
VUOSIKERTOMUS 1.1.-31.12.2016

GOLF TALMA OY



Toimintavuoden 2016 
aikana hallitus kokoontui 
yhteensä kymmenen kertaa 
hallituksen kokoukseen ja kerran 
vuosittaiseen 
strategiakokoukseen.

Hallitus

HALLINTO

 Ilkka Hietala, puheenjohtaja 
 Timo Heikkilä, varapuheenjohtaja 
 Tapani Ranki 
 Jukka Sairanen 
 Tony Lindvall

Kokoukset
Yhtiökokous kokoontui kaksi kertaa 
yhtiöjärjestyksenmukaiseen 
yhtiökokoukseen. Kokoukset pidettiin 
Golf Talman klubitalolla 17.3. ja 
23.11.2016. Kevään yhtiökokouksessa 
käsiteltiin tilinpäätösasiat ja valittiin 
yhtiölle hallitus. Syksyn 
yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiön 
talousarvio ja toimintasuunnitelma 
tilikaudelle 2017.

Yhtiökokoukset



HENKILÖSTÖ

Vakituinen henkilökunta 

Onni Floor, palvelupäällikkö 
Ismo Haaponiemi, toimitusjohtaja 
Tommi Knihtinen, kentänhoitaja 
Esa Laaksonen, pääkenttämestari 
Heidi Lassila, puutarhuri 
Eero Malinen, kentänhoitaja 
Robin Olenius, kentähoitaja 
Tony Olenius, kenttämesteri 
Jani Turtia, huoltopäällikkö 
Kyösti Virtanen, palvelupäällikkö 

Asiakasapalvelussa kesän 
aikana työskenteli seitsemän 
(2,03 henkilötyövuotta) ja 
kentähoidossa kaksikymmentä 
kesätyöntekijää (4,91 
henkilötyövuotta).  
Kausityöntekijöitä kesän 
aikana työskenteli yhteensä 27 
henkilöä. 

Henkilöstön 
keskimääräinen lukumäärä 
tilikaudella 2016 oli 16,94 
henkilöä 
(henkilötyövuotta). 

Tilikauden aikana työskennelleiden eri 
henkilöiden lukumäärä oli yhteensä 37 
henkilöä. 
Golf Talma Oy:n ravintolapalvelut oli 
vuoden 2016 aikana ulkoistettu Tiipiihill 
Ky:lle, jossa 
ravintoloitsijana toimi Jari Kotamäki. 



OMISTUS

Yhtiön osakkeita omisti tilikauden päättyessä yhteensä 
854 osakkeenomistajaa tai omistajaryhmää.  

Yhtiön osakkeet jakaantuvat A- (350 kpl) ja B-osakkeisiin 
(700 kpl), jotka tuottavat yhteensä 1400 pelioikeutta. 

Suurimmat osakkeenomistajat tilikauden päättyessä 
(taulukko vasemmalla)

Osakas Osakkeita Osuus 
äänimäärästä

Kesko Oyj 46 4,38
PR-Logisticar Oy 23 2,19

Pekka Räisänen Oy 12 1,14

Viiru Oy 8 0,76
Huttunen Kari 7 0,67



Kaudella 2016 pelattiin Golf Talmassa kaikkien 
aikojen ennätys 57296 pelikierrosta.  
 
Laakso = 31067  
Master = 26229 

 
Par 3-kentällä pelattiin 10446 

“



PELAAMINEN

Osakkeiden

käyttö

Kierrosmäärät

Aukioloajat
2016 2015 2014 2013 2012

Laakso 10.4.-31.10.2016 10.4.-17.11. 12.4.-19.11. 4.5.-3.11. 2 8 . 4 .- 2 6 . 1 1 .
 

Master 16.4.-31.10.2016 18.4.-17.11. 
( s u l j e t t u 
19.10.-2.11.)

18.4.-26.10. 11.5.-14.10.
 

5.5.-22.10. 

Par3 16.4.-31.10.2016 
          21.-24.11.      
            26.11.

8.4.-25.12. 
( s u l j e t t u 
19.10.-20.12.)

29.3.-16.11. 27.4.-22.11.
 

2016 2015 2014 2013 2012

Pelioikeus nimettynä 
osakkaalle

544 566 577 584 594

Vuokrattuna 502 461 467 458 450

Pelioikeusliput ja green fee 
setelit 

(127+119) = 246 258 253 267 277

Käyttämättä 47 45 40 49 45

A2 aktivoimatta 61 70 63 42 34

KIERROSMÄÄRÄT 2016 2015 2014 2013 2012

Laakso ja Master yhteensä 57 296 56 804 51 329 46 737 47 286

Par3 10446 9968 10907 11972



PELAAMISEN VERTAILUTAULUKOT

LAAKSON KÄYTTÖASTE MASTERIN KÄYTTÖASTE



KENTÄNHOITO

jatkuvassa laadukkaassa kentänhoidossa
Pääpaino

Laakso 13 ja 14-väylillä sekä Master 13 väylällä sekä bunkkerissa
Kuivatuksia ja pintamateriaalien vaihtoja

leikattiin toukokuusta elokuun loppuun talutettavilla ”singel-leikkureilla”
Masterin viheriöt

käytettiin touko-syyskuun aikana viheriöillä ja väylillä
Kasvunsäädeainetta

Syksyllä
teimme laajasti aluskasvillisuuden hoitoa

Metsänhoitoa
ja puunkaatoa tehtiin yhtiön alueella metsänhoito- ohjelman mukaisesti

Lintujen
pesintää auttaaksemme hankimme 100 uutta linnunpönttöä



VIHERIÖIDEN
UUDISTUKSET

Syksyllä tehtiin klubitalon edessä sijaitsevan harjoitusviheriön peruskorjaus 
ja aloitettiin terassikivetyksen laajennus (kuva alla).

Syksyllä uudistettiin Laakso 10 
viheriö ja rakennettiin ylös 
viheriölle asfaltoitu golfautotie 
(kuvat vasemmalla).



TILIKAUDEN 2016

TALOUDELLINEN TULOS

Liikevaihtoa tilikaudella 2016 kertyi 1 982 928,80 euroa
Liikevaihto

Tilikauden tulos oli 96 671,42 euroa voitollinen
Tilikauden tulos

Hoitovastike vuodelle 2016 oli 860 euroa sisältäen arvonlisäveroa 10  %
Hoitovastike

€

Yhtiön taloudellinen tilanne ja maksukyky säilyivät erittäin hyvänä läpi koko tilikauden ja 
vahvistuivat entisestään edelliseen tilikauteen verrattuna.



KIINTEISTÖN
KORJAUKSET

Kiinteistön korjausten osalta tehtiin mm. seuraavia parannuksia


- pääklubin katon ja wc-käytävän pinnoitus sekä ison kabinetin katon puhdistus 
- pääklubin salaojitus (osa) 
- pääklubin ulkoseinien rappaus (osa) 
- pääklubin julkisivun lautaverhoilun huoltomaalaus 
- pääklubin ison kabinetin päädyn ja terassin laajennuksen pohjatyöt 
- pukuhuonerakennuksen päädyn maila- ja kärrypesupaikan alueen ja tien asfaltointi 
- Par3-klubitalon uusi sisäänkäynti pukuhuoneisiin ja wc-tiloihin palvelemaan 
ajankohtia, jolloin asiakaspalvelu ei ole auki



Verkkosivuilla pääpainoksi on valittu keskeisen 
informaation jakamisen lisäksi Golf Talman aktiivisen 

toiminnan esiintuominen. Sivuilla asioita ja ilmiöitä 
tuodaan esiin tekstin lisäksi runsaasti valokuvilla sekä 

myös videoilla. Viestinnän toimenpiteinä on myös 
pidetty yhteydenpitoa paikallisiin sekä lajin omiin 

ansaittuihin medioihin ja näkymiseen niissä.

KAUPALLISTAMINEN

Viestintä

Yrityksille ja yksityishenkilöille on myyty kilpailuja, 
tapahtumia, peliaikaa, golfopetusta ja 
näkyvyyselementtejä. Peliaikojen ja tapahtumien 
myynti säilyi erittäin hyvällä tasolla. Myyntituloja 
saadaan myös itsenäiselle yrittäjälle vuokratusta 
ravintolatoiminnasta.

Myynti

Markkinoinnin pääpaino oli kaudella 2016 Golf 
Talman omissa kanavissa, jotka pitävät sisällään 

mm. verkkosivut, sähköpostin uutiskirjeen, 
facebookin, twitterin, instagrammin ja YouTube-

kanava Golf Talma TV:n.  

Golfkoulun osalta markkinoinnissa on tehty 
yhteistyötä Vierumäki Golfin kanssa mm. 

ostamalla mainostilaa kaupallisista medioista.

Markkinointi



PALVELUT

Proshop ja Par3-kioski
Proshopin tuotevalikoimassa painopiste oli golfareiden päivittäisissä 
perustarpeissa, niin että asiakkailla säilyi mahdollisuus hankkia kaikki 

tarvitsemansa golftarvikkeet yhtiön omasta kaupasta.  
 

Proshopin valikoimaa päivitettiin ja laajennettiin. Uusina 
tuotemerkkeinä oli saavailla mm. Bridgestone, Callaway, Daily 

Sports, Nike ja Sunderland. Proshopin liikevaihto ja tuotto kasvoi 
merkittävästi edellisestä vuodesta. 

Par 3-kioskin osalta jatkettiin yhteistyötä kumppanipanimon kanssa.  
Valikoimassa keskityttiin perustarpeisiin kylmien ja kuumien juomien, 

sekä pienten purtavien muodossa.  

Asiakaspalvelu
Asiakkaita palveltiin kesäkauden aikana päivittäin 

kahdessa toimipisteessä, pääklubilla ja Par 3 
kentällä. Golfkauden aikana caddiemastereina 

toimi eri pituisissa työsuhteissa seitsemän 
kausityöntekijää sekä kaksi toimiston vakitusta 

työntekijää.  
 

Tälläkin kaudella Pelaaja Ensin 
asiakaspalautekyselyissä sekä vieraspelaajat että 

Golf Talmalaiset arvostivat palvelutekijät sekä 
Uusimaan että Suomen keskiarvoja selvästi 

paremmiksi.

Ravintolatoiminta
Golf Talma Oy:n ravintolapalvelut oli vuoden 
2016 ajan ulkoistettu Tiipiihill Ky:lle, jossa 

ravintoloitsijana toimii Jari Kotamäki. 

Ravintolan lisäksi pelaajia palveli myös 
pelaajaliikenteen solmukohdassa Laakso 10 

tiipaikan vieressä sijainnut siirrettävä 
taukokioski.



Golfkenttien välistä yhteistyötä jatkettiin  
Platinakorttiyhteistyöllä, joka toi kortin haltijoille 
alennusta yhteistyökentillä pelatessa. 
Uutena yhteistyömuotona aloitettiin Vierumäki 
Golfin ja Pickala Golfin kanssa tehtävä 
yhteistyö, joka tarkoittaa mm. sitä, että Golf 
Talman, Pickala Golfin ja Vierumäki Golfin 
omalla osakkeella pelaavat osakkaat saavat 
pelata kumppanikentillä kaksi kierrosta per 
klubi ilman maksua kesän 2016 aikana.

Golf Talma Oy jatkoi rakentavaa yhteistyötä 
Sipoon kunnan kanssa ollen 
vuorovaikutuksessa mm. Talman 
osayleiskaavaan liittyen sekä koulujen kanssa 
käytävän yhteistyön muodossa.

KUMPPANUUDET

Golf Talma Oy:n ja Golf Talma ry:n kesken 
solmittiin edellisvuosien tapaan kirjallinen 
yhteistyösopimus, joka määritteli yhteistyön 
keskeisimmät toimintamallit. Golf Talma ry 
järjestää jäsenistölleen mm. kilpailutoimintaa, 
valmennusta yhteistyössä golfopettajien 
kanssa, golfmatkoja ja muuta yhteistä 
urheiluseuratoimintaa. Golf Talma ry:n 
toiminnasta viestitään yhdessä Golf Talma Oy:n 
kanssa Golf Talman omissa kanavissa. Golf 
Talma ry tuottaa osana omaa hallinnollista 
toimintaansa kirjallisen toimintasuunnitelman ja 
vuosikertomuksen.

Urheiluseura Golf Talma ry

Kentät

Kunta



GOLFKOULU

Kesän mittaan pidettiin useita 
markkinointitapahtumia joissa esiteltiin Golf 
Talman toimintaa. 

Lähiseudun koulut kävivät useita kertoja 
tutustumassa lajiin Golf Talmassa. 
Tutustumisista uutisoitiin paikallismedioissa 
positiivisesti. 

Ajanvaraus golfkouluun tapahtui sähköisen 
ajanvarausjärjestelmän kautta.

MarkkinointiAlkeiskurssien  määrä menneellä kaudella 
ylitti tavoitteen. Green Card kursseilla oli 

yhteensä yli 700 asiakasta, joka oli kauden 
2016 suurin määrä koko Suomessa.

Kurssit

Harjoituksia  ja tapahtumia tarjottiin useille 
eri ryhmille ja Golf Talma ry:n toimikunnille.  
Aktiivisimmat ryhmät olivat junioreiden ja 
naisten golfkouluryhmät. 

Yksityistunteja otettiin yhteensä noin 150 
kappaletta.

GOLFKOULU TUOTETTIIN YHTEISTYÖSSÄ VIERUMÄKI GOLFIN KANSSA



TULOS 2016 2011 2012 2013 2014 2015
Toteuma 

2016
Budjetti 

2016

Myyntituotot 1 669 954 1 778 801 1 802 971 1 850 577 1 949 674 1 982 929 1 845 818
Vastikkeet 834 257 939 908 981 466 1 045 291 1 039 827 1 046 855 1 039 818
Käyttökorvaukset 553 518 559 071 547 685 536 200 604 854 567 157 540 000
Vuokrat 33 437 43 218 53 565 54 032 57 622 64 671 58 500
Muut tuotot 75 991 82 105 46 227 63 086 82 370 109 639 52 000
Palvelutuotot 91 609 76 724 88 979 78 342 79 249 84 398 78 500
Pro Shop 81 144 77 775 85 048 73 626 85 752 110 209 77 000
L I I K E V A I H T O 1 669 954 1 778 801 1 802 971 1 850 577 1 949 674 1 982 929 1 845 818
Materiaalit ja palvelut −73 457 −50 140 −83 828 −50 218 −67 312 −78 315 −64 000
BRUTTOTULOS 1 596 497 1 728 661 1 719 143 1 800 359 1 886 765 1 907 933 1 781 818
Henkilöstökulut −670 243 −746 797 −748 741 −770 979 −746 842 −767 957 −760 000
Poistot ja arvonalentumiset −272 099 −295 820 −290 879 −304 075 −303 556 −309 667 −310 000
Liiketoiminnan muut kulut −716 532 −711 923 −710 512 −697 580 −755 363 −733 057 −710 000
L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) −62 376 −25 878 −30 989 27 724 81 004 97 251 1 818
Rahoitustuotot ja -kulut −6 959 −4 244 787 53 −1 324 −580 −1 818

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA −69 335 −30 122 −30 202 27 777 79 680 96 671 0

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) −69 335 −30 122 −30 202 27 777 79 680 96 671 0

TILIKAUDEN TULOS JA ESITYS VOITTOA TAI TAPPIOTA KOSKEVIKSI 
TOIMENPITEIKSI
Yhtiön tilinpäätös osoittaa 
voittoa 96 671,42 euroa. Yhtiön 
hallitus esittää 
yhtiökokoukselle, että yhtiö ei 
jaa osinkoa vuodelta 2016 ja 
että tilikauden voitto siirretään 
voitto-/tappiotilille. 



INVESTOINNIT 2016 INVESTOINNIT 2016 TOTEUMA 2016 BUDJETTI 2016

KONEET 90 610 96 000
Pystyleikkuri
Väyläleikkuukone
Ilmastin
Viheriöjyrän varustus
KENTÄN PERUSPARANNUS 61 888 75 000
Klubin ja Laakso 10 viheriöt
KIINTEISTÖT 50 960 75 000
Pääklubin ja sen wc-käytävän katto
Pääklubin ison kabinetin seinärappaus
Pääklubin seinien puuosien huoltomaalaus
Pääklubin salaojat (osittain)
Pääklubin ison kabinetin pääty
Klubin terassilaajennuksen pohjat
Par3 uusi sisäänkäynti pukuhuoneisiin
Muut korjaukset
Bägivaraston korjaustyön suunnitelmat (1. osa)
MUUT 33 747 54 000
Golfautot 2 kpl
Keittiön koneet
Kasvinsuojeluainekaapit varikolle
Hyllyt varikolle
Terassin kalusteet
Asfaltointi: Laakso 10 ja mailapesupaikan pääty
YHTEENSÄ 237 205 300 000

Toimintavuoden investoinnit 
on rahoitettu 
tulorahoituksella.



 Golf Talma Oy  
Vuosikertomus 2016 

Hallitus 
Nygårdintie 115-6 04240 Talma 

email: golftalma@golftalma.fi Par 3 
caddiemaster (09) 274 654 33 

www.golftalma.fi

http://www.golftalma.fi




















 

    

 

Golf Talma Oy 
   

     

 

Jälkilaskelma 
   

     

 

Hoitotoimi 2016 
 

2015 

     

 
HOITOPUOLEN TUOTOT 

   

 
 Hoitovastikkeet 1 046 855 

 
1 039 827 

 
 Muut hoitotuotot 966 184 

 
881 047 

 
 Tulot yhteensä 2 013 039 

 
1 920 874 

     

 
HOITOPUOLEN MENOT 

   

 
 Hoitokulut -1 540 085 

 
-1 554 318 

 
 Hoitopuolen investoinnit -237 205 

 
-267 130 

 
 Menot yhteensä -1 777 290 

 
-1 821 448 

     

 
Hoitovastike yli (+)/alijäämä (-) tilikaudelta 235 749 

 
99 426 

 
Hoitovastike yli (+)/alijäämä (-) ed. tilikaudelta 393 396 

 
293 971 

 
Kumulatiivinen hoitovastike yli-/alijäämä 629 145 

 
393 396 

     

     

 

Rahoitustoimi 
   

     

 
RAHOITUSPUOLEN TULOT 

   

 
 Korko- ja rahoitustuotot 501 

 
19 

 
 Rahoitusvastikkeet 0 

 
0 

 
 Rahoituslainojen nosto 0 

 
0 

 
 Rahoitustulot yhteensä 501 

 
19 

     

 
RAHOITUSPUOLEN MENOT 

   

 
 Korko- ja rahoituskulut -1 081 

 
-1 343 

 
 Rahoituspuolen investoinnit 0 

 
0 

 
 Lainan lyhennykset 0 

 
0 

 
 Rahoitusmenot yhteensä -1 081 

 
-1 343 

     

 
Rahoitusvastike yli (+)/alijäämä (-) tilikaudelta -580 

 
-1 324 

 
Rahoitusvastike yli (+)/alijäämä (-) ed. tilikaudelta -78 668 

 
-77 344 

 
Kumulatiivinen rahoitusvastike yli-/alijäämä -79 249 

 
-78 668 

     

 
Kokonais yli (+)/alijäämä (-) tilikaudelta 235 169 

 
98 102 

 
Kumulatiivinen yli-/alijäämä 549 896 

 
314 728 

     

 
RAHAVAROJEN MUUTOS 

   

 
 Rahavarat 1.1 232 219 

 
134 117 

 
 Rahavarat 31.12. 467 388 

 
232 219 

 
 Rahavarojen muutos 235 169 

 
98 102 

     

 
Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit. 
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