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Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 
 
 
Vuonna 2016 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta Eversti-kentän valmistumisesta. Kentän 
vuosipäivää vietettiin osakkaiden ja jäsenten keskuudessa heinäkuun alkupuolella. Hyväkuntoisella 
Everstillä pelattiin kauden aikana 25 085 kierrosta (v.2015: 24 491).  
Hugon kierrosmäärä puolestaan laski selvästi edellisestä pelikaudesta. Kierrosmäärä väheni 
erityisesti sesonkikuukausina heinä- ja elokuussa. Hugolla pelattiin kauden aikana 21 483 
yhdeksän reiän kierrosta (24 030).  
 
Yhtiön vuoden 2016 liikevaihto oli 897 809 euroa (v. 2015: 922 008 euroa). Liikevaihdon lasku 
johtui lähinnä vähentyneistä green fee tuotoista, jotka vuonna 2016 olivat 171 617 euroa (193 560 
euroa). Tuotot yritystapahtumista olivat 83 592 euroa (84 634 euroa). Pelioikeustuotot vastikkeet 
mukaan lukien olivat 563 872 euroa (558 022 euroa).  
 
Vuonna 2014 päätetyn S-osakkeiden suunnatun hankinnan maksuohjelman mukainen suoritus 
vuonna 2016 oli 90.000 euroa, minkä jälkeen maksuosuutta on jäljellä yhteensä 270.000 euroa. 
 
Tilivuoden 2016 investointeja olivat viheriöiden ilmastuskone sekä Everstin terassin laajennus. 
Investoinnit olivat yhteensä 33 704 euroa. Kenttiin kohdistuneita parannuksia olivat Hugon 
lyöntipaikkamattojen yhdenmukaistaminen sekä Everstin 7.väylän miesten klubitiin perusparannus.  
 
Ennen pelikauden alkua päivitettiin Aulangon golfyhteisön strategia vuosille 2016 - 2020. 
Strategian missio on ”Luonto, terveys ja ystävät – nautinnollista golfia Aulangon hyvässä 
hengessä”.  
 
Vuonna 2017 odotamme molempien kenttien käyttöasteen nousevan hyvälle tasolle sekä yhtiön 
taloudellisen tilanteen pysyvän vakaana.  
 
Tilivuoden 2016 aikana yhtiön palveluksessa oli 7 vakituista ja 24 kausityöntekijää. Kentänhoidosta 
vastaa kenttämestari Juha Englund. Ravintoloitsijoina toimivat Anssi Nykopp Everstillä ja Onerva 
Ahde Hugolla. Valmennus- ja opetuspalveluista vastaavat PGA pro:t Marko Kuivasaari ja Tapio 
Sillanpää. Pro Shop tilat on vuokrattu Abc Golf Oy:lle. Edellä mainitut toimijat jatkavat Aulanko 
Golfissa myös vuonna 2017.  
 
Aulanko Golf Oy:n hallitukseen kuuluivat Kai Kauppinen (puheenjohtaja), Risto Korpela 
(varapuheenjohtaja), Tuula-Kaarina Isosuo, Rauno Lehtimäki ja Kari Viitamäki. Yhtiön 
toimitusjohtaja on Kari Kuivasaari. Tilintarkastajina toimivat Jari Määttänen, KHT ja Helge 
Saarinen, KHT sekä varatilintarkastajana Heikki Itkonen, HTM. 
 
Tilivuoden 2016 tulos osoittaa 157 156 euron poistojen jälkeen 47 517 euron tappiota. Hallitus 
esittää, että tilivuoden tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 
 

 


