
TAWASTIA GOLF & COUNTRY CLUB OY HALLITUKSEN YHTEENVETO TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2022 

 

Pelikaudella 2022 kenttä avattiin 7.5. ja suljettiin syystöiden alkaessa 31.10. Kentällä pelattiin kauden 

aikana 33 160 (v. 2021: 37 963) kierrosta. Yhtiön osakkeista A-sarjan osakkeita on 250 kpl, B-sarjan 264 kpl, 

C-sarjan 30 kpl, D-sarjan 46 kpl ja L-sarjan 38 kpl. Osakkeisiin liittyviä varsinaisia pelioikeuksia on yhteensä 

712 kappaletta. 

Menneelle kaudelle ja taloudelle oman haasteensa toi yleinen maailmantilanne. Tarvikkeiden saatavuus 

heikkeni ja hintataso nousi kautta linjan odotettua enemmän. Merkittävimmät hinnankorotukset tulivat 

polttoaineisiin, lannoiteisiin ja osaan elintarvikkeista. Tilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta golfia 

päästiin pelaamaan hyvissä olosuhteissa. Pelaajia oli tällä kaudella vähemmän, johon osaltaan vaikutti 

hieman lyhyempi kausi. Pelaajia kuitenkin riitti ja palveluita käytettiin aktiivisesti. Yhtiön liikevaihto laski 

viime vuodesta n.3%. 

Talvi oli etelän kentille haastava ja keväällä tehtiin hartiavoimin töitä kentän kuntoon saattamiseksi. Melko 

pian kenttä elpyi ja pääsimme nauttimaan hyvässä kunnossa olevasta kentästä. Ravintola Tarja Luhtavaaran 

johdolla jatkoi kentän käyttäjien erinomaista palvelua. Ravintolassa oli kauden aikana yhteensä 7 

työntekijää. Caddiemasterit Emma Kajannon johdolla hoitivat arjen pyöritystä iloisella otteella. Toimiston 

esimiehenä toimi Iiro Nurminen apunaan viisi määräaikaista työntekijää. Toptracerin toiminnasta ja 

markkinoinnista vastasi Tuomas Lehtonen. 

Kentänhoidosta vastasi kenttämestarimme Mika Uutela. Kentällä tehtiin kauden aikana normaalin 

kentänhoitamisen lisäksi joitakin parannustöitä. Rangelle tehtiin kohteeksi uusi bunkkeri ja puustoa jälleen 

vähän karsittiin, näkyvimmin väyliltä 15 ja 16. Lisäksi kaikkien bunkkereiden reunustat kunnostettiin ja 

syksyllä kolmen tiipaikan pinnat uusittiin (1, 7, 11), sekä korjattiin useita heikomman ruohon alueita 

siirtonurmella. Kauden aikana hankittiin uusia koneita kentänhoidon edelleen parantamiseksi. Merkittävin 

hankinta oli uusi traktori monipuolisine varusteineen. Mikan oikeana kätenä toimi totutusti 

apulaiskenttämestari Markus Friberg. Heidän lisäksensä kesän aikana oli pääosin aiemmilta kausilta tuttuja 

kesätyöntekijöitä. Yhteensä kentällä oli kenttämestari mukaan lukien kauden aikana 13 eri työntekijää. 

Klubirakennukseen tehtiin kesällä peruskorjausta. Katto oli alkanut useasta kohdasta vuotaa. Heikkona 

kohtana olleet ikkunanpielien pellit uusittiin ja muut tarvittavat osat korjattiin. 

Kesällä pelattiin useita kisoja, joista valtakunnallisesti merkittävin kilpailutapahtuma oli MID Joukkue SM-

kilpailut. Tawastilaiset pelasivat kilpailun erinomaisesti napaten sunnuntain päätteeksi kultaiset mitalit. 

Kaiken kaikkiaan kisoihin osallistuminen oli aiempia kausia hieman vähäisempää. Edelleen suosituimpia 

kilpailuja olivat erilaiset joukkuekilpailut. 

Yritystapahtumia järjestettiin edellisten kausien tapaan kohtuullinen määrä. Tawast Golf koetaan 

sijaintinsa, kentän layoutin ja palveluiden ansiosta erinomaiseksi paikaksi järjestää yritystapahtumia.  

Proshop oli viime vuoden tapaan yhtiön hallinnassa. Shopin myynti laski jonkin verran edellisestä vuodesta, 

johon osittain vaikutti menekkituotteiden saatavuusongelmat. Hankinnat tehtiin yhteistyössä Golf Center 

Oy:n sekä Hattulassa toimivan AVR Import Oy:n kanssa. 

Yrityksen yhteistyökumppanuudet säilyivät pitkälti ennallaan ja uusiakin kumppanuuksia solmittiin. 

Yrityksille suunnattu Golfaamu oli tälläkin kaudella loppuunmyyty. Finaalimatka tehtiin tänä vuonna 

Espanjaan La Sellan golfkeskukseen. 



Kevään 2019 yhtiökokous hyväksyi uuden yhtiöjärjestyksen ja muutoksen myötä A- sekä B-osakkeita voi 

muuntaa L-osakkeiksi. Muunnosta peritään yhtiökokouksen vuosittain päättämä muuntomaksu ja vuoden 

2022 muuntomaksuksi päätettiin 1000€. Vuonna 2022 ei tehty yhtään muuntoa. 

Tilivuoden 2022 aikana yhtiön palveluksessa oli yhteensä 5 vakituista ja 23 kausiluonteista työntekijää. 

Tawast Golfin ja Aulanko Golfin sopima lisäpelioikeus oli voimassa tuttuun tapaan myös kaudella 2022. Tätä 

mahdollisuutta hyödynsi yhteensä 335 (427) osakkeenomistajaa ja pelioikeuden haltijaa. Tawast Golfin 

pelioikeudella pelaavista etua hyödynsi 224 (274) henkilöä ja Aulanko Golfin pelioikeudella pelaavista 

vastaavasti 111 (153) henkilöä. 

Kauden päätteeksi Tawastia Golf & Country Club Oy:n ja Aulanko Golf Oy:n hallitukset päättivät tehdä 

muutoksia lisäpelioikeuteen. Lisäpelioikeutta koskeva muutos astuu voimaan kaudella 2023. Omistamansa 

osakkeen pelioikeudella pelaavan osakkaan lisäpelioikeusmaksun suuruus on vuonna 2023 155 (150) euroa 

ja vastaavasti vuokrapelaajan maksun suuruus 309 (300) euroa. Junioreiden lisäpelioikeusmaksu on 

kaudella 2023 77 (75) euroa. Muilta osin lisäpelioikeuden ehdot säilyvät ennallaan. 

Kaudella 2022 oli voimassa myös viiden kentän vaihto-oikeus. Yhteistyön ansiosta osakas saattoi vierailla 

kuukausittain vaihtuvalla vieraskentällä. Yhteistyökentät olivat Nurmijärven Golfkeskus, HyviGolf, 

Hirvihaara Golf, Lahden Golf ja Tuusula Golf. Osakas sai rajattoman vierailuoikeuden kuukausittain 

vaihtuvalle kentälle 1.5.-30.9.2022 välisenä aikana veloituksetta. Pelioikeutettu sai vierailuoikeuden 

vuotuista 79€ maksua vastaan. Viime vuoden tapaan osakas sai pelata Messilä Golfissa kaudella 2022 yhden 

maksuttoman 18r kierroksen. Nämä edut jatkuvat myös kaudella 2023. 

Tilivuonna 2023 odotamme kentän käyttöasteen säilyvän hyvällä tasolla sekä yhtiön taloudellisen tilanteen 

pysyvän vakaana. Yhtiön hallitukseen kuuluivat Aki Kiiliäinen (pj), Jussi Rouhento (vpj), Heikki Veteläinen, 

Riitta Andersin ja Sampo Liusjärvi. Toimitusjohtajana toimi Vesa Rontu. Tilintarkastajina olivat Pekka Siltala 

(HT) ja Teemu Ratinen (HT) sekä varatilintarkastajana tilintarkastusyhteisö Moore & Stephens Rewinet Oy. 


