makseta rahallista korvausta 
talkootyövoimalle. 

Kilpailut 
Kilpailutoiminnasta vastaa klubi- ja kilpailutoimikunta yhdessä Kaakon Golf Oy:n 
palkkaaman henkilökunnan kanssa. 

Klubi- ja kilpailutoimikunta laatii kilpailukalenterin, kilpailutoimintaa koskevan 
suunnitelman kaudelle 2020 sekä päättää kilpailumaksuista. Kilpailutoimintaa koskeva 
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suunnitelma ja kilpailukalenteri esitellään ennen pelikauden alkua seuran kokouksissa, 
kotisivuilla sekä seuran NexGolf-järjestelmässä. 

Säännöt 
Tuomarikurssi järjestetään, mikäli osallistujia ilmaantuu riittävästi.  

Harjoitukset 
Talviharjoittelu 

Kaudella 2020 seuralla ei ole varattuja talviharjoitteluvuoroja. Golfkulman simulaattori on 
vuokrattavissa normaalisti. Golfsimulaattorilla järjestetään talvella kilpailu. 

Kesäharjoittelu 

Tavoitteena on aloittaa säännölliset viikkoharjoitukset, jotka kalenteroidaan kilpailu- ja 
tapahtumakalenteriin ennen kauden alkua. Harjoituksista peritään pieni maksu.  

Toiminta ja toimikunnat 
Koska seuralle ei palkata toiminnanjohtajaa, tulee tehtävät jakaa vapaaehtoisille 
toimijoille. Toimikunnan / toimijoiden toimintasuunnitelma esitellään ennen pelikauden 
2020 alkua seuran kevätkokouksessa ja seuran kotisivuilla. 

Johtoryhmä 
Pelikauden ajaksi Ry:n ja Oy:n puheenjohtajat, sihteeri, ”talousvastaava” ja henkilökunnan 
edustaja muodostavat johtoryhmän ja hoitavat tällä kokoonpanolla toiminnanjohtajan 
tehtäviä.  

Kapteenit       Jatketaan yhden kapteenin johdolla. 
Toimikunnat  

Toimikuntia nimitetään tarvittaessa ja mikäli niihin löytyy sitoutuneita vetäjiä ja toimijoita. 
Toimikuntia voidaan myös yhdistellä tarpeen mukaan tai voidaan noudattaa kaudella 2019 
toteutettua tapaa toimikuntien suhteen (alla). 

Kaudella 2019 nimetyt toimikunnat: 

*Klubi- ja kilpailutoimikunta. Toimikunnan sisällä nimettiin henkilöt vastaamaan seniori-, 
nais-, kilpailu- ja kenttätoiminnasta.

Seuran edustus kaudella 2020 
Seuramme pelaajat osallistuvat aktiivisesti eri ikäluokkien kilpailuihin, mm. senioreiden 
aluesarja, Kotkan Ruusu –golf. 

- Kaakon Golf Ry - johtokunta - 
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* Kaakon Golf Oy:n toimintasuunnitelma 2020, kokouksen asialista 

Vuosi 2019 

Kausi 2019 on sujunut suotuisissa merkeissä. Kaikkiaan 40 osaketta maksettiin velattomiksi, minkä johdosta 
omavaraisuus kasvoi huomattavasti ja jäljellä olevien lainojen korot pienentyivät. 

Toinen suotuisa asia on ollut golfseuran jäsenmäärän kasvu 284stä 310 henkeen mikä antaa meille hyvää 
toivoa golfyhteisömme tulevan kasvun suhteen. Terveellisen kehityksen seurauksena kaikki pelaajat viihtyvät 
kentällä paremmin, kenttämme suosio kasvaa myös vierailijoiden silmissä ja saamme yhtiömme nopeammin 
kokonaan velattomaksi. 

Terveellinen kasvu edellyttää harkittuja uudistuksia. Kauden 2019 aikana on kentän kunnon kohentaminen 
tuottanut hyvää tulosta. Kastelujärjestelmää pitkään vaivanneet ongelmat on saatu korjattua ja kentän hoidon 
yleinen taso on kohentunut annetun pelaajapalautteen perusteella selkeästi. Uusi varikkoalue on saatu lähes 
valmiiksi ja esteettömän pelaamisen kehityshanke saatiin hyvälle alulle jo 2019. 

Vuosi 2020 

Ensi kaudella toimitilamme kehittyvät oleellisesti, kunhan asiat saadaan hoidettua suunnitellun mukaisesti. 
Suunnitelmat liittyvät esteettömän ja luontokeskeisen liikunnan kolmivuotiseen hankkeeseen, johon Kaakon 
Golfille on myönnetty EU:n Leader-rahoitusta noin 30.000 euroa. Hankkeessa mm. Caddiekahvilan vanha 
terassiosa muutetaan kokonaan sisätiloiksi ja eteläsivulle tulee uusi tilava avoterassi. Parkkipaikan asfaltointi 
tullee lisäämään golffarien viihtyvyyttä. Vuoden 2020 aikana toteutetaan ympäristö- ja luontoselitys ja siihen 
liittyen suunnitellaan alueelle luontopolkuja. Näissä suunnitelmissa hyödynnettäneen väylien välisiä 
siirtymäreittejä. Polkuhankkeeseen liittyvä laavu ja levähdyspaikka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2021. 
Kentän alueelle suunnitellaan eräitä muitakin uudistuksia, ja niitä esitellään suunnitelmien valmistuessa. 
Pitkällä tähtäyksellä tavoitteena on se, että voisimme muuttaa hoitovastikkeet vapaaehtoisiksi osakkaille. 
Tätä tavoitetta kohden olemme menossa. 

Kauden 2020 konkreettisiin tavoitteisiin kuuluvat seuraavat asiat 

-kentän hoitotaso kehittyy edelleen 
-golfautojen uusi latausalue käyttöön 
-tiedotustoimintaan ja markkinointiin edelleen lisäpanostusta 
-jäsenmäärän kasvaa 340 golffariin 
-valmennustoiminta jatkuu ja uutta huomiota kiinnitetään koululaisiin 
-kilpailutoiminnan tuoton kasvu ja lisää yhteistyökumppaneita 
Hallinto 

Yhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa ja yhtiön hallituksen resurssit ovat rajalliset. Nykyresursseilla hallitus on 
keskittynyt uusien yhteistyökumppaneiden hankintaan, kilpailutoiminnan edistämiseen, kentän hoidon 
parantamiseen ja seurantaan sekä edellä kuvattuun kehitysprojektiin. Talouden seuranta ja yhtiön käytännön 
pyörittäminen ovat myös vieneet resursseja.  Tiedotusta yhtiö on hoitanut aktivoimalla netin käyttöä, lehti-
ilmoituksin, toteuttamalla esittelyvideon, caddiemasterin ja pj:n kirjoittamien lehtiartikkelien avulla,  
seurapalstailmoituksin ja hallituksen pj:n toimittamien pelaajakirjeiden kautta. FB-ryhmässä vaikuttavat 
aktiiviset viestittäjät muodostavat tärkeältä osaltaan sitä kuvaa, joka meistä muille välittyy – kuinka 
kiinnostavana golfyhteisömme nähdään. FB- ryhmässämme on mukana moni sellainen, joka ei ole 
jäsenemme, mutta toimintamme kiinnostaa. Somessa toteutuva positiivissävyinen viestittely on tärkeä lisä 
tiedotuksen kokonaisuudessa. Tiedotustoimintaa edelleen kehitetään 2020 yhteistyössä golfseuran kanssa.  
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Yhteistyökumppanit 

Uusi moottoritie ja Zsar Outlet Village ovat tuoneet Virolahtea ja Vaalimaata uudella tavalla suuren yleisön 
tietoisuuteen. Tämä talouden hyvä vire vaikuttaa taustalla potentiaalisten yhteistyökumppanien 
suosiollisuuteen golfyhteisöämme kohtaan. Uusia yhteistyökumppaneita edelleen haetaan. 

Kentän hoito 

Kentän hoitotasoa on kyetty parantamaan vuoden 2019 aikana. Konekantaa on hieman parannettu ja 
kastelujärjestelmää on kunnostettu.  Hoitotoimenpiteissä on noudatettu kentän hoitoon kehitettyä ohjeistoa. 
Lannoitteiden käyttöä on varovaisesti lisätty, erityisesti kalkituksen osalta. Tulokset ovat olleet hyviä. 
Kastelujärjestelmän kunnostusta joudutaan vielä jatkamaan vuonna 2020. Varastoalueen rakentaminen on 
vienyt resursseja runsaasti vuonna 2019. Range-alueen parantaminen käynnistyy myös vuonna 2020. Näin 
saadaan kaikki toiminnot keskitettyä klubialueen läheisyyteen. Haasteena on edelleen vanha konekanta ja 
pieni kenttähenkilökunta.  

Budjetti & Talous 2020 

Rahoitusvastike 2020:       350€                                                            
Velkaosuus:   1 950€ (=2 300 – 350€), ei enää vuosittaistarahoitusvastiketta        
Hoitovastike:     450€     

    2019 (budjetti) 2019 Tot. 30.9.           Budjetti 2020 

Liikevaihto               140 000       140 000                    145 000 

Materiaalit ja palvelut    20 000   24 000    33 000 

Henkilöstökulut    30 000   26 000    30 000 

Henkilöstösivukulut     6 000     5 000                    6 000 

Poistot ja arvonalentumiset   14 799   12 000     12 000 

Liiketoiminnan muut kulut    50 000   46 000               50 000 

Rahoituskulut     9 528        3 000         2 000  

Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja   13 522    29 000  12 000 

 Asialista Kaakon Golf Oy:n vuosikokouksessa 23.11.2019 klo 16. 

1. Syysvuosikokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta  - hallituksen pj. 
2. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta    - kokouksen pj. 
3. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion ja vastikkeiden hyväksymisestä kaudelle 2020. 
4. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta 
5. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä  
6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet uudelle kaudelle. 
7. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden toimikausi alkaa 2020.                                                     
Hallitus ehdottaa tilintarkastajaksi HT Tuula Salminen ja varatilintarkastajaksi KHT, JHT Janne Virtanen. 
8. Kaakon Golf vastaanottaa sovitulla menettelyllä kolme takaisin tarjottua omaa osaketta.  
9. Rahaston perustaminen; Hallitus ehdottaa, että perustetaan rahasto velkaosuuksien maksamista varten 
kaudella 2020, jonne 15.01.2020 mennessä maksetut varat käytetään tammikuun 2020 aikana pitkäaikaisten 
lainojen takaisinmaksuun. Velkaosuuden pois maksamisen jälkeen ko. osakkeesta ei makseta rahoitusvastiketta. 

- Kaakon Golf Oy - hallitus -
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