
TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

1. Yleistä 

Joroisten Kartano-Golf Oy:n kolmaskymmenesensimmäinen toimikausi sujui suunnitelmien mukaisesti. Pelikausi oli 

vilkas. Kentällä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli 26 700 kpl, joista oli vieraspelaajia 5 700 kpl. 

2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella  

Suurimpana yksittäisenä kentän parannustyönä tehtiin nelosviheriön uusiminen. Muita kenttäremontteja olivat 

tiiaspaikat väylälle 4 ja 17 sekä pohjapato väylän 12 poikki kulkevaan jokeen.  

Yhteensä osakkeisiin liittyviä pelioikeuksia oli 686 kpl, joista oli osakkaan omassa käytössä 222 kpl (224 kpl), vuok-

rattuna 149 kpl (149 kpl) ja pelilippuina 312 kpl (315) kpl.  Osakesiirtoja tehtiin 13 kpl (13 kpl). 

Vuonna 2010 valmistuneen klubitalon pankkilainan viimeinen erä maksettiin maaliskuussa, mikä vähentää vuodesta 

2020 alkaen lainanhoitokuluja merkittävästi. 

3. Yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4. ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Ylimääräisiä yhtiöko-

kouksia ei pidetty. 

4. Investoinnit 2019 

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 67 223,70 euroa. Summasta käytettiin kentän perusparannuksiin 

21 719,19 euroa, koneisiin ja kalustoon 28 831,05 euroa, maa-aluehankintaan 2 600 euroa ja muihin pienempiin 

hankintoihin 14 073,46 euroa. 

5. Hallinto 

Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Viljakainen Varkaudesta, varapuheenjohtaja Matti Lipsanen 

Pieksämäeltä, sekä hallituksen jäseninä Hillevi Loimusalo Varkaudesta ja Paavo Tervonen Mikkelistä ja Mika Muuri-

koski Joroisista. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Petteri Ruuskanen. 

Tilikauden aikana pidettiin viisi hallituksen kokousta. 

Yhtiön kirjanpidosta vastasi Kartanogolfin Heli Sarell ja tilintarkastuksesta PricewaterhouseCoopers Oy / KHT Seppo 

Tervonen  

6. Henkilöstö 

Yhtiön työntekijöistä oli kokoaikaisessa työsuhteessa neljä henkilöä. Talvella heistä oli lomautettuna kolme henki-

löä. Yhtiön muut työntekijät olivat määräaikaisilla työsopimuksilla, joiden pituus vaihteli 2 viikosta – 6 kk. Henkilös-

tökulut olivat kokonaisuudessaan 304 070,04 euroa (319 323,84 euroa). 

7. Arvio tulevasta 

Lyhyen aikavälin arvio tulevasta on melko hyvä. Lainanhoitokulut ovat maltillisella tasolla ja yhtiön kannattavuus on 

koko toimiala huomioiden hyvä. Pitemmän aikavälin ennusteessa tulevaisuus on haasteellinen. Tämä johtuu asia-

kaskunnan ikääntymisestä ja sitä myötä kierrosmäärien vähenemisestä. Yhtiön toiminnassa korostuu vahvana uus-

asiakashankinta ja golfyhteisön elinvoiman säilyttäminen myös tulevaisuudessa. Golfyhteisö aloitti kuluneella tili-

kaudella tehostetun markkinointi- ja asiakashankintaprojektin. 

Koronavirusriskin vaikutuksia golftoimialaan seurataan aktiivisesti. Jos virustartuntariskin tai siihen liittyvien rajoi-

tusten odotetaan pienentävän yhtiön myyntiä, tullaan toimintaa sopeuttamaan talouden turvaamiseksi.  

8. Toimenpiteet tuloksen johdosta  

Tilinpäätös osoittaa voittoa 423,68 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan vapaaseen omaan 

pääomaan. 

 

Hallitus 16.3.2020 


