
 

KONTIOLAHTI GOLF OY 

Vaskiportintie 

80780 KONTIONIEMI 

 

KATSAUS TILIKAUTEEN 01.10.2020-30.9.2021 

 

Päättynyt tilikausi 

 

Yhtiön kulunut tilikausi oli 33:s ja pelikausi 32:n. Päättyneen tilikauden tilinpäätöksessä 

poistosuunnitelma on vertailukelpoinen edellisen tilikauden kanssa.  

 

Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli 636.583 €. Taloudellisia tavoitteita ei saavutettu tilikauden aikana 

ja yhtiön tulos poistojen (102.553 €) jälkeen oli -18.789 €, mikä oli 82.118 € huonompi kuin 

edellisellä tilikaudella. Käyttökate oli  83.969 €, mikä oli 71.282 € huonompi kuin edellisellä 

tilikaudella. Green fee pelaajien määrä pelikauden aikana kasvoi n. 250 kpl.  Kausipelaajien ja 

sarjalipuilla (10- kortti) pelaavien määrä (600) kasvoi 3 kpl. 

Mainostuotot 120.653 € ja yrityskilpailujen tuotot 9.072 € lisääntyivät 12,8 % edelliseen tilikauteen 

verrattuna. Yritysten kanssa solmitut yhteistyösopimukset olivat reilut 20 % osakeyhtiön 

liikevaihdosta, mikä on erinomainen tulos myös koko valtakunnan tasolla. 

Kulujen osalta kentänhoitokulut (95.013 €) kasvoivat 1 % kentän pääosin hiekoitus- lannoitus- ja 

siemenkulujen osalta. Henkilöstökulut (292.605 €) kasvoivat 30,7 % verrattuna edelliseen kauteen 

kahden kenttämestarin saman aikaisten työsopimusten (4 kk) ja kentänhoidon työntekijöiden 

lisäyksen takia. Muut kiinteät kulut (163.305 €) kasvoivat 36,6 % verrattuna edelliseen tilikauteen 

kone-ja kalustovuokrien, kone-ja kalustohankintojen ja sähkön kustannusten myötä. 

 

Mennyt golfkausi oli peliolosuhteiltaan hyvä. Koronaviruksen aiheuttamat haasteet toiminnalle 

aiheuttivat lisätyötä kauden aikana. Kontioniemen kenttä avattiin kohtalaisesti talvehtineille 

viheriöille toukokuun 9. päivä. Perinteisiä kevättalkoita ei voitu koronatilanteen takia järjestää. 

Kenttä saatiin osaavan kenttähenkilökunnan hyvällä työllä erinomaiseen pelikuntoon alkukesän 

aikana. Uusi kenttämestari Risto Tidenberg aloitti työt 1.3.2021. 

Golf oli koronakauden 2021 aikana yksi harvoista toimialoista, joka menestyi hyvin ja 

pelaajamäärät kasvoivat kautta maan.  

Lähtöjä oli ennätyksellisen paljon Kontioniemen kentällä, yhteensä 29175  (28.086 v. 2020)  

 

Viheriöillä käytettiin pelikauden aikana Primo Maxx kasvunsäädettä, mikä parantaa viheriöiden 

nurmilajien pelillisiä ominaisuuksia kuten pituuskasvun hidastaminen ja versotiheyden 

paraneminen. Viheriöiden talvituhojen (lumihome) estämiseksi käytettiin loppusyksyllä Medallion 

kasvinsuojeluainetta, joka on todettu tehokkaaksi ja luontoystävälliseksi kasvinsuojeluaineeksi.  

 

Kontioniemen kentällä jatkettiin metsien harvennuksia talvikauden aikana.  

Kontioniemen kentän peruskorjausohjelmaan saatiin vuosille 2021-2023 Itä-Suomen 

aluehallintoviraston myöntämä 50.000 €:n tuki. Peruskorjaukseen kuuluvia töitä tehtiin 

laajentamalla tee-paikkoja väylillä 1,2 ja 8. Väylien reunojen nurmetuksia tehtiin väylille 

4,5,6,7,8,16,17 ja 18  

 

Sekä taloudellisesti että toiminnallisesti mennyt golfkausi oli kohtuullinen.  

Karelia Golf ry maksoi kenttävuokraa 45.871 euroa.  

Kausipelimaksulla tai 10-sarjalipulla pelaavia golfareita oli 600 kpl.   

 



Tilastoa pelikauden loppuun seuraavasti: 

   

2021 2020 2019 2018 2017 

     

lähdöt  29175 28086 22173 22160 20480  

green feet  5591 5484 3415 3815 3522 

kilpailijat  2539 2524 2880 2730 2520 

kausimaksut  600 597 550 505 503  

jäsenmäärä ry 1472 1276 1272 1289 1277 

     

Kontiolahti Golf Oy:n investoinnit kuluneella tilikaudella olivat koneisiin ja laitteisiin 73.689 € ja 

kentän perusparannukseen 29.097 € sekä uusien Puu WC:n hankinta 6.187 €. 

 

ClubPro Oy (Juha Väisänen) toimi ensimmäistä (1.) ja ravintolassa Hookaks Oy toista (2.) 

pelikautta. Molemmat kehittivät toimintaansa tilikauden aikana.  

 

Hallituksen puheenjohtajana toimi Jari Vaarala, varapuheenjohtajana Juha Kettunen jäseninä: Jaana 

Reimasto-Heiskanen, Marja-Liisa Sykkö, Arto Hukka, Kai Laine (erosi tilikauden aikana) ja Eero 

Mönkkönen. Toimitusjohtajana toimi Mika Kupiainen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 

kymmenen (10) kertaa.  

Toimitusjohtaja Mika Kupiaisen toimisuhde päättyy 30.10.2021 ja uuden toimitusjohtajan haku 

käynnistettiin tilikauden aikana. 

 

Tilintarkastajina toimivat Seppo Åkerlund HT, tilintarkastusyhteisö Joensuun tilintarkastus Oy ja 

varatilintarkastaja Heikki Hartikainen KHT 

 

Yhtiön lähitulevaisuus 

 

Yhtiön lähitulevaisuuden tärkein tehtävä kehittää Kontioniemen kenttää ja pelaamisen olosuhteita. 

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa. Investointeja on tehty kentänhoitoon, klubirakennukseen ja 

keittiöön viime vuosien aikana.  

 

Lähitulevaisuuden haasteet ovat yhtiön aktiivisten osakkaiden ja kausipelaajien määrän 

kasvattaminen. Investoinnit kentän kunnossapitoon, kentänhoitokoneisiin ja henkilökunnan 

resursseihin sekä osaamiseen ovat tärkeimpiä tekijöitä vakaan talouden ylläpitämiseksi.  

 

Kontiorannan alueen tulevaisuuden suunnitelmat ja kaava asutuksen / matkailutoiminnan 

(Kontioniemen hotellihanke) osalta luovat uusia mahdollisuuksia golfin kehittymiselle 

Kontioniemessä. Kaavoitusvaiheessa on otettu huomioon mahdollinen laajennus Kontioniemen 

kentän osalta tulevaisuudessa. Alustavan kenttäsuunnitelman on tehnyt golfkenttäarkkitehti Lassi-

Pekka Tilander.  

 

Alkava tilikausi  

 

Tilikausi jatkui perinteisesti pelaamisen merkeissä, sillä klubi ja viheriöt olivat avoinna lokakuun 

24. päivään saakka.   

 

Kontioniemi 28. lokakuuta 2021 

 

KONTIOLAHTI GOLF OY / HALLITUS 


