
 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

1. Yleistä 

Joroisten Kartano-Golf Oy:n kolmaskymmenestoinen toimikausi sujui suunnitelmien mukaisesti. Korona-epidemian 

vuoksi pelikausi oli erittäin vilkas. Kentällä pelattujen kierrosten kokonaismäärä oli 34 200 kpl, joista oli vieraspelaa-

jia 7 400 kpl. 

2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella  

Koronaepidemiasta johtuvat rajoitukset vilkastuttivat golfalan liiketoimintaa. Kauden alussa olivat voimassa tiukat 

hygieniaohjeet ja ravintola toimi tämän vuoksi 31.5. saakka kioskiperiaatteella. 

Yhtiön osti Joroisten kunnalta aiemmin vuokralla olleen maa-alueen (33 ha) itselleen. Klubitalo liitettiin heinäkuussa 

Joroisten kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. Suurimmat kenttäremontit kohdistivat etuysin vesiesteisiin ja väylä 12 

salaojituksiin.     

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 18 kpl (13 kpl). 

3. Yhtiökokous 

Koronaepidemian vuoksi varsinainen yhtiökokous pidettiin vasta 29.9. ja siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määrää-

mien asioiden lisäksi muutosehdotus peliohjesääntöön. Vuodesta 2021 alkaen vuokrapelioikeuden ottajalta voidaan 

periä kirjaamismaksu ja pelilipusta voidaan periä käyttömaksu henkilöltä, joka ei kuulu osakkaan lähipiiriin.  

Ylimääräisiä yhtiökokouksia ei pidetty. 

4. Investoinnit 2020 

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 207 822,71 euroa. Summasta käytettiin maa-aluehankintaa 104 000 

euroa, perusparannuksiin 26 147,58 euroa, koneisiin ja kalustoon 70 790,50 euroa muihin pienempiin hankintoihin 

6 884,63 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 ko-

kousta. 

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 308 234,63 euroa (304 070,04 euroa). 

7. Arvio tulevasta 

Lyhyen aikavälin arvio tulevasta jatkuu melko hyvänä. Lainanhoitokulut ovat maltillisella tasolla ja yhtiön kannatta-

vuus on koko toimiala huomioiden hyvä. Pitemmän aikavälin ennusteessa tulevaisuus on haasteellinen. Tämä joh-

tuu asiakaskunnan ikääntymisestä ja sitä myötä kierrosmäärien vähenemisestä. Yhtiön toiminnassa korostuu vah-

vana uusasiakashankinta ja golfyhteisön elinvoiman säilyttäminen myös tulevaisuudessa. 

8. Toimenpiteet tuloksen johdosta  

Tilinpäätös osoittaa voittoa 32 604,78 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja voitto kirjataan vapaaseen 

omaan pääomaan. 

 


