
 

 
 
 
 
 
Aulanko Golf Oy 
 
 
Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 
 
 
Toisena koronavuonna golfbuumi Suomessa jatkui lähes samalla tasolla kuin edellisellä kaudella. 
Keväällä 2021 puhjennut koronan deltavariantti helpotti kesän alkuun mennessä. Golfkausi 2021 
päästiinkin pelaamaan lähes normaalisti ilman merkittäviä koronarajoituksia.   
 
Vuoden 2021 myöhäisemmän kevään johdosta Aulangon kentillä pelattiin jonkin verran vähemmän 
kierroksia kuin edellisellä kaudella. Everstillä pelattiin kauden aikana 30134 kierrosta (v.2020: 33734 
kierrosta), ja Hugolla pelattiin puolestaan 26484 yhdeksän reiän kierrosta (27840). 
 
Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 1 090 324 euroa (v. 2020: 953 139 euroa). Pelioikeustuotot vastikkeet 
mukaan lukien olivat 569 949 euroa (550 653). Vieraspelaajatuotot olivat 351 407 euroa (311 617euroa).  
 
Aulangon golfyhteisön vuoden alkupuolella päivitetyssä strategiassa yhtenä keskeisenä painopistealueena 
on ympärivuotisen harjoittelu- ja peliolosuhteiden kehittäminen. Kauden kuluessa hallituksessa tehtiin 
päätös rakentaa Everstin harjoitusalueen yhteyteen kahdella Trackaman-simulaattorilla varustettu 
Aulangon Golfstudio. Studio on Everstin rakentamisen jälkeen yhtiön suurin investointi. Studion 
kokonaisinvestoinnin suuruus tulee olemaan vajaat 300 000 euroa, josta vuoden 2021 osuus oli 87 292 
euroa. Studion varsinaiset rakentamistyöt päästiin aloittamaan vasta joulukuussa, joten sen valmistuminen 
tulee ajoittumaan kevättalvelle 2022.  
 
Tilivuoden 2021 muita investointeja olivat mm. viheriöiden ilmastuslaite sekä kaksi golfautoa 
vuokrauskäyttöön. Vuoden 2020 investoinnit olivat yhteensä 133 542 euroa.  
Vuoden loppupuolella aloitettu Aulangon-Heikkiläntien peruskunnostus valmistuu keväällä 2022.  
 
Tilivuoden 2021 aikana yhtiön palveluksessa oli 7 vakituista ja 17 kausityöntekijää. Kentänhoidosta vastaa 
kenttämestari Juha Englund. Ravintoloitsijoina toimivat Anssi Nykopp Everstillä ja Marko Viitanen Hugolla. 
Pro Shop tilat on vuokrattu Abc Golf Oy:lle. Valmennus- ja opetuspalveluista vastasi pelikauden loppuun 
saakka PGA pro Tapio Sillanpää. Pitkän valmennusuran Aulangolla tehnyt Sillanpään jatkaa edelleen 
valmennustehtävissä, mutta päävastuun valmennustehtävistä ottaa jatkossa PGA pro Juha Hakulinen.  
 
Aulanko Golf Oy:n hallitukseen kuuluvat Tuula-Kaarina Isosuo (puheenjohtaja), Miika Huhtinen, Rauno 
Lehtimäki ja Janne Korpela. Vuoden alkupuolella hallituksen puheenjohtajana toiminut Vesa Rontu erosi 
maaliskuussa hallituksesta ja siirtyi Tawast Golfin toimitusjohtajaksi. Aulanko Golf Oy:n toimitusjohtaja on 
Kari Kuivasaari. Tilintarkastajina toimivat Pekka Siltala, HT-tilintarkastaja ja Teemu Ratinen, HT-
tilintarkastaja sekä varatilintarkastajana Moore Stephens Rewinet Oy. 
 
Tilivuoden 2021 tulos osoittaa 8 612 euron voittoa. Hallitus esittää, että tilivuoden voitto siirretään voitto- 
ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 


