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Toimintasuunnitelma 2020 Kokkolan Golf
Kokkolan Golfin 64. toimintavuosi alkaa uusien suunnitelmien parissa. Jäsenkehityksen oltua
monia vuosia negatiivinen, pyritään hinnoittelun selkeyttämisellä ja uusien pelimahdollisuuksien
kehittämisellä saamaan jäsenmäärä nousuun. Toimintaa pitää kehittää ja uusien jäsenten hankinta
ja heidän pitämisensä harrastuksessa mukana tulevat korostumaan myös tulevina vuosina.
Tärkeimpänä ryhmänä toiminnan kannalta ovat jo olemassa olevat jäsenet, joiden viihtyvyyteen ja
harrastuksen jatkamiseen pitää panostaa tulevana kesänä. Toiminnassa pitää korostaa myös
uusien ja vanhojen pelaajien tutustumista toisiinsa ja saada me-henki kohoamaan seuran sisällä.
Taloudellisesti seuran toimintavuosi tulee edelleen olemaan tiukka. Parin positiivisen vuoden
jälkeen viime vuonna kirjattiin tappiollinen tulos. Päätavoitteena on tarjota hyvä kenttä
pelattavaksi jäsenille ja vieraspelaajille, mutta investointikyky on rajallinen.
Nykyisen ravintoloitsijan sopimuksen päätyttyä johtokunta tulee esittämään vuosikokoukselle,
että ravintolatoiminta otetaan omaan haltuun. Esityksen pohjana on kahviotyyppinen toiminta
täydennettynä valmiskeittolounaalla ja nopeasti valmistuvina annostyyppisinä kertalounaina.
Tämä edellyttää kahvio- ja asiakaspalvelutiskin yhdistämistä. Ravintolatoiminnan tavoitteena on
saada pelaajia tyydyttävä tarjonta, joka olisi seuralle taloudellisesti kannattavaa.

KILPAILU- JA TAPAHTUMATOIMIKUNTA
Kauden 2019 aikana oli paljon keskustelua kauden kilpailukalenterista, kilpailujen määrästä jne.
Vuoden 2020 kilpailukalenterin teko on jo aloitettu ja aloitettiin kokoontumalla tulevaa
kilpailutoimikuntaa laajemmalla ryhmällä. Tavoitteena on, että kilpailukalenterin runko on
vahvistettuna ja valmiina ennen vuodenvaihdetta. Tavoitteena on kilpailijoiden määrän
kasvattaminen.
Alla listattuna keskeiset tavoitteet ja muutokset kaudelle 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kilpailujen määrä tulee kasvamaan lisäämällä kilpailuja alku- ja loppukauteen.
Yhteislähtöjen määrää pyritään vähentämään.
Yhteistyötä Kalajoen ja Pietarsaaren kanssa lisätään.
Kilpasarjoissa pyritään huomioimaan paremmin naiset ja seniorit
Kilpasarjoissa pyritään paremmin huomioimaan eri tasoitukselliset kilpailijat ryhmittämällä
lähtöaikoja.
Järjestetään muutama ns. iltakilpailu (kilpailu alkaa esim. klo 14.00)
Scramble-peleissä kokeillaan uusia pelimuotoja.
Kilpailusponsoreiden määrää pyritään lisäämään.
Kiinnitetään huomiota kilpailujen palkintojen tasoon.
Kilpailuinformaatiota sekä ennen kilpailua, että sen jälkeen parannetaan.
Pyritään tekemään Kokkola 400-vuotisjuhlakilpailusta ykköskilpailumme.
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•

Muutamissa isoimmissa kilpailuissa otetaan käyttöön startteri-järjestelmä.

KOULUTUS- JA VALMENNUSTOIMIKUNTA
Koulutus- ja valmennustoimikuntaan saatiin päättyneellä kaudella uusi puheenjohtaja välivuosien
jälkeen ja vuoden päällimmäisenä saavutuksena oli junioritoiminnan laatumerkin saaminen.
Tulevalle kaudelle tavoitteeksi asetetaan prosessin jatkaminen seuraavalle tasolle, eli
junioritoiminnan tähtiseuraksi. Toimintaa tullaan kehittämään johdonmukaisesti eteenpäin ja
uusia rahoitusmahdollisuuksia tullaan selvittelemään.
Tavoitteet:
Koulutus- ja valmennustoimikunnan tavoitteena on tarjota uusille junioreille tutustumis- ja
harrastusmahdollisuus golfin parissa, vanhoille jo pelaaville junioreille mahdollisuus kehittyä
lajissa, ja lisäksi huomioida 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 2020:
1.
2.
3.
4.

Jatketaan saavutetusta junioritoiminnan laatumerkistä tähtiseuratasolle
Etsitään uusia idearikkaita jäseniä toimikuntaan.
Harjoitusryhmiä perustetaan mahdollisuuksien mukaan ikä- ja tasoryhmittäin junioreille
Harjoitusryhmät toimivat kesä- ja talvikaudella, koko vuoden ajan sekä Lasten golfkerho
kesäisin.
5. Järjestetään junioreille suunnattuja paikalliskilpailuja sekä lisäksi juniorien joukkuekilpailuja
sekä teemakilpailuja.
6. Järjestetään kaikille ja kaiken ikäisille Avoimet Ovet kesäkaudella maanantaisin. (huhtisyyskuu)
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7. Järjestetään junioreille yhteistä toimintaa muun muassa avajaiset, sääntöilta, taitokisat,
makkaranpaistoillat ja päättäjäiset.
8. Markkinoidaan juniorigolftoimintaa Pron tekemällä yhteistyöllä koulujen kanssa.
9. Pyritään vahvistamaan junioritoimintaa entisestään muun muassa kouluttamalla lisää
ohjaajia ja keskinäisellä urheiluseurojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
10. Päivitetään kummitoiminnasta kiinnostuneiden yhteystietoja ja nimilistaa yhteistyössä ja
osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kummitoimintaan.
11. Koulutustoiminta sisältää Pron järjestämän toiminnan: alkeiskurssit, green card suoritukset, jatkokurssit ja erilaiset teemaillat.

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
Seniorimaanantait tulee jatkumaan. Kilpailun muotoa uusi toimikunta tulee tarkastelemaan
kisakalenteria luodessaan. Kuukausikilpailut eivät ole saavuttaneet toivottua pelaajamäärää, joten
myös tähän toimikunta tulee kokoontuessaan miettimään ratkaisua. Tarkoitus olisi saada
seurassamme järjestettäviin yleisiin kilpailuihin (edes muutamaan) erikseen senioreille oma
kilpasarja.
5 Seuran Touriin tullaan osallistumaan runsain joukoin ja pyritään voittamaan pytty takaisin
kotiseuraamme. Alue-touriin toivotaan runsaampaa osanottoa edellisiin vuosiin verrattuna.
Viimeinen osakilpailu tullaan järjestämään kotikentällämme Kokkolassa heinäkuun 23. päivänä,
2020. Perinteisiä seuraotteluita on tarkoitus jatkaa. Kuortane ja Siikajoki ovat olleet jäsenistön
suosiossa. Sen sijaan Laukaa ja Vaasa-Kokkola-Ruuhikoski otteluihin on osallistuminen ollut aika
vähäistä, joten näiden jatkosta tulee keskustella. Järjestelyvastuut vaihtelevat vuosittain. Koska
Pietarsaari on osoittanut halukkuuttaan tiiviimpään yhteistyöhön kanssamme, tulisi myös
senioreiden osalta miettiä ehdotuksia.
Retket
Viroon on jälleen suunnitteilla senioreiden pelimatka toukokuussa, jossa Mats Nyberg on
”puuhamiehenä”

5

Tiedottaminen
Vaikka useimmat asiat ovat esillä monessa paikassa (seuran kotisivut, NexGolf, ilmoitustaulu), niin
siitä huolimatta kuulee kommentteja ”en tiennyt”. Tähän pitää miettiä ratkaisuja, jolla
varmistetaan tiedon perillemeno.
Muu toiminta
Senioreilla on Kokkolan keilahallilla vakiovuoro, jossa vuosi vuodelta on kävijämäärät lisääntyneet
ilahduttavasti. Keilahallilla on myös golfsimulaattori, jonka hyödyntämistä voitaisiin miettiä.
Urheilutalolle tullaan kevät puolella varaamaan kerran viikossa vuoro, jossa pääsee lyömään palloa
verkkoon ja pitämään hyvän lyöntituntuman läpi talven kevättä odotellessa.
Seniorit ovat aina olleet ja ovat jatkossakin suuri apu talkoissa sekä lajiin tutustuville seuran
golfopettajan apuna.

NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunnan toiminnan tavoitteena on rekrytoida uusia jäseniä ja auttaa vasta-alkajia
golfharrastuksen parissa. Naistoimikunta järjestää golfesittelyä ja lyöntikokeilua Unelmien
liikuntapäivän merkeissä muutaman työpaikan naistyöntekijöille.
Kilpailuihin osallistumista pyritään lisäämään järjestämällä useampiin kilpailuihin naisten sarjoja
sekä saamaan uusia kisailijoita järjestämällä esimerkiksi scramble-kisoja vähän kilpaileville
pelaajille yhdessä kokeneempien pelaajien kanssa. Toimikunta järjestää Kokkolan kaupungin 400vuotisjuhlakilpailun naisille, sekä anoo Anna Golf tour -kilpailua Kokkolaan vuodelle 2020.
Toimikunnan tavoitteena on järjestää yhteishenkeä kohottavia tapahtumia ja osallistua seuran
järjestämiin talkoisiin sekä erilaisiin tapahtumiin.
Kausi aloitetaan jo talvikaudella valmistautumalla fyysisesti hyvään golfkuntoon. Fysiikkatreenejä
järjestetään kevätkaudella kerran viikossa.
Suosittuja Pro Antti Linnan opetusiltoja on jatkossakin lähes viikoittain kesäkauden ajan sekä
sääntöopetusta kauden alussa. Perinteiset viinikisat, birdiepuu, menevin nainen sekä naisille
suunnatut peli-illat jatkuvat. Kesä-, heinä- ja elokuussa järjestetään naisten 18 reiän kuukausikisa.
Pietarsaaren ja Kalajoen naisgolfareiden kanssa jatketaan yhteisiä peli-iltoja ja tehdään yhteinen
pelimatka vieraskentälle sekä osallistutaan joukolla johonkin lähikentällä olevaan naisten kisaan.
Naistenhakukisa järjestetään heinäkuussa perinteisin menoin.

TALVIGOLFTOIMIKUNTA
Kauden 2019–2020 aikana talvigolf toteutuu 9-reikäisenä väylien 18 ja 17 alueella. Kentän
valmistelut tehdään ennen pakkaskauden alkamista ja kenttä avataan vasta kun alueella on
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riittävästi lumipeitettä kentän tekemiseen.
Talvigolftoimikunta aloitti tulevan kauden aktiivisen toiminnan 10/2019 valmistelevalla palaverilla,
sekä kenttä- ja kilpailusuunnittelulla. Tulevana kautena pelaajilta peritään kausimaksu 20€ (KoG:n
jäsenet) ja vieraspelaajan kausimaksu 30€, päivämaksu kaikilta on 5€, jos tulee pelaamaan ilman
kausimaksua. Kaikkien kausimaksun maksaneilla kilpailumaksut ovat samat, riippumatta
kotiseurasta.
TalviGolf-kilpailukalenteri julkaistaan säävarauksella vuoden 2019 aikana. Kilpailumuotoja tulee
olemaan useita erilaisia, viikkokilpailu, kauden pääkilpailu kevättalvella Konttoripisteen
isännöimänä, sekä muut viikonlopun kilpailut. Kauden tavoitteena on saada lisää talvigolfin
harrastajia ja saada lisää näkyvyyttä ympäri Keski-Pohjanmaata. Koululais- ja opiskelijaryhmät ovat
tervetulleita kokeilemaan talvigolfia veloituksetta.
Kentän huolto ja ylläpito tehdään talkoovoimin. Talvigolftoimikunta toimii järjestelijänä,
vapaaehtoiset ovat tervetulleita.

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 30 miestyökuukauden
verran. Kentän alueella suoritettaviin siivous ja pienpuuston raivauskohteisiin perehdytetään ja
ohjataan vapaaehtoisia henkilöitä. Kenttään tai rakentamiseen liittyviin hankkeiden toteuttamisiin
hankitaan ulkopuolisia osaajia kuten myös mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia tekijöitä.
Keväällä järjestetään suuret yleiset talkoot.
Selvitetään vaihtoehdot pientraktorin hankintaan, mikäli mahdollista, traktorihankinta tehdään
siten, että sillä on nollavaikutus alkavalle tilikaudelle.
Investointeja vaativista kenttään kohdistuvista hankkeista aloitetaan johtokartan tekeminen
väyläkastelun toteuttamista varten. Jatketaan uuden rangen suunnittelua ja lähiliikuntapaikan
suunnittelua. Hallipihan kunnostusta jatketaan.
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
yhteistarkkailuhankkeeseen.

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTITOIMIKUNTA
Tavoitteena on seuran toiminnan merkittävä aktivointi. Keskeinen osa työtä ovat uudet kotisivut
(mobiilioptimoidut), jotka otetaan käyttöön vuoden 2020 alussa. Tavoitteena on luoda tyylikkäät
käyttäjäystävälliset sivut. Kotisivuille voidaan automaattisesti päivittää käytössä olevia seuran
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sosiaalisen median kanavia (facebook, Instagram). Sivujen google-optimoinnilla pyritään saamaan
seura paremmin tunnetuksi myös valtakunnallisesti.
Seuran yhteistyökumppaneiden kontaktointi aloitetaan aikaisemmista vuosista poiketen jo
lokakuussa.
Seura tulee näkyviin ainakin kahdessa toritapahtumassa (Darts-taulu, puistogolf Kokkolan SMkilpailu). Sen lisäksi tavoitteena on näkyminen kokeiluluonteisesti markettien aulassa ainakin
parina kevään viikonloppuna. Myös ostettua näkyvyyttä paikallislehdissä on mietinnän alla.
Nykyistä kouluyhteistyötä laajennetaan ammattiopistoon ja ammattikorkeakouluun. Sen lisäksi
tiivistetään yhteydenpitoa kaupungin isojen urheiluseurojen juniorivetäjiin teemalla ”golf on hyvä
kakkoslaji”.
Osana sisäistä viestintää tavoitteena on kaksinkertaistaa kevättalkoisiin osallistujien määrä
pilkkomalla talkoot lyhyempiin osaprojekteihin.
Viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä seuran klubilla parannetaan ottamalla ravintola omaan haltuun ja
hoitoon. Samassa yhteydessä asiakaspalvelu- ja ravintolatiski yhdistetään.
Vieraspelaajien greenfee-maksua ehdotetaan alennettavaksi kaudelle 2020.
Osana seuran ja lajin markkinointia tulee olemaan kesäkuun viimeisenä perjantaina pelattava
Kokkola 400-vuotis juhlakilpailu.

TALOUSTOIMIKUNTA
Vuoden 2019 talous oli tiukka johtuen kaudelle tehdystä pelimaksu-uudistuksesta ja lievästä
jäsenmäärän vähennyksestä. Seura otti loppuvuodesta lyhytaikaista luottoa selviytyäkseen
velvoitteestaan. Samassa yhteydessä seura jäädytti pitkäaikaisen lainan lyhennykset kahdeksi
vuodeksi pystyäkseen tekemään myöhemmin yksilöidyt investoinnit.
Kausi 2019 osoitti, että kentän hoitoon on varattava jonkin verran lisää euroja. Samoin
markkinointipanostuksia on hieman lisättävä. Muilta osin kulut pyritään pitämään vuoden 2019
tasolla. Toiminnan kassavirtaa ja seuran maksuvalmiutta on kuitenkin parannettava. Tavoitteena
on saada lisäystä kaikkiin tuloryhmiin. Pelimaksujen rakennetta ehdotetaan yksinkertaistettavaksi
ja käyttöön otetaan erillinen pelkkä jäsenmaksu, jonka avulla pyritään saamaan omalla
kentällämme pelaavat muiden seurojen jäsenet ja muutaman kerran vuodessa pelaavat takaisini
jäseniksemme. Vuoden 2020 pelimaksuihin ehdotetaan tehtäväksi noin viiden prosentin tarkistus.
Vieraspelaajien ja omien jäsenten greenfee maksuja ehdotetaan alennettavaksi. Euromääräinen
lisäys pelimaksuihin edellyttää, että jäsenmäärä säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Euromääräistä
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kasvua haetaan myös kilpailutuloihin kilpailijamäärien lisäyksen kautta. Kolmas painopistealue
tulee olemaan yhteistyökumppanuudet. Työ nykyisten kumppanuuksien säilyttämiseksi ja uusien
saamiseksi on jo aloitettu ja tavoitteena on, että kumppanuustilanne on selvillä hyvissä ajoin
alkuvuodesta.
Kauden aikana harjoitetun ravintolatoiminnan konsepti ei tyydyttänyt seuran ja seuran jäsenien
tarpeita. Johtokunta on päättänyt tehdä tarkemman selvityksen ravintolatoiminnan ottamiseksi
osaksi seuran omaa toimintaa. Selvityksen pohjana on kahviotyyppinen toiminta täydennettynä
valmiskeittolounaalla ja nopeasti valmistuvina annostyyppisinä kertalounaina. Tämä edellyttää
kahvio- ja asiakaspalvelutiskin yhdistämistä.
Vuoden 2020 investoinnit:
Uudet koti- ja mobiilisivut
Ravintola- ja asiakaspalvelutiskin yhdistäminen
Club Car -golfautojen vuokraus

4850,00 euroa
10000,00 euroa
5280,00 euroa

Uusi traktori

0 euroa

Traktori- ja golfautoinvestoinnit jakautuvat useammalle vuodelle ja on huomioitava tulevien
vuosien investoinneissa.
Johtokunta selvittää myös uuden rangen rakentamista ja mahdollista investointia lähiliikunta-alueeseen ja
niin sanottuun Adventure Golf-rataan (uusi tulolähde).
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KAUDEN 2020 MAKSUT
Kaudella 2020 jatketaan edelliskaudella aloitettua maksu-uudistusta ja pyritään korjaamaan
järjestelmän puutteita ja tekemään järjestelmästä nimenomaan Kokkolan Golfin oma
maksujärjestelmä. Suurimpana muutoksena tuodaan pieni yhden pelikierroksen sisältävä
jäsenmaksu valikoimaan. Tällä muutoksella pyritään saamaan omalla kentällämme pelaavat
muiden seurojen jäsenet ja muutaman kerran vuodessa pelaavat takaisin jäseniksemme. Muut
pelipaketit puolestaan sisältävät jäsenmaksun ja kokonaisuudessaan pelimaksuihin ehdotetaan
tehtäväksi noin viiden prosentin korotus. Pelipaketit vastaavat erilaisten pelaajien tarpeisiin ja
niitä on saatavilla jäsenmaksun lisäksi kolme erilaista pakettia: minipaketti, ysipaketti ja
täyspaketti. Näiden uudistusten toivotaan pitävän jo olemassa olevat jäsenet pitkään seuran
jäseninä ja uuden pienemmän jäsenmaksun toivotaan tuovan uusia jäseniä, toisaalta vanhoilla
pelaajilla johtavan harrastuksen, ja sitä myötä pelipaketin, laajenemiseen. Uusien pelaajien
hinnoittelussa jatketaan edelliskauden pelipaketilla, jossa pelaajat saavat kesän pelioikeuden ja
kurssin hintaan 300 euroa.
Pelipaketit kaudelle 2020 ovat:

Aikuiset:
Jäsenmaksu 100 euroa
• jäsenyys ja yksi 18 reiän kierros
Minipaketti 240 euroa
• Sisältää JM
• 6 kpl 18 reiän kierroksia
o päivitettäessä jäsenmaksusta antaa viisi (5) lisäkierrosta, eli yhteensä 6 kierrosta
Ysipaketti 525 euroa
• jäsenyys
• yksi yhdeksän reiän kierros per päivä
o lisäkierrokset
▪ 20 euroa (9r)
Täyspaketti 720 euroa
• jäsenyys
• Rajoittamaton pelioikeus
• Pohjanmaan seurojen etukortti 28.2.2020 mennessä maksaneille
• Aikaisen maksajan edut 12.12.2019 maksaneille
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o Aikaisen maksajan perheenjäsen on oikeutettu saamaan 5% alennuksen
valitsemastaan pelipaketista (ei jäsenmaksu, ei Super Täyspaketti) maksaessaan
13.12.2019-28.2.2020 välisenä aikana.
o Vieraspelaaja -50% samassa lähdössä (Sama vieraspelaaja voi saada alennuksen
max. 3 krt kesän aikana riippumatta kenen kanssa pelaa)
o Pron tunti 15 min ilmaiseksi tai 50 min -50%
Super Täyspaketti 1030 euroa (myynnissä 12.12.2019 saakka)
• jäsenyys
• Rajoittamaton pelioikeus
• Pohjanmaan seurojen etukortti
• Aikaisen maksajan edut 12.12.2019 maksaneille
o Aikaisen maksajan perheenjäsen on oikeutettu 5% alennettuun hintaan
maksaessaan maksunsa (ei jäsenmaksu, ei Super Täyspaketti) 13.12.2019-28.2.2020
välisenä aikana.
o Vieraspelaaja -50% samassa lähdössä (Sama vieraspelaaja voi saada alennuksen
max. 3 krt kesän aikana riippumatta kenen kanssa pelaa)
o Pron tunti 15 min ilmaiseksi tai 50 min -50%
• kaikki klubikilpailut (pois lukien viikkokilpailut, erikoiskilpailut)
• bägipaikka
• parkkipaikka

Aloittelijan tarjous
• Kurssi + täyspaketti 300 euroa
Ennakkomaksajan etu: Kaikista paketeista paitsi Super Täyspaketista ja jäsenmaksusta -5%
maksettaessa viimeistään 12.12.2019.
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Juniorit/Opiskelijat:
0-15-vuotta (syntymävuoden mukaan, 2005-2020 syntyneet):
Junnubirdie-täyspaketti 80 euroa
• jäsenyys
• Rajoittamaton pelioikeus
16-21-vuotta / opiskelijat 22-26 vuotta (syntymävuoden mukaan, 1999-2004 (opisk. 1994-1998)
syntyneet):
Nuoriso-minipaketti 130 euroa
• jäsenyys
• 6 kpl 18 reiän kierroksia
Nuoriso-täyspaketti 290 euroa
• jäsenyys
• Rajoittamaton pelioikeus
Pohjanmaan seurojen etukortti 28.2.2020 mennessä maksaneille 18 vuotta täyttäneille
Vanhempien juniorien ja opiskelijoiden mahdollista maksaa myös aikuisten jäsenmaksu.
Pelipaketteihin kuuluvat 18 reiän kierrokset on mahdollista pelata myös kahtena yhdeksän reiän
kierroksena.
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TALOUSARVIO
TILIKAUDELLE 1.10.2019-30.9.2020

Kokkolan Golf- Gamlakarleby Golf Ry Talousarvio 2020

Tuotot:
Kilpailumaksut
Greenfeemaksut
Harjoitusrata
Mainostuotot
Jäsen- ja kenttämaksut
Muut tuotot
Ravintolan nettotuotto
Satunnaiset tuotot
Tuotot yhteensä

50 000
47 000
14 000
90 000
280 000
35 000
10 000
5 000
531 000

Kulut:
Henkilöstökulut
Muut kulut
Autojen + uusien leasingmaksut

-225 000
-257 000
-5 500

Kulut yhteensä

-487 500

Toiminnan kassavirta

43 500

Rahoituskulut
Lainan lyhennykset
Satunnaiset tuotot/kulut
Investoinnit
Lyh. aikaisen lainan nosto/lyhennys

-3 000
0
-20 000
-20 000

Rahoitustulos
Poistot

500
-32 000

Näytetty tulos

Rahatilanne kauden lopussa
Lainatilanne kauden lopussa

8500

51 500
311 000
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