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TULOSLASKELMA 
1.1.-31.10.2022 1.1.-31.12.2021

LIIKEVAIHTO 887 337,56             909 706,27             
Li iketoimi nnan muut tuotot 8 467,75                  10 725,82                
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja  tavarat

Os tot ti l ikauden a ikana 150 389,98 -            174 947,65 -            
Varastonjen l i säys  (-) ta i  vähennys  (+) 445,73 -                    8 566,07                  

Ulkopuol iset pa lvelut 54 895,26 -               14 971,00 -               
Materiaalit ja palvelut yhteensä 205 730,97 -            181 352,58 -            

Henkilöstökulut

Pa lkat ja  palkkiot 249 366,69 -            343 654,83 -            
Henki lös i vukulut

Elä kekul ut 32 755,16 -               50 135,21 -               
Muut henki lös ivukulut 8 347,72 -                 12 140,25 -               

Henkilöstökulut yhteensä 290 469,57 -            405 930,29 -            
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitel man mukais et poi stot 129 982,38 -            155 086,40 -            
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 129 982,38 -            155 086,40 -            

Liiketoiminnan muut kulut 224 081,07 -            230 349,13 -            
LIIKEVOITTO 45 541,32                52 286,31 -               
Rahoitustuotot- ja kulut

Tuotot saman konsernin yri tyks i l tä

Tuotot muis ta  pysyvien vas taavien s i joi tuks i sta -                             
Muut korko ja  rahoi tustuotot 966,41                     1 839,52                  
Korkokulut ja  muut rahoituskulut 25,11 -                       191,35 -                    
Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä 941,30                     1 648,17                  

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 46 482,62                50 638,14 -               
Pois toeron muutos 5 500,00 -                 -                             

TILIKAUDEN VOITTO 40 982,62                50 638,14 -                
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TASE 
31.10.2022 31.12.2021

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Muut a ineettomat hyödykkeet 913 147,38             962 795,39             
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 913 147,38             962 795,39             

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja  ves ia lueet

Omistetut 268 949,03             268 949,03             
Rakennukset ja  rakennelmat

Omistetut 290 464,03             319 822,17             
Koneet ja  ka lus to 319 422,78             295 553,39             
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 878 835,84             884 324,59             

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yri tyks i ssä 13 800,00                13 800,00                
Muut osakkeet ja  osuudet 13 929,40                13 929,40                
Sijoitukset yhteensä 27 729,40                27 729,40                

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 819 712,62          1 874 849,38          

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus yhteensä 8 120,34                  8 566,07                  

Saamiset

Lyhyaikaiset

Myyntisaamiset 57 245,65                34 027,53                
Saamiset sama n konsernin yri tyks i l tä -                             -                             
Muut saamiset 22 875,60                50,00                        
Si i rtosaamiset 25 329,52                6 793,84                  
Lyhytaikaiset yhteensä 105 450,77             40 871,37                
Saamiset yhteensä 105 450,77             40 871,37                

Rahat ja pankkisaamiset 372 880,34             258 052,56             
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 486 451,45             307 490,00             

VASTAAVAA 2 306 164,07          2 182 339,38           
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31.10.2022 31.12.2021
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

Os akepääoma 198 125,38             198 125,38             
Ylikurssirahasto 363 050,46             363 050,46             
Arvonkorotusrahasto 65 046,12                65 046,12                
Vararahasto 321 754,89             321 754,89             
Muut rahastot

Lainanlyhennys ra has to 562 608,60             562 608,60             
Rakennusrahas to 849 508,34             849 508,34             

Edellisten tilikausien voitto 228 999,26 -            178 361,12 -            
Tilikauden voitto 40 982,62                50 638,14 -               
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 172 077,15          2 131 094,53          
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Pois toero 5 500,00                  
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 5 500,00                  -                             

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset

Saadut ennakot 2 163,55                  524,00                     
Ostovelat 70 650,56                11 615,27                
Velat saman kons ernin yri tyks i l le 51,00                        5 817,50                  
Muut velat 14 043,34                5 147,66                  
Si irtovelat 41 678,47                28 140,42                

Lyhytaikaiset yhteensä 128 586,92             51 244,85                
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 128 586,92             51 244,85                

VASTATTAVAA 2 306 164,07          2 182 339,38           
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LIITETIEDOT 
 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 
(PMA 3:1) 
 
 
Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet 

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on 
arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti. 
 
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
Golfkenttä  40-vuotta tasapoisto 
Rakennukset  30-vuotta tasapoisto 
Piha  20-vuotta tasapoisto 
Koneet ja kalusto  5-15-vuotta tasapoisto 
Rakennelmat  20% menojäännöspoisto 
 
Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 
luvun 1§:n ja 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen 
olettamaperiaatteita ja -menetelmiä. 
 

TILIKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT 

(PMA 3:3) 

Ei mainittavaa. 

TIEDOT OLENNAISTEN TASEEN ULKOPUOLISTEN JÄRJESTELYJEN LUONTEESTA JA 
LIIKETOIMINNALLISESTA TARKOITUKSESTA SEKÄ TALOUDELLISTEN SITOUMUSTEN 
YHTEISMÄÄRÄ 
(PMA 3:7.1,3 ja PMA 3:1.1,2) 

Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus 

Yhtiöllä on taseen ulkopuolisena vastuuna vuokravastuu liiketilastaan. Vastuuta on jäljellä 
tilikauden päättyessä 6 kuukauden vuokra eli yhteensä 18.000 euroa. 

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä 

Vuokravastuu (Harjoitushalli 6kk x á 3000€/kk) 18 000,00                                
Sitoumukset yhteensä 18 000,00                                 
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HENKILÖSTÖ 

(PMA 3:11) 

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 6 henkilöä. 

TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT 
(PMA 3:13 ja KPL 3:1.1a) 

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana 
Ei mainittavaa. 

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä 
Ei mainittavaa. 
 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 

(PMA 1:1.4,2) 

OMA PÄÄOMA 31.10.2022 2021

Osakepääoma 1.1. 198 125,38      198 125,38      
Osakepääoma 31.12. 198 125,38      198 125,38      
Ylikurssirahasto 1.1. 363 050,46      363 050,46      
Ylikurssirahasto 31.12. 363 050,46      363 050,46      
Arvonkorotusrahasto 1.1. 65 046,12        65 046,12        
Arvonkorotusrahasto 31.12. 65 046,12        65 046,12        
Vararahasto 1.1. 321 754,89      321 754,89      
Vararahasto 31.12. 321 754,89      321 754,89      
Muut rahastot 1.1. 1 412 116,94   1 412 116,94   
Muut rahastot 31.12. 1 412 116,94   1 412 116,94   

Edellisten tilikausien voitto  1.1. 228 999,26 -     178 361,12 -     
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 228 999,26 -     178 361,12 -     

Tilikauden voitto 40 982,62        50 638,14 -       

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 172 077,15   2 131 094,53    
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LASKELMA OYL 13:5 §:N JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA PÄÄOMASTA 

(PMA 1:1.4,2) 

Edellisten tilikausien voitto 228 999,26 -                 
Tilikauden voitto 40 982,62                    
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12. 188 016,64 -                 

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä 188 016,64 -                 

 

HALLITUKSEN EHDOTUS JAKOKELPOISEN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN KÄYTÖSTÄ 
(PMA 1:1.4,2 ja OYL 8:5.2) 

Hallitus esittää, että tilikauden osoittama tulos siirretään oikaisemaan taseen erää edellisten 
tilikausien voitto ja osinkoa ei jaeta.  
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TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 
(KPL 3:7) 

Paraisilla ___.____._________ 
 
 
 
Nina Katajainen Stig Herrgård  Jan Andersson 
Toimitusjohtaja hallituksen pj  vars. Jäsen 
 
 
 
 
 
Mikael Enberg  Mika Marjasto  Ann-Christine Sundell 
vars. jäsen  vars. jäsen  vars. jäsen 
 
 
 
 
Outi Maunula  Kurt Mangs 
vars. jäsen  vars. jäsen 
 
 

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 
(TTL 3:5) 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. 
 
Paraisilla ___.____._______ 
 
 
 
Robert Wetterstein 
KHT 
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LUETTELO KIRJANPIDOSTA JA AINEISTOSTA 
(KPL 2:7a) 
 
Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa 
 
 Tilinpäätös 
 Tilinpäätös ja tase-erittelyt 
 
 Tililuettelo ja saldoluettelot 
 Tilikohtainen tuloslaskelma 
 Tilikohtainen tase 
 Tililuettelo 
 
 Kirjanpidot 
 Pääkirjat 
 Myyntireskontra 

Ostoreskontra 
Palkkakirjanpito 
Kassakirja 
Henkilöreskontra 
 
Tositteet 

 Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 
Jaksotukset 
Järjestelmän muodostamat 
Kassa  
Muut  
Myyntilasku  
Myyntisuoritus  
Ostolasku  
Ostosuoritus  
Pankki  
Tuodut tapahtumat  

  
Kaikki aineisto säilytetään digitaalisesti, varmuuskopiot ovat muistitikuilla. 
 
 

https://sign.visma.net/fi/document-check/96946c27-208c-4146-94ea-cb3ad6e8972a

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/fi/document-check/b1217dd6-781f-492a-a747-9df5296a6cac

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Archipelagia Golf Ab Oy (1014043-7) Verksamhetsberättelse 2022          1 

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 
   
Efter två speciella golfår har antalet användare återvänt till det tidigare normala, dvs ca 30 000 spelade 
ronder per år. Efter en svår vinter har banan varit i gott skick. 
Bolagets ekonomi är i stabilt läge och årets räkenskapsperiod är endast 10 månader, vilket syns på det 
positiva resultatet. Bolagets nya bolagsordning godkändes i början av året. Spelsystemet ändrades till ett 
obligatoriskt mindre vederlag samt spelavgift och resulterade i att antalet aktiva spelare är på samma 
nivå som tidigare dvs. ca 840 spelrätter. 
Restaurangen sköttes i egen regi med ett serviceavtal om kökets tjänster under hela säsongen. 
 
Verksamheten  

Händelsekalender 
3.1   Den nya bolagsordningen godkändes  
9-15.3  Fairwaydressning (360 ton sand)  
18.3  Bolagsstämma  

13.4  Range öppnades  

14.4  Duktalko  
19-21.4  Sådd och dressning av greener  
23.4  Stortalko  
6.5  Banan öppnades  
7-8.6  Greenerna luftades, såddes, dressades, 19-20.7 greenerna luftades och dressades  
7.8  Aktieägarnas egen tävling  
29-30.8  Greenerna luftades  
26-29.9  Fairwaydressning, 27-29.9 fairwayerna knivluftades, 28.9-3.10 teeplatserna holkluftades  

4-6.10 foregreenerna holkluftades, 10-12.10 greenerna holkluftades, 26.10-9.11 
 fairwayerna djupluftades  

31.10  Nya sidan stängdes  
2.11  Nya sidans greener + par 3 greener och övn.greenen luftades   
15.11  Hela banan stängdes samt gamla sidans greener luftades  

  
Huvudåtgärder under säsongen på banan  
  

Vintern 2021-2022 förorsakade isbildning på banan. Banpersonalen plogade snö från greenerna och krossade 
is i flera omgångar under perioden januari till mars. Trots alla åtgärder gick det inte att undvika vinterskador 
(isbränna) på greenerna. Speciellt green nr.3 fick sås om i flera etapper, innan den till slut var spelduglig. Så 
gott som alla banor i hela kustområdet hade samma bekymmer med is. Banan öppnades därför ovanligt sent, 
första veckan i maj.  
Greenerna luftades 4 gånger och dressades 2 gånger under säsongen. Fairwayerna dressades 2 gånger. 
Dräneringsarbeten utfördes på hösten. Greener, teeplatser och fairways har tilläggs såtts vid olika tillfällen 
under säsongen. Under hösten har en del bekämpningsåtgärder krävts. Fuktigt och svalt väder ger lätt upphov 
till snömögel.  
Bevattningsproblem som förekommit har åtgärdats.  
Ett skyddstak (lusthus försett med metallnät vid fönstren) vid tee 7 byggdes med hjälp av bankommittén.  
Teeplats 49 (röd tee) vid hål 15, förstorades på hösten och kommer att anläggas med flyttgräs nästa vår. Vägen 
från green 8 över kullen till tee 9 förbättrades. Samtidigt utfördes slyröjning på området.  
Greenbunkern på högra sidan om green 16 förstorades och dränerades.  
  
Bevattningsvattnet räckte till, med nöd och näppe, för sommarens behov. Vatten från dammen vid PIF:s 
skidområde användes också. En del dagvatten har tagits till vara i stora bassängen vid hål 5/6.   
  
På banan utfördes arbeten i enlighet med den plan som uppgjorts av föreningens bankommitté. 
Åtgärdsprogrammet uppdaterades under hösten. Slyröjning på banan och övningsområdet utfördes av Jorma 
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Ake under hela säsongen och flera områden på banan uppsnyggades (bl.a. bakom G 4, mellan hålen 10 och 
12). De nya slope-tabellerna togs i bruk; banan rankades något svårare än tidigare.   

  
Banan har varit i gott skick så gott som hela säsongen. Greenerna normalt snabba under juni - september, med 
en klipphöjd på ca 3 mm.  Rangen öppnades i april och banan i maj.  Köldgrader i mitten av november avslutade 
golfsäsongen för i år.  

 
Kunder 
Totalt antal spelade ronder under säsongen uppgick till 29 500 på banan, varav gäster 5 150 gäster 
(2021: 33 000/5 800, 2020: 38 000/5 300, 2019: 29 500/4 000, 2018: 30 500/4 300). Året var ett 
normalt år gällande spelade rundor, hos oss och i övriga Finland (åren 2020-2021 var undantagsåren). 
Spelade ronder på par-3 banan ligger på samma nivå som året innan dvs. ca. 1 000. Den korta banan 
sk. Tee 38 användes huvudsakligen av nybörjare och äldre spelare. Totalt var banan öppen 192 dagar, 
vilket betyder på i genomsnitt 154 spelare dagligen. 
 

 En aktieägartävling ordnades i augusti och uppskattades av aktieägarna. Aktieägarnas förmåner 
gällande Västkustenskort (appen Cardu), Guldkort etc. var i bruk även i år. Aktieägare kunde namnge 
en junior under 15 år som spelade utan spelrätt i samma boll. En ny aktieägarförmån för alla 
aktieägare startades, dvs. en kostnadsfri lunch erbjudes i maj-juli. 

 
 Sedan år 2016 har responsen från kundundersökningen Spelaren Först gett oss en god syn på 

kundernas och aktieägarnas förväntningar och krav. Dessa förfrågningar används fortsättningsvis och 
resultaten avvänds i utvecklandet av verksamheten och även tillsammans med föreningen. Ett 
gemensamt strategimöte med föreningens styrelse hölls 11.2 där Spelaren Först resultat 
analyserades. 

 
Ekonomin 

Som en följd av att räkenskapsåret förändrades från kalenderår till perioden november-oktober 
utgörs bokslutet för 2022 endast av 10 månader (januari-oktober). 
  

    år 2022 (10 mån) år 2021 år 2020 år 2019  
Omsättning   887  338             909 706    734 774 763 963   
Rörelsevinst /-förlust       45 541     -52 286        2 170 - 31 215    
Vins / förlust          40 983       -50 638          3 519 - 31 133  
 
restaurang omsättning 119 250  131 102 
restaurang vinst/ förlust     9 094   -17 907           

                          
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst om 40 982,62 € överförs till 
balanserade förlust/ vinstmedel och ingen dividend utbetalas. 
En ny bolagsordning och spelsystem resulterade i att ett obligatoriskt vederlag 170€ belastade alla 
aktieägare och spelavgiften 430€ belastade endast de aktieägare som använder sin spelrätt. 
Totalt 842 spelrätter aktiverades, varav 685 privata personer, 157 företag. 
 
Tidigare har alla aktieägare belastats av driftsvederlaget, år 2021: 520€, 2020: 510 €, 2019: 500€,   
2018: 485€, 2017: 480€). 
Bolaget är skuldfritt.  
 
ParPadel Oy (3007133-6), har haft ett helt, tredje verksamhetsår. Det tidigare verksamhetsåret, år  
2021 gav ett positivt resultat och resulterar till ev. dividend. ParPadels nya bolagsordning 
registrerades 30.9.2022.  
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Aktier  

Aktieägarnas och aktiernas fördelning i bolaget är följande: 
 

A-aktier  
(1 röst per aktie) 

2022 röster  2021 röster  2020 röster 
 

 2019 röster  

Privatpersoner 754 
 

823 
 

73% 737 810  732   807  728   801  

Företag/föreningar 69 217 27% 77 230    78   233    79   239  

 823 1040  814 1040   1040   1040  

K-aktier  
(20 röster per aktie) 

            

Kommun 38 20  38 20  38     20  38   20  

  760  38 760           

Aktieregistreringar gjorda 50 st., år2021/ 35 st., år 2020/ 43 st., år 2019/16 st. 
 

Proshop och pro 
Pelagia Oy (Kristian Vihanto) har ansvarat för kaffestugans (vid 9:an) verksamhet, avtalet fortsätter. 
Proshopen har varit uthyrd till av Golfpuoti Oy (Antti Lehtinen) och avtalet fortsätter. 
Jan Vellamo (Tmi JT Vellamo) har fungerat som banans pro och avtalet fortsätter. 
 

Restaurang 
Restaurangen har under säsongen varit under bolagets regi. Kökets personalservice har varit köpta 
via servicetjänster av Axaplan Oy / Bo & Natasha Andér. 
Caddiemasters har arbetat i restaurangens kassa och i kundservicen. 
 

Styrelsen   
 Den nya bolagsordningen trädde i kraft 3.1.2022 efter höstens extra bolagsstämma. 
Enligt denna består styrelsen av sju medlemmar. Till den nya styrelsen invaldes fjolårets medlemmar 
samt suppleanterna till ordinarie medlemmar.  

 Bolagets styrelsesammansättning har under räkenskapsperioden varit: 
Stig-Erik Herrgård, ordförande, Mika Marjasto, viceordförande, Ann-Christine Sundell, Jan Andersson 
Mikael Enberg, Kurt Mangs samt Outi Maunula. 

 
Styrelsen har sammanträtt tolv gånger. Styrelsemöten har hållits både som när-, distans- samt 
hybridmöten. Ett gemensamt strategimöte med föreningens styrelse hölls i februari. 
 
Bolagets styrelse har bearbetat ett nytt spelsystem för säsongen 2022 och som uppdateras varje år. 

 
Personal   

   Heltidstjänster (5): 
VD: Nina Katajainen, sedan år 2005 

 Banmästare: Jan Österlund, sedan år 1990 
 Vice Banmästare: Maria Söderblom, sedan år 2000  
 Serviceman: William Järnström, sedan år 2004 
  Kontorsansvarig:  Mia Lajunen, sedan 8/2021. 

Säsongsanställd personal: 
Säsongsanställd personal uppgick till 26 personer, (banarbetare 14 st., caddiemasters 5 st. samt 

rangearbetare 7 st.) 
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Revisor   
  Som revisor fungerade Robert Wetterstein, CGR och som revisorssuppleant Paul Vikman, CGR, 

Aurum Audit. 
 
Investeringar            

 Under året har följande investeringar gjorts (moms 0 %) (avskrivning, år):     
Bana   
 Tee 7 skyddstak (5)      2 701,62 
Maskiner & Inventarier  

  Fordon med spruta (15)    64 228 
  Vagnar (10)      4 566 
  Restaurangen, frys och små inv. (5)       3 350 

Investeringar, totalt    74 845,62€ 
 
Den planerade investeringen i en fairwayklippar levereras våren 2023 eftersom år 2022 har 
präglats av produktions- och leveransförseningar. 
 

Händelser efter räkenskapsperioden 
För att utöka servicen för spelarna har bolaget hyrt träningshallen vid Levovägen av Pro Jan 
Vellamo och kommer att ansvara för verksamheten i hallen under perioden november 2022-
mars 2023. Jan Vellamo fortsätter som tränare och instruktör, men tilläggsresurser anskaffas 
enligt behov. 

 Bolaget har ett hyresansvar för hyreshallen under nov 2022-mars 2023 tot. 18 000€. 
 Bolaget har en option för att köpa träningshallen under kommande år. 

  
Framtidsutsikter 

 Golfsamfundets strategi som planerades fem år sedan är fortsättningsvis aktuell och 
uppdateras årligen via bolagets och föreningens styrelsers gemensamma möte. 

 Banans åtgärdsplan uppdateras årligen för att stöda banans utveckling och öka spelarens goda 
upplevelse på banan. 

 
 Restaurangens koncept med utomstående kökspersonal fungerade fint; vi ökade tjänster som 

kunde riktas direkt till aktieägare både via luncherbjudande och en god servicenivå. 
Caddiemasters har varit avgörande i kundservice både gällande golfspelet och restaurangens 
ärenden. Caddiemasters har ytterligare deltagit aktivt i marknadsföringen via some-kanaler 
och uppdatering av information till våra nya hemsidor och informationsbrev. 

 
  Archipelagias målsättning är att göra banan känd i golfkretsar samt höja rankingplaceringen i 

både nationella och lokala utvärderingar. Årets projekt för damgolfare bör få kontinuitet för 
att hålla nya golfares intresse för sporten hög och locka till nya aktieägare. Utvecklingen stöds 
via goda förmåner för aktieägare samt avgörande är att spelrätter är intressanta produkter 
och greenfeeintäkterna på en hög nivå. 

 
 Pargas den 18 december 2022.  

 STYRELSEN 
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Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2022, käännetty suomeksi 

 
Kahden ennätyksellisen golfvuoden jälkeen olemme palanneet ns. vanhaan normaaliin eli vuoden aikana 
noin 30 000 pelattuun kierrokseen. Haasteellisen talven jälkeen on kenttä ollut hyväkuntoinen. 
Yhtiön talous on vakaalla pohjalla ja tämä tilikausi käsittää poikkeuksellisesti 10 kuukautta ja joka 
heijastuu positiivisena tuloksena tilikauteen. Yhtiön uusi yhtiöjärjestys hyväksyttiin vuoden alussa. 
Pelisysteemi muutettiin osakkeiden pakollisesta kokonaisesta vastikkeesta pakolliseen osittaiseen 
hoitovastikkeeseen ja vapaaehtoiseen pelimaksuun. Pelioikeusmäärä on samalla tasolla kuin 
aikaiseminkin, noin 840 aktivoitua pelioikeutta. 
Ravintolatoiminnasta vastattiin yhtiön toimesta koko kauden ajan sekä palvelusopimuksen kautta 
keittiön henkilökunnan palveluista. 
 

 Toiminta  
 Tapahtumakalenteri 

3.1   Uusi yhtiöjärjestys hyväksyttiin  
9-15.3  Väylät hiekoitettiin (360tonnia hiekkaa)  
18.3  Yhtiökokous 

13.4  Range avattiin 

14.4  Harsotalkoot 

19-21.4  Viheriöt kylvettiin ja hiekoitettiin  
23.4  Suurtalkoot 

6.5  Kenttä avattiin  
7-8.6  Viheriöt ilmastettiin, kylvettiin ja hiekoitettiin, 19-20.7 viheriöt ilmastettiin ja hiekoitettiin 
7.8  Osakkaiden oma kilpailu  
29-30.8  Viheriöt ilmastettiin  
26-29.9  Väylät hiekoitettiin, 27-29.9 väylät pystyleikattiin, 28.9-3.10 tiipaikat holkki-ilmastettiin  

4-6.10 foregriinit holkki-ilmastettiin, 10-12.10 viheriöt holkki-ilmastettiin, 26.10-9.11 
 väylät syväilmastettiin  

31.10  Kentän uusi puoli suljettiin  
2.11  Uuden puolen viheriöt + par 3-kentän viheriöt ja harjoitusviheriöt ilmastettiin   
15.11  Koko kenttä suljettiin ja vanhan puolen viheriöt ilmastettiin 

 
Pääasialliset toimenpiteet kauden aikana 

 Talvi 2021-2022 aiheutti jään muodostumista kentälle. Kenttähenkilökunta aurasi lunta viheriöiltä ja 
rikkoi jäätä useaan kertaan tammi-maaliskuun aikana. Kaikista toimenpiteistä huolimatta kenttä ei 
säästynyt viheriöiden talvituhoilta (jääpolte). Erityisesti viheriö 3 kylvettiin useaan kertaan ennen 
kuin se lopulta oli pelikelpoinen. Lähes kaikilla rannikkoalueen golfkentillä oli samanlaisia haasteita 
talven ja jään kanssa. Kenttä avattiin poikkeuksellisen myöhään eli toukokuun alussa. 

 Viheriöt ilmastettiin 4 kertaa ja hiekoitettiin 2 kertaa kauden aikana. Väylät hiekoitettiin kaksi kertaa. 
Sala-ojitusta tehtiin syksyllä. Viheriöt, tiipaikat ja väylät lisäkylvettiin kauden aikana. Syksyn aikana 
tarvittiin tautitorjuntaa ja edelleen kostea ja leuto keli on edesauttanut lumihomeen muodostumista. 

 Kastelujärjestelmää korjattiin aina tarpeen tullen. 

 Suojakatos (ulkomaja, jossa metalliverkot ikkunoiden suojina) rakennettiin kenttätoimikunnan 
talkoilla Teelle 7. Teepaikka 49 (punainen tee) väylällä 15 laajennettiin syksyllä ja siirtonurmi 
asennetaan keväällä. Tie kukkulan yli, viheriöltä 8 tiille 9, parannettiin. Samanaikaisesti raivattiin 
alueen vesaikkoa. Viheriön 16 vasemmalla puolella oleva hiekkaeste laajennettiin ja sala-ojitettiin. 

 Kasteluvesi riitti juuri ja juuri kesän tarpeisiin. Vettä otettiin myös PIF:n altaasta. Hulevettä 
varastoitiin väylän 5/6 suureen altaaseen. 
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Kentällä suoritettiin useita toimenpiteitä seuran kenttätoimikunnan tekemän suunnitelman 
mukaisesti. Toimenpidesuunnitelma päivitettiin syksyllä. Vesakon raivausta ja alueiden siistimistä 
tehtiin usealla kentän alueella sekä harjoitusalueilla Jorma Aken toimesta (mm. viheriön 4 takana 
sekä väylien 10 ja 12 välissä). Uudet slope- taulukot otettiin käyttöön ja kenttä rankattiin jonkin 
verran aikaisempaa vaikeammaksi. 

Kenttä oli kauden aikana hyvässä kunnossa. Viheriöidennopeus oli normaali kesä-syyskuussa ja 
leikkuukorkeus noin 3 mm. Range avattiin huhtikuussa ja kenttä toukokuussa. Marraskuun 
puolenvälin pakkaset sulkivat kentän. 

Asiakkaat 

Pelikierrosten yhteismäärä kauden aikana oli 29 500 joista vieraita 5 150 pelaajaa. (2021: 33 000/ 
5 800, 2020: 38 000/5 300, 2019: 29 500/4 000, 2018: 30 500/4 300). Vuosi oli, kuten muuallakin 
Suomessa, normaali pelikierrosten suhteen (vuodet 2020-2021 olivat poikkeuksellisia). 

Par 3 kentällä pelatut kierrokset ylsivät noin 1 000:aan eli samalle tasolle kuin aikaisempina vuosina. 
Tee 38 kenttää käyttivät pääsääntöisesti aloittelevat sekä iäkkäämmät pelaajat.  Kenttä oli auki 192 
päivää vuodessa, eli 154 pelaajaa päivittäin. 

Osakkaiden kilpailu järjestettiin elokuussa ja oli suosittu tapahtuma. Osakkaiden edut koskien 
länsirannikon korttia (Cardu-sovellus) ja Kultakorttia jatkuivat. Myös osakkaan juniori-etu, jossa 
osakas voi nimetä yhden juniorin (alle 15 v) pelaamaan vastikkeetta samassa lähdössä kanssaan, 
jatkui koko pelikauden ajan. Uusi osakkaan etu, lounas ilman kustannusta, tarjottiin touko-
heinäkuussa. 

Asiakaskysely Pelaaja Ensin on ollut käytössä vuodesta 2016 ja palautekanava antaa hyvän palautteen 
asiakkaiden sekä osakkaiden odotuksista ja toiveista. Palautekanavan käyttöä jatkettiin toiminnan 
kehittämiseksi ja yhteistyössä seuran kanssa. Seuran hallituksen kanssa pidettiin yhteinen 
strategiapalaveri 11.2 ja siellä mm. analysoitiin Pelaaja Ensin tuloksia. 

Talous    

 Tilikauden muutos kalenterivuodesta ajankohtaan marraskuusta lokakuuhun muutti myös vuoden 
2022 tilinpäätöksen ajanjakson 10 kk pituiseksi (tammikuu-lokakuu). 

     vuosi 2022   2021  2020       2019             

 Liikevaihto   887 338  909 706 734 774  763 963 
 Liikevoitto     45 541  - 52 286     2 170   -31 315  
 Voitto       40 983   -50 638     3 519  - 31 133  
 
 ravintolan liikevaihto  119 250  131 102 
  ravintolan voitto/tappio     9 094  -17 907   
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 40 982,62€ kirjataan taseeseen 
aikaisempien tilikausien voitoksi/tappioksi, eikä osinkoja jaeta.  

 
Uusiyhtiöjärjestys ja pelisysteemi perustui pakolliseen vastikkeeseen 170€ kaikille osakkeille ja 
pelimaksu 430€ kohdistuu vain osakkeisiin, joiden pelioikeutta käytettiin. Yhteensä 842 pelioikeutta 
aktivoitiin, joista 685 yksityishenkilöitä ja 157 yrityksiä. 
 
Aikaisemmin hoitovastike oli vuonna 2021: 520€, 2020:510€, 2019: 500€, 2018: 485€, 2017: 480€).  
Yhtiöllä ei ole lainoja.  
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Parpadel Oy:llä (3007133-6) oli kolmas toimintavuosi. Aikaisempi toimintavuosi, v 2021 oli erittäin 
positiivinen ja tuloutuu mahdollisesti osingon kanssa. ParPadelin uusiyhtiöjärjestys rekisteröitiin 
30.9.2022.  
 

Osakkeet   
Osakkaiden ja osakkeiden jakautuma yhtiössä on seuraavanlainen: 

A-osakkeita  
(1 ääni/osake) 

v. 2022 ääniä  2021 ääniä  2020 ääniä  2019 ääniä  

Yksityishenkilö 754 823 79% 737 810  732 807  732 801  

Yritys/ yhteisö 69 217 21% 77 230  78 233  79 239  

 823 1040  814 1040   1040   1040  

K-osakkeita  
(20 ääntä/osake) 

            

Kunta 38 20  38 20  38 20  38 20  

  760   760        

                  Rekisteröityjä osakesiirtoja 50 kpl, vuonna 2021/ 35kpl, vuonna 2020/ 43 kpl, vuonna 2019/ 16 kpl.
  
Proshop ja pro    

Pelagia Oy (Kristian Vihanto) on vastannut taukotuvan kahvila- ja wc palveluista (reikä 9 jälkeen) ja 
sopimus jatkuu. 
Proshop on ollut vuokrattuna Golfpuoti Oy:lle (Antti Lehtinen) ja sopimus jatkuu. 
Jan Vellamo (Tmi JT Vellamo) on toiminut kentän pro:na ja sopimus jatkuu. 
 

Ravintola 
Ravintola on ollut yhtiön vastuulla vuoden aikana. Keittiön henkilökuntapalvelut on ostettu 
palvelusopimuksella Axaplan Oy/Bo & Natasha Andér. 
Caddiemasterit ovat työskennelleet ravintolan kassalla ja palvelussa. 
 

Hallitus   
Uusi yhtiöjärjestys astui voimaan 3.1.2022 syksyn ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus muodostuu 7 jäsenestä. Uuteen hallitukseen valittiin viime vuoden 
varsinaiset sekä varajäsenet hallituksen uusiksi jäseniksi. 
Yhtiön hallitukseen ovat toimintakauden aikana kuuluneet: 
Stig-Erik Herrgård, puheenjohtaja, Mika Marjasto, varapuheenjohtaja, Ann-Christine Sundell, Jan 
Anderson, Mikael Enberg, Kurt Mangs sekä Outi Maunula. 

  
Hallitus on kokoontunut kaksitoista kertaa. Hallituksen kokoukset on pidetty sekä lähi-, etä- että 
hybridikokouksina. Yhteinen strategiapalaveri seuran hallituksen kanssa pidettiin 11.2.  
Hallitus valmisteli uuden pelisysteemin kaudelle 2022 ja joka päivitetään vuosittain.  

 
Henkilöstö  
 Vakituiset työntekijät (5)  
  Toimitusjohtaja: Nina Katajainen vuodesta 2005 
  Kenttämestari: Jan Österlund vuodesta 1990 
  Apulaiskenttämestari: Maria Söderblom vuodesta 2000 
  Huoltomies: William Järnström vuodesta 2004  
  Toimistovastaava: Mia Lajunen, vakituisena 8/2021 alkaen.  
 Määrä-aikaiset työntekijät:  
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  Kausityöntekijöiden lukumäärä oli 26 henkilöä (kenttätyöntekijöitä 14 kpl, caddiemastereita 
5 kpl, sekä rangetyöntekijöitä 7 kpl). 

 
Tilintarkastaja 

Tilintarkastajana on toiminut Robert Wetterstein, KHT sekä varatilintarkastajana Paul Vikman, KHT, 
Aurum Audit. 

 
Investoinnit   
 Kauden aikana on tehty seuraavat investoinnit (alv 0 %),(poistovuodet): 
   Kenttä 

 Tee 7 suojakatos (5)     2 701,62 
Koneet & Laitteet  

  Ruiskuajoneuvo (15)    64 228 
  Kärryt (10)      4 566 
  Ravintola, kylmiö ja pieninventaarit (5)     3 350  

Investoinnit, yhteensä    74 845, 62 € 
 
Toimintavuodelle suunniteltu investointi, väyläleikkuri toimitetaan keväällä 2023, 
konetuotannon – ja toimituksen viivästymisten vuoksi. 

 
 Tilikauden jälkeiset tapahtumat  

Pelaajille suunniteltujen palveluiden lisäämiseksi on yhtiö vuokrannut talvihallin Pro Jan 
Vellamolta ja vastaa hallin toiminnasta ajalla marraskuu 2022- maaliskuu 2023. 
Jan Vellamo  jatkaa valmentajana ja ohjaajana ja lisäresursseja hankitaan tarpeen mukaan. 
Yhtiöllä on taseen ulkopuolisena vastuuna vuokravastuu liiketilasta, ajalta marraskuu 2022-
maaliskuu 2023 yhteensä 18 000€. Yhtiöllä on optio harjoitushallin ostoon tulevan vuoden 
aikana. 

   
Tulevaisuuden näkymät   
 

Golfyhteisön strategia, joka on tehty viisi vuotta sitten, on edelleen ajankohtainen ja 
päivitetään vuosittain yhteistyössä yhtiön ja seuran hallitusten kanssa. 
Kentän toimenpidesuunnitelma toimii vuosittain päivitettynä kehittämisen alustana ja 
pelaajan hyvän pelikokemuksen mahdollistamisen tukena. 
 
Ravintolan konsepti, jossa keittiöhenkilökunta ostettiin ulkopuolisena palveluna toimi hyvin; 
osakkaille suunnattiin palvelun lisäys sekä suoraan lounasedun muodossa että hyvän 
palvelutason kautta. Caddiemasterit ovat olleet avainasemassa palvelutason 
saavuttamisessa, sekä golfin pelaamista että ravintolan palvelua koskien. Caddiemasterit ovat 
osallistuneet aktiivisesti markkinointiin sekä some-kanavien kautta että päivittämällä tietoja 
kotisivujen ja infokirjeiden kautta. 

 
Archipelagia Golfin tavoite on tehdä yhteisö tunnetuksi Suomessa ja nostaa ranking-sijoituksia 
sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Vuoden projekti Naiset golfaa-teemalla tulisi saada 
jatkoa jotta uusien lajiin hakeutuvien kiinnostukseen voidaan vastata ja houkutella uusiksi 
aktiivisiksi osakkaiksi. Kehitystä tuetaan osakkaiden hyvillä eduilla sekä pelioikeuksien 
houkuttelevuudella samalla kun greenfeetulot pysyvät korkealla tasolla. 

 
Paraisilla 18 joulukuuta 2022 

            HALLITUS 
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