
 

 
 
 
 
Aulanko Golf Oy 
 
 
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 
 
 
Vuonna 2017 viileät ja sateiset sääolosuhteet lyhensivät golfkauden pituutta sen molemmista 
päistä. Lähinnä tämän vuoksi molempien kenttien kierrosmäärät laskivat jonkin verran edellisestä 
vuodesta. Everstillä pelattiin kauden aikana 24 076 kierrosta (v.2016: 25 085) ja Hugolla 
puolestaan 21 065 yhdeksän reiän kierrosta (21 483). Molemmat kentät olivat hyvässä kunnossa 
koko pelikauden ajan.  
 
Yhtiön vuoden 2017 liikevaihto oli 897 042 euroa (v. 2016: 897 809 euroa). Pelioikeustuotot 
vastikkeet mukaan lukien olivat 558 201 euroa (563 872 euroa). Vieraspelaajatuotot olivat 253 923 
euroa (255 210 euroa).  
 
Vuonna 2014 päätetyn S-osakkeiden suunnatun hankinnan maksuohjelman mukainen suoritus 
vuonna 2017 oli 90.000 euroa, minkä jälkeen maksuosuutta on jäljellä yhteensä 180.000 euroa. 
 
Tilivuoden 2017 investoinnit olivat yhteensä 27 660 euroa. Kenttiin kohdistuneita parannuksia 
olivat Hugon 9. viheriöalueen peruskorjaus sekä Everstin uudet bunkkerit, joita rakennettiin kolme 
kappaletta.  
 
Vuonna 2018 odotamme molempien kenttien käyttöasteen nousevan hyvälle tasolle sekä yhtiön 
taloudellisen tilanteen pysyvän vakaana. Kauden merkittävin tapahtuma on elokuussa Everstillä 
järjestettävät seniorimiesten Euroopan joukkuemestaruuskilpailut. Osallistuvia joukkueita 
odotetaan yli kahdestakymmenestä maasta.  
 
Tilivuoden 2017 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. Onerva Ahteen luopuessa kauden päätyttyä 
Hugon ravintolan pidosta tehtiin loppuvuodesta uusi sopimus Tuuli Arposen kanssa. Kaikki muut 
edellä mainitut toimijat jatkavat myös vuonna 2018.  
 
Aulanko Golf Oy:n hallitukseen kuuluivat Kai Kauppinen (puheenjohtaja), Risto Korpela, Tuula-
Kaarina Isosuo, Rauno Lehtimäki ja Vesa Rontu. Yhtiön toimitusjohtaja on Kari Kuivasaari. 
Tilintarkastajina toimivat Jari Määttänen, KHT ja Helge Saarinen, KHT sekä varatilintarkastajana 
Pekka Siltala, KH-tarkastaja. 
 
Tilivuoden 2017 tulos osoittaa 144 454 euron poistojen jälkeen 28 062 euron tappiota. Hallitus 
esittää, että tilivuoden tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 
 


