GUMBÖLE GOLF OY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2021
KENTTÄ JA PELAAMINEN
Gumböle Golfin kenttä avattiin 24.4.2021 ja suljettiin 21.11.2021. Kenttää pelattiin pääsääntöisesti 18-väyläisenä, mutta
kenttää kierretään runsaasti myös 9-reikäisinä kierroksina. Kentän kunto oli jälleen edelliseen vuoteen verrattuna parempi
läpi koko kauden.
Kaikkiaan 9- ja 18-reiän startteja pelattiin noin 39.200 (v. 2020: n. 44 400). Tämä johtui ennen kaikkea covid19pandemian aiheuttaman golfbuumin hiljentymisestä ja mm. 3 viikon hellejaksosta heinäkuussa, jolloin pelaaminen väheni.
Kausi oli myös useita viikkoja lyhyempi kuin 2020. Kilpailukierroksia pelattiin vuorostaan edellistä vuotta vähemmän eli
1400 (v. 2020: 1 600) kierrosta. Vieraspelaajien lukumäärä sisältää Kultakortti-kierrokset, joita pelattiin suhteessa
kierrosmääriin hieman vähemmän eli 1435 (v. 2020: 1705) starttia.
Gumböle Golf oli mukana Kultakortti-järjestelmän lisäksi myös SGK:n Etukortissa. Lisäksi voimassa oli sopimukset
Supergolfin sekä muutaman golfkerhon kanssa. Yritystapahtumat olivat lähinnä pieniä yksityistilaisuuksia, mutta isompia
perinteisiä kilpailuita ehdittiin syksyllä järjestää viisi kappaletta.
Gumböle Golf ei enää ollut mukana PLAY63-pelioikeudessa, mutta sen tilalle tuli yhteispelioikeus Suur-Helsingin Golfin
kanssa. Pelioikeus myytiin loppuun jo syksyllä 2020, eli Espoo Golf (GG + EGS) sai myydä SHG:n kentille max 250
pelioikeutta ja vastaavasti SHG:sta Espoon suuntaan hankittiin lähes 200 pelioikeutta. Hinnoittelu oli rakennettu GG Oy:n
osakkaita suosivaksi. Osana SHG-pelioikeuden loppuunmyyntiin GG Ry reagoi myymällä erikoistarjouksena GG Oy:n Eosakkeita, joka toi GG Oy:lle yli 70 uutta osakasta.
RAVINTOLA
Ravintolatoimintaa pyöritti Put it in Oy, joka korvasi aiemman toimijan Foodformers Oy:n. Kauden päätyttyä sopimus
päätettiin lopettaa ja uudeksi toimijaksi valittiin Periskooppi Oy, joka aloittaa toiminnan keväällä 2022.
HENKILÖKUNTA
Toimitusjohtajana toimi KTM Markku Ignatius, joka irtisanoutui tehtävästään 3.12.2021. Uuden toimitusjohtajan haku
aloitettiin pian tämän jälkeen ja uusi toimitusjohtaja Andrea Nyman valittiin tehtävään vuodenvaihteessa virallisena
aloituspäivänään 1.2.2022. Palvelupäällikkönä toimi Annika Ahokas jääden äitiyslomalle 5.11.2021. Hänen tilalleen
palkattiin GG:Oyn puolelle äitiyslomansijaiseksi Topi Temonen. Hallintopäällikkönä jatkoi EGS:n Hannele Hyttinen.
Caddiemastereina toimi EGS:n kanssa yhteinen tiimi, jossa olivat mukana head caddiemaster Sonja Peltomäki sekä
caddie masterit Ronja Väänänen, Laura Salin, Siiri Pehkonen, Viivi Ihalainen, Jonna Hagström, Maria Kuisma, Reetta
Sääski, Paula Kankare, Aino Saarela, Roosa Lehtoaro, Miska Serpola ja Lauri Tolvanen.
YHTIÖKOKOUKSET
Varsinainen kevätyhtiökokous 31.5.2021 etäkokouksena TEAMS:n välityksellä
Varsinaisina kokousasioina käsiteltiin vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus. Valinneen koronatilanteen
vuoksi kokous käytiin kokonaan etäyhteyksillä hallituksen ja kokouksen järjestäjien ollessa GG:n klubitalolla.
Varsinainen syysyhtiökokous 3.11.2021 Omnian auditorio, Espoo
Varsinaisina kokousasioina käsiteltiin vuoden 2022 talousarvioesitys, 2022 perittävien vastikkeiden määrät sekä
hallituksen kokoonpano. Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen talousarvioesitys ja sen pohjana olleet vastikkeet.
Rahoitusvastikkeet (II A -ja II B-lajin osakkeet) päätettiin kerättäväksi toteutuneiden korkokulujen sekä Aktian lainan
maksusuunnitelmaan perustuvien lyhennysosuuksien mukaisesti (lyhennykset rahastoidaan).

YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT
Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Håkan Blomberg, toimien samalla myös GG Ry:n puheenjohtajana.
Hallituksen jäseninä olivat Harri Nyberg (vara-pj), Asko Ojanen, Jari Lahtinen, Juhani Vahtera, Raimo Ruohola.

Toimitusjohtajana jatkoi Markku Ignatius, joka toimi myös hallituksen sihteerinä. Hallitus piti 11 kokousta, jotka olivat
samalla yhteiskokouksia GG Ry:n kanssa.
Varsinaisessa syyskokouksessa 3.11.2021 hallitukseen vuodelle 2022 valittiin puheenjohtajaksi Håkan Blomberg sekä
jäseniksi jatkamaan Raimo Ruohola, Asko Ojanen, Jari Lahtinen sekä Juhani Vahtera. Uutena jäsenenä valittiin Kirsti
Nyberg.
Varsinaisena tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy päätilintarkastajanaan Risto Ekholm, KHT.
YHTIÖN TALOUS
Yhtiön talouden tilaa koskevat tiedot sisältyvät yhtiön tilinpäätökseen ja sen liitetietoihin. A II –sarjan osakkeiden
velkaosuuksia maksettiin ylimääräisinä lyhennyksinä yhtiölle 74 kpl vuoden 2021 aikana. Yhtiön taloustilanne ja
kassavaranto pysyi siinä määrin vakaana, ettei ylimääräistä hoitovastiketta tarvinnut periä. Osakkeet, joihin on sisältynyt
vähintään vuoden aikaiset maksurästit, on otettu pelioikeuksien osalta yhtiön haltuun, joita päätösten mukaan on ollut
yhteensä 26 kpl (per 31.12.2021). Näiden ongelmaosakkeiden kohdalla etsitään edelleen ratkaisua niiden mitätöimiseksi
toistuvien luottotappioiden aiheuttajina.

YHTIÖN OSAKKEET per 31.12.2021
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II A ja II B -osakkeet ovat osallisia yhtiön pitkäaikaiseen lainaan, jota hoidetaan rahoitusvastikkein. II C osakkeesta, kuten
myös IID-a osakkeista maksetaan tällä hetkellä vain hoitovastiketta. II D-i tarkoittaa aktivoimatonta D-osaketta, josta ei
makseta hoitovastiketta eikä tällä hetkellä myöskään rahoitusvastiketta. II E osake on uusi osake, josta maksetaan
hoitovastiketta vain, jos pelioikeus on aktivoitu ja se on rahoitusvastikkeesta vapaa. I-lajin osakkeet ovat kokonaan
vastikkeista vapaita ja sisältävät kaksinkertaisen äänimäärän verrattuna II-lajin osakkeisiin (II E osakkeella ei ole ääniä).
HALLITUKSEN ARVIO LÄHITULEVAISUUDESTA
Yhtiön tilanne on muuttunut kauden 2019-2021 aikana oleellisesti Espoo Golf-yhteistyön myötä. Yhteisin resurssein on
saatu toimitusjohtajan tueksi palvelupäällikön lisäksi myös hallintopäällikkö. Kaudella 2019 GG Oy:llä oli vielä oma
kenttämestari, mutta yhteistyön tiivistämisen ja haettavien talouden säästöjen vuoksi päädyttiin alkuvuonna 2020
yhteiseen kentänhoitoon. Vuoden 2021 alusta myös opetustoiminta yhdistettiin Espoo Golf Akatemian nimen alle.
Vuonna 2017 alkanut GG Ry:n ja GG Oy:n osakkaiden välinen vuoden lunastusriita eteni 2020 joulukuussa Korkeimman
oikeuden lopulliseen tuomioon, joka selkeytti GG Oy:n II A-osakkaiden maksuvelvollisuuden myös tulevaisuuden
kannalta.
Lähitulevaisuuden investointeja ovat moottoritien suoja-aita sekä ratkaisut huoltoalueen jatkosta (nykyinen telttahalli on
lähes purkukuntoinen). Hallituksessa on ollut esillä vaihtoehtoisen tien tuominen Klubille moottoritien reunan kautta.

Espoossa 21.4.2022
Gumböle Golf Oy:n hallitus

