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Toimintasuunnitelma 2021 Kokkolan Golf 
 

Kokkolan Golfin 64. toimintavuosi oli jäsenkehitykseltään poikkeuksellinen. Kauden päättyessä 

seuran jäsenmäärä oli 873 kpl (kasvua 186 kpl ja 27 %). Myös kierrosmäärät kasvoivat 

merkittävästi. Kauden aikana oli lähtöjä 34 460 kpl (kasvua 60 %). 

Seuran 65. toimintakauden tärkein tavoite on säilyttää saavutettu jäsenmäärä ja mielellään 

edelleen kasvattaa sitä. Oikea-aikaista, läpinäkyvää ja riittävä viestintää jatketaan. Sen avulla 

seurahenkeä ja jäsenten tyytyväisyyttä voidaan edelleen parantaa. Junioritoiminnan kehittäminen 

on edelleen yksi tärkeä painopistealue. Edellytyksenä kuitenkin on, että seuran talous ja 

maksuvalmius pidetään kunnossa. Näin voidaan turvata edessä olevat investoinnit. 

Seura sai kauden aikana 186 uutta jäsentä. Uusien ja vanhojen jäsenten pitäminen jäseninä 

jatkossakin vaatii uusia keinoja. Näitä ovat muun muassa kuukausimaksumahdollisuus ja 

talviharjoittelumahdollisuuksien lisääminen. Uusi hankittu simulaattori tukee 

talviharjoittelumahdollisuutta. 

Toimiva ravintola on osa jäsenten tyytyväisyyttä. Ravintolan ottaminen omaan haltuun onnistui 

hyvin. Tulevalle kaudelle konseptia kehitetään edelleen. 

Seuran pitkän ajan strategiatyötä jatketaan kirkastamaan pitkän ajan tavoitteet ja keinot. 

Selvityksen alle tulee myös paluu kahden virallisen kokouksen muotoon ja 

kalenterivuositilikauteen. Kahden vuosikokouksen toimintamalli on havaittu joustavammaksi 

toimintamalliksi. Samassa yhteydessä seuran sääntöjen ajantasaisuus selvitetään. 

 

KILPAILU- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA 

 

Korona haittasi ja muutti suunniteltua kilpailukautta 2020. Vuoden 2021 kilpailukalenterin teko on jo 

aloitettu. Tavoitteena on, että kalenteri on valmis ja näkyvillä huhtikuun loppuun mennessä. 

Perusperiaatteena säilyy edelleen, että viikonloppuisin on pääosin vain yksi kilpailu, jotta ei-kilpaileville 

jäsenille löytyy viikonloppuisin riittävästi lähtöaikoja. 

Alla listattuna keskeiset tavoitteet kaudelle 2021: 

• Tuomaritoimintaa organisoidaan siten, että rasite jakautuu mahdollisimman suurelle määrälle 

tuomarikortin omaavia. Tätä tarkoitusta tukemaan keväällä järjestetään tuomarikurssi. 

• Haetaan valtakunnallisia kilpailuja tuleville vuosille 

• Lähtöpaikan vaihtuminen vuoroviikoin on kentänhoidollisesti haastavaa. Paras ratkaisu olisi, että 

lähtö tapahtuisi aina tee 1:ltä. Tutkitaan mahdollisuus saada NexGolfiin ominaisuus, jonka avulla 

voisi varata lähtöjä kentän takaosalle tilanteissa, joissa ryhmä tai osa ryhmää pelaa vain 9 reikää 

• Kilpailujen määrä tulee säilymään ennallaan 
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• Yhteislähtöjen määrää pyritään pitämään minimissä. Yhteislähdöt lähinnä seuraotteluihin ja 

tapahtumatyyppisiin kilpailuihin 

• Kiinnitetään huomiota kilpailupäivinä kentän varaamiseen ja aikojen vapauttamiseen 

• Yhteistyötä Kalajoen ja Pietarsaaren kanssa jatketaan 

• Kilpailuja aloittelijoille ja vähän kilpailleille 

• Kilpailuissa pyritään tarjoamaan kesän aikana mahdollisimman laajat kilpasarjat 

• Järjestetään muutama ns. iltakilpailu ja myös 9 reiän kilpailuja iltaisin 

• Scramble-peleissä jatketaan uusien pelimuotojen kokeilua 

• Kisasponsoreiden määrää pyritään lisäämään 

• Kiinnitetään huomiota kilpailuiden palkintojen tasoon 

• Kilpailuinformaatiota sekä ennen kilpailua että sen jälkeen parannetaan 

• Kaikki suurimpiin kilpailuihin tavoitteena saada sekä lähettäjä että tuomari 

• Informointia parantamalla pyritään kentänhoidossa huomioimaan paremmin kilpailutilanteet 

• Seuran jäsenten osallistumista alueellisiin tai valtakunnallisiin kilpailuihin edistetään  

Järjestetään kauden aikana muutama terassimusiikkitilaisuus kohderyhmänä omien jäsenten lisäksi 

henkilöt, jotka eivät pelaa golfia. 

Talvigolfia on tarkoitus järjestää edellistalven tapaan, mikäli halukkuutta ja aktiivisia tekijöitä löytyy. 

 

JUNIORI- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA 

 
Kaudella 2020 saavutettu tähtiseurataso edellyttää jatkuvan suunnitelmallisen harrastus- ja 

kehittämistoiminnan jatkumista tulevillakin kausilla. 

 

Tavoitteet: 

 

Juniori- ja valmennustoimikunnan tavoitteena on tarjota uusille junioreille tutustumis- ja 

harrastusmahdollisuus golfin parissa. Vanhoille, jo pelaaville junioreille tarjotaan mahdollisuus kehittyä 

lajissa, ja lisäksi huomioidaan kaiken ikäiset avointen ovien toiminnan kautta.  

 

Toiminnan peruslähtökohdat ja -arvot: 

 

Nuorisogolf perustuu ajatukseen, jossa laadukkaan ja yksilöä huomioivan toiminnan kautta voidaan 

vaikuttaa myönteisesti lapsen ja nuoren kasvuun sekä kehitykseen. Toimintaamme ohjaavina arvoina 

pidämme lapsen ja nuoren kunnioittamista, terveitä elämäntapoja, muiden kunnioittamista sekä 

henkilökohtaisen vastuun ottamista ja toimintaympäristön arvostamista. Nämä arvot sisältävät muun 

muassa lajin parissa olevien lasten ja nuorten arvostamisen. Toimintaamme ohjaavat arvot edistävät 

monipuolisella tavalla lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Golf voi olla harrastajalle 

ykköslaji, mutta se voi olla myös muuta harrastusta tukeva laji, joka on osa monipuolista ja vaihtelevaa 

liikunta- ja taitopalettia lasten ja nuorten elämässä.  

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021:  
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1. Jatketaan saavutetun tähtiseuratason mukaista toimintaa  

2. Harjoitusryhmiä perustetaan mahdollisuuksien mukaan ikä- ja tasoryhmittäin junioreille.  

3. Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella. Oman simulaattorin käyttöönotto mahdollistaa ja 

helpottaa laadukasta harjoittelua. Harjoittelun monipuolisuutta ohjataan myös saadulla 

salivuorolla.  

4. Järjestetään junioreille suunnattuja paikalliskilpailuja sekä lisäksi juniorien joukkuekilpailuja sekä 

teemakilpailuja.  

5. Järjestetään kaikille ja kaiken ikäisille Avoimet Ovet kesäkaudella maanantaisin vallitsevan tilanteen 

mukaisesti (huhti-syyskuu)  

6. Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa muun muassa avajaiset, sääntöilta, taitokisat, 

makkaranpaistoillat ja päättäjäiset.  

7. Markkinoidaan juniorigolftoimintaa Pron tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa.  

8. Pyritään vahvistamaan junioritoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla tulevan 

toimintakauden aikana lisää ohjaajia. Kehitetään yhteistyötä muiden golf- ja urheiluseurojen 

kanssa.  

9. Olemme aktiivisesti mukana seuran kehittämistoiminnoissa. Tuomme juniorinäkökulmaa seuran 

kehittämisasioihin- Harjoitusalueen kehittäminen ym.  

10. Koulutustoiminta sisältää Pron järjestämän toiminnan: alkeiskurssit, green card -suoritukset, 

jatkokurssit ja erilaiset teemaillat 

11. Järjestetään koko perheelle tarkoitettuja golftapahtumia 

12. Valmennusta myös aikuisryhmille kesä- ja talvikautena. 

 

SENIORITOIMIKUNTA  

 

Senioritoimikunnan tarkoitus on järjestää seniori-ikäisille seuramme jäsenille kilpailuja, yhteistä tekemistä, 

retkiä ja muuta toimintaa liittyen golfiin. 

Toimikunta tulee järjestämään kokouksia 3-4 kertaa kauden aikana. 

Sääntöilta pyritään järjestämään heti kauden alussa toukokuussa. 

 

Kilpailut 

Kilpailutoiminta on painottunut hyvin perinteisiin kilpailuihin.  Koska senioritoiminnan pitää olla myös 

hauskaa yhdessäoloa, voitaisiin kilpailumuotoja miettiä ja järjestää joskus vähän erikoisempia kisoja ja 

tapahtumia. Esimerkkejä löytyy netistä ja niistä voidaan tehdä omia sovelluksia.  Kilpailutoiminnan runko 
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tulee tietenkin olla hyväksi koetuissa kisoissa. Kisojen sarjajakoa tulee myös miettiä, koska senioreissa on 

hyvin eri-ikäisiä ja -tasoisia pelaajia. 

Osa seniori-ikäisistä on myös työelämässä, joten kilpailumahdollisuus myös viikolla tulee tehdä heille 

mahdolliseksi.  

Viikkokisat tulee jatkumaan. Kilpailu pelataan 9 reikäisenä, vapailla lähdöillä aina maanantaisin. 

Kuukausikisa (18r) pyritään järjestämään kerran kuukaudessa. Pelipäiväksi ehdotetaan jotain muuta kuin 

maanantaita, esimerkiksi torstai on yleensä vapaa muista kilpailuista 

 5 seuran touriin tullaan osallistumaan runsain joukoin ja pyritään voittamaan pytty takaisin 

kotiseuraamme. 

Alue Tourin osanottoa pyritään lisäämään. Keinoja ovat esimerkiksi ilmoittautumisen helpottaminen ja 

yhteiskuljetukset. Nämä keinot toimivat hyvin esimerkiksi Ruuhikoskella. Kaudella 2021 ei meillä ole omaa 

osakilpailua. 

Tarkoitus on saada seurassamme järjestettäviin yleisiin kilpailuihin (2-3 kaudessa) erikseen senioreille oma 

kilpasarja. 

Perinteisiä seuraotteluita on tarkoitus jatkaa. Kuortane ja Siikajoki ovat olleet jäsenistön suosiossa.  Vaasa-

Ruuhikoski-Kokkola elpyi aika hyvin kauden 2020 aikana, joten sitä jatketaan.  Kauden 2021 osakilpailu on 

meillä. 

Koska Pietarsaari on osoittanut halukkuuttaan tiiviimpään yhteistyöhön kanssamme, tulemme 

neuvottelemaan senioriyhteistyöstä Pietarsaaren kanssa. 

Tapahtumat 

Kilpailutoiminta on aktiivista koko seurassa ja myös senioreiden osalta.  Osaa kilpailuista voitaisiin kehittää 

tapahtumasuuntaan, eli ei pelkästään pelata, vaan järjestetään muutakin toimintaa.  Hyvänä esimerkkinä 

toimivat kauden 2020 lähipelikilpailu makkaranpaistoineen ja Senioreiden sekahakukilpailu. 

Retket 

Viroon on jälleen suunnitteilla toukokuussa senioreiden pelimatka, jossa Mats Nyberg on ”puuhamiehenä”. 

Alustavat tarjoukset ovat jo olemassa. 

Lyhyempiä retkiä kentille kohtalaisen matkan päässä kannattanee myös harkita.  Päivän pelireissu 

Kalajoelle, Ouluun, Ähtäriin tai Vaasaan ruokailuineen ja yhteiskuljetuksineen on täysin mahdollista 

järjestää järkevin kustannuksin. 

Tiedottaminen 

Tiedottaminen kuluvalla kaudella koki suuria muutoksia.  Kanavina käytettiin seuran omia sivuja, 

facebookia, ilmoitustaulua terassilla ja tekstiviestejä suoraan senioreille.  Tällä menetelmällä saatiin ”en 

tiennyt” -kommentit vähenemään ja tieto kulki.  Tällä tiellä jatketaan. 

On tullut esille, että kaikki seniorit eivät tiedä mitä esimerkiksi Alue Tour, 5 Seuran Tour ja seuraottelut ovat 

ja kuka saa osallistua.  Tästä voidaan keväällä tiedottaa esimerkiksi sääntöillassa, seuran sivuilla ja 
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facebookissa.  Kesän päätapahtumista on tarkoitus tehdä myös erillinen juliste, joka kiinnitetään sopiviin 

paikkoihin kerhotalolla. 

Palkitseminen 

Palkintojen tasoon ja luonteeseen kiinnitetään erityistä huomiota.  Palkintojen tulee olla käyttökelpoisia ja 

järkeviä.  Erilaiset pytyt ja mitalit eivät ole sitä, paitsi kiertopalkintoina. 

Viikkokilpailuissa palkinnot ovat vaatimattomampia.  Kuukausikilpailuissa ja erilaisissa tapahtumissa 

parempia.  Viikkokilpailujen palkitseminen keskitetään päätöskisan yhteyteen, jossa jaetaan myös muita 

niin sanottuja kausipalkintoja. 

Mahdollisuuksien mukaan pyritään saamaan kilpailusponsoreita, jotka vastaisivat palkinnoista ja tarjoilusta. 

Osallistumisaktiivisuus 

Osallistumisaktiivisuus seniorikisoihin nousi kuluneella kaudella huomattavasti.  Tavoitteeksi kaudelle 2021 

asetetaan osallistumisaktiivisuuden nostaminen entisestään.  Tämä saadaan aikaan hyvällä tiedottamisella, 

sopivilla peliajoilla ja -muodoilla, mielenkiintoisilla pelitapahtumilla ja hyvällä yhteishengellä. 

Erityisesti uusien ja/tai vähän kilpailleiden senioreiden osallistumisaktiivisuutta pyritään lisäämään. 

Muu toiminta 

Senioreilla on vakiovuoro Kokkolan keilahallilla, jossa vuosi vuodelta on kävijämäärät lisääntyneet 

ilahduttavasti.   

Urheilutalolle tullaan kevät puolella varaamaan kerran viikossa vuoro, jossa pääsee lyömään palloa 

verkkoon ja pitämään hyvän lyöntituntuman läpi talven kevättä odotellessa. 

Seuralle tulee oma golfsimulaattori. Myös keilahallilla on simulaattori, joten talviharjoitteluun on hyvät 

mahdollisuudet.  

Seniorit ovat olleet aina ja ovat jatkossakin suuri apu talkoissa sekä lajiin tutustuville seuran golfopettajan 

apuna. 

Seniorikilpailut omalla kentällä 

Viikkokilpailu, 9r, maanantaisin vapailla lähdöillä toukokuusta-syyskuuhun, 15 krt. 

Kuukausikilpailu, 18r, 3-4 krt kaudessa torstaisin-perjantaisin 

Seuraottelu EPG-VaG-KoG, yhteislähtönä 

5 Seuran Tour -osakilpailu 

Lähipelitapahtuma 

SenioriHaku, 18r, yhteislähtönä elokuussa 

Reikäpeli 
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Seuranmestaruuskilpailut 

Päätöskilpailu ja -juhla 

Vieraspelit 

Seuraottelut Kuortane ja Siikajoki, mahdollisesti VaG-JPG-KoG. 

5 Seuran Tour Kalajoki, Pietarsaari, Nivala, Lappajärvi 

 

NAISTOIMIKUNTA 

 

Naistoimikunnan toiminnan tavoitteena on rekrytoida uusia jäseniä ja auttaa vasta-alkajia golfharrastuksen 
parissa. Naistoimikunta järjestää golfesittelyjä ja lyöntikokeiluja muutamien työpaikkojen naistyöntekijöille. 
 
Toimikunnan tavoitteena on järjestää yhteishenkeä kohottavia tapahtumia ja osallistua seuran järjestämiin 
talkoisiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Varsinkin uusien aloittelevien naispelaajien osallistumista aktivoidaan 
erilaisin tapahtumin, esimerkiksi leikkimieliset kisat ja pariscramblet kokeneempien parina.  
 
Myös kilpailuihin osallistumista pyritään lisäämään järjestämällä useampiin kilpailuihin naisten sarjoja sekä 
aktivoidaan naisia osallistumaan ahkerammin esimerkiksi kaupunkiotteluihin. 
 
Suosittuja Pro Antti Linnan opetusiltoja järjestetään jatkossakin lähes viikoittain kesäkauden ajan sekä 
sääntöopetusta kauden alussa. Perinteiset viinikisat viikoittain, birdiepuu ja naisille suunnatut peli-illat 
jatkuvat. Kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään naisten 18 reiän kuukausikilpailu. 
 
Pietarsaaren ja Kalajoen naisgolfareiden kanssa jatketaan yhteisiä peli-iltoja ja tehdään yhteinen pelimatka 
vieraskentälle sekä osallistutaan joukolla johonkin lähikentällä olevaan naisten kisaan. 
 
Talvikaudella innostetaan naisia käyttämään klubin simulaattoria ja talvigolfharjoittelua. Kevätkaudella 
valmistaudutaan fyysisesti hyvään golfkuntoon. Fysiikkatreenejä järjestetään kevätkaudella 
mahdollisuuksien mukaan kerran viikossa.  
 
Naistenhakukilpailu järjestetään heinäkuussa perinteisin menoin. 
 
Naistoiminnasta tiedotetaan KoG sivuilla, naisten fb-ryhmässä, whatsapp-ryhmissä sekä sähköpostilla. 

 

KENTTÄ- JA RAKENNUSTOIMIKUNTA 

 

Yleisesti pyritään tarjoamaan jäsenistölle mahdollisimman korkealaatuiset ja pelaamista nopeuttavat 

kenttäolosuhteet tulevalle kaudelle sekä pitämään huolta ja kehittämään olemassa olevaa seuran 

omistamaa rakennuskantaa ja rakennettua ympäristöä.  

Vakituisen henkilöstön, 1,6 henkilöä, lisäksi palkataan kausityöntekijöitä noin 30 miestyökuukauden verran.  

Kentän alueella suoritettaviin siivous- ja pienpuuston raivauskohteisiin perehdytetään ja ohjataan 

vapaaehtoisia henkilöitä.  Kenttään tai rakentamiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisiin hankitaan 
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ulkopuolisia osaajia, kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä. Keväällä järjestetään 

suuret yleiset talkoot. 

 

Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista jatketaan johtokartan tekemistä väyläkastelun 

toteuttamista varten. Jatketaan uuden rangen suunnittelua ja toteutusta, mikäli naapurien kanssa päästään 

yhteisymmärrykseen. Hallipihan kunnostusta jatketaan. Hankitaan metallisorvi. Aloitetaan uuden 

nykyaikaisen kylvökoneen hankintaan liittyvät toimenpiteet.    

Kauden aikana jatketaan kentän perusparannusta. Suunnitelmissa on ojien peittäminen muun muassa 

väylällä 8. Lisäksi väylän 4 ojan osittaista peittämistä selvitetään. 

Henkilöstö osallistuu ammattitaitoa kehittäviin ja ylläpitäviin kansallisiin ja kansainvälisiin tapahtumiin.  

Toimikuntien välistä yhteistyötä kehitetään.  

Jatketaan Pro-Isojärvi hankkeeseen osallistumista sekä osallistutaan edelleen Kokkolan Patamäen-

Harriniemen pohjavesialueiden yhteistarkkailu hankkeeseen.   

 

TALOUS-, VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA 

 

Markkinointi ja viestintä 

Seuran verkkosivuja kehitetään edelleen, jotta ne palvelisivat jäsenistöä, vieraspelaajia sekä muita 

sidosryhmiä entistä paremmin. Sivujen kieliversioinnit (ruotsi, englanti) saatetaan loppuvuoden 2020 

aikana valmiiksi. 

Kauden aikana hyvin onnistunutta verkkomarkkinointia jatketaan, samoin sähköisen uutiskirjeen käyttöä. 

Markkinoinnilla haluamme kohottaa myös Kokkolan Golfin tunnettavuutta kesän golfaavien matkailijoiden 

keskuudessa. 

Seuran yhteistyökumppaneiden kontaktointi aloitetaan heti loppuvuodesta. 

Seura tulee näkymään kesän aikana muutamassa toritapahtumassa samoin mahdollisesti 

kokeiluluonteisesti markettien aulassa. Puistogolfin Kokkolan mestaruuskilpailut ovat myös harkinnassa. 

Vuoden 2019 Pelaaja Ensin -kyselyissä seuran ”ranking” huononi. Vuoden 2020 aikana ”ranking” on 

parantunut selkeästi. Yksi vuoden 2021 tärkeä tavoite tulee olemaan tilanteen edelleen parantaminen 

kiinnittämällä huomiota asiakaspalvelun laadun parantamiseen. 

Talous 

Kauden 2019 loppupuolella seura otti lyhytaikaista luottoa ja jäädytti rakennuslainan lyhentämisen 

kahdeksi vuodeksi (2020–2021). Lyhytaikainen luotto on maksettu kauden 2021 loppuun mennessä. 

Seuran toiminnallinen tulos ja maksuvalmius on parantuneet merkittävästi kauden aikana ja 

maksuvalmiutta on tarkoitus edelleen parantaa kaudella 2021. Tulevana vuonna kulupuoli pysyy edelleen 

tiukkana. Jonkin verran on kuitenkin lisättävä työvoimaa kentänhoitoon ja asiakaspalveluun. Tavoitteena on 

pitää tulopuolen kaikki tulolähteet vähintään vuoden 2020 tasolla. Suurin haaste ja mahdollisuus on jäsen- 



10 
 

ja kenttämaksuissa. Pelimaksuihin ei ole tulossa korotuksia. Kuluvan kauden uusien jäsenten aktivointi tulee 

olemaan ratkaisevaa. Keinovalikoimassa ovat: 

• aktiivinen talviharjoittelu pron johdolla 

• simulaattorin hyödyntäminen talviharjoittelussa 

• uudet maksumallit (mahdollisuus kuukausimaksuun) 

• uusien jäsenten jatkotukeminen kauden aikana 

• uusien jäsenten toisen vuoden pelimaksut 

Kilpailutulot kasvoivat kuluvana vuonna kilpailuiden määrää kasvattamalla. Kilpailujen määrä tulee 

säilymään ennallaan. 

Oman ravintolan konseptia jatkokehitetään. 

Kumppanuusyhteistyön kehittämistä jatketaan. 

Vuonna 2021 ei ole suunnitelmissa suurempia investointeja. Seuralla on leasingpohjaisesti rahoitettuja 

investointeja, joidenka vaikutus tuloslaskelman kuluissa on vuositasolla 30 000 euroa. Uusia isompia 

investointeja aletaan tehdä, kun osa vanhoista leasingsopimuksista päättyy. 

Kastelujärjestelmän, Adventure-golfin ja uuden Range-alueen suunnittelu jatkuu. Mikäli hankkeiden 

eteneminen mahdollistuu kauden aikana, koolle kutsutaan ylimääräinen vuosikokous käsittelemään asiaa. 
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KAUDEN 2021 MAKSUT 

 

Kaudella 2021 maksujärjestelmää jatketaan ja hinnat säilyvät vuoden 2020 tasolla. Vuonna 2020 

aloittaneille on tarjolla kohdennettu toisen vuoden pelipakettihinta. Samoin täysin uusille 

pelaajille on oma kohdennettu hintansa. Uutuutena jäsenille tarjotaan 

kuukausimaksumahdollisuus. Seuran tulevien vuosien investointien helpottamiseksi tarjontaan 

tulee mahdollisuus ostaa joko viiden vuoden tai 10 vuoden optimistipaketti. 

Vuoden 2021 hinnoittelu: 

 

 

Hinnoittelu 2021

Pelipaketti Hinta Sisältää jäsenyyden Mitä sisältää Lisäetu 1 Lisäetu 2 Aikaisen maksajan etu

Super 1 030,00 kyllä Rajoittamaton pelioikeus

Pohjanmaan seurojen etukortti 

+vieraspelaaja -50 % samassa 

lähdössä

Bägipaikka, 

parkkipaikka,kaikki 

klubikilpailut (ei 

viikko, eikä 

erikoiskilpailuja), 

pron tunti 15 min 

ilmaiseksi tai 50 min. - 

50 %

Täyspaketti 720,00    Kyllä Rajoittamaton pelioikeus

Pohjanmaan seurojen etukortti 

+vieraspelaaja -50 % samassa 

lähdössä

Aikaisen maksajan 

perheenjäsen - 5 % 

valitsemastaan 

pelipaketista, jos 

maksu maksetaan 

28.2 mennessä (ei 

superpaketti, ei 

jäsenmaksu)  - 5 % 12.12. mennessä.

Ysipaketti 525,00    Kyllä 1 kpl 9 reiän kierroksia/päivä lisäkierrokset 20 e/9 r  - 5 % 12.12. mennessä

Minipaketti 240,00    Kyllä 6 kpl 9 reiän kierroksia

Jäsenmaksusta päivitys tähän 

pakettiin antaa 5 lisäkierrosta 

yhteensä 6 kierrosta  - 5 % 12.12. mennessä

Jäsenmaksu 100,00    Kyllä 1 kpl 18 reiän kierros

Aloittelijoiden 2021 tarjous 300,00    Kyllä Rajoittamaton pelioikeus

Pohjanmaan seurojen etukortti 

+vieraspelaaja -50 % samassa 

lähdössä

Vuonna 2020 aloittaneet 450 kyllä Rajoittamaton pelioikeus

Pohjanmaan seurojen etukortti 

+vieraspelaaja -50 % samassa 

lähdössä

250,00 e 12.12.2020 

mennessä ja loput tasaerin 

/kk 30.4 mennessä

Osamaksu Kaikki maksut voidaan maksaa tasaerin 1.10- 30.4 (tai 1.1-31.12) välisenä aikana. Ei alennusta.

Vuoden kahvit 100,00 Jos maksu 12.12. mennessä

Kaikki superpaketin ja täyspaketin maksaneet saavat Pohjanmaan seurojen etukortin

Simulaattori 15/t (31.12 saakka 10 eur/t)

Optimistipaketit (täyspaketti)

10 vuoden maksut etukäteen 5 000,00 

5 vuoden maksut etukäteen 3 000,00 

Golfauto kertavuokra 25/35 

Golfauto koko vuosi 300,00

Vieraspelaajan greenfee 50,00
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Kokkolan Golf- Gamlakarleby Golf Ry Budjetti 

2021

Tuotot:

Kilpailumaksut 54 000

Greenfeemaksut 47 000

Harjoitusrata 16 000

Mainostuotot 81 000

Jäsen- ja kenttämaksut 290 000

Muut tuotot 44 000

Ravintolamyynti 85 000

Satunnaiset tuotot 3 000

Tuotot yhteensä 620 000

Kulut:

Henkilöstökulut -260 008

Ravintolan kulut -42 500

Muut kulut -260 000

Kulut yhteensä -562 508

Toiminnan kassavirta 57 492

Rahoituskulut -4 000

Lainan lyhennykset pitk.aik 0

Käyttöpääoman muutos +-

Investoinnit -5 000

Lyh. aikaisen lainan nosto/lyhennys -28 000

Rahoitustulos 20 492                            

Poistot -30 000

Näytetty tulos 23 492                            

Rahatilanne kauden lopussa 132 492

Lainatilanne kauden lopussa 287 000

T

o


