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Vaalitoimikunta

• Valinnut Nokia River Golf Ry:n hallitus


• Hallinto-ohjeen mukainen - toimikuntaan ei voi kuulua, jos on itse ehdolla


• Vaalitoimikunta 2021:


• Lauri Oja


• Petri Hurri


• Antero Paalanen


• Kimmo Sirainen, sihteeri



Nykyisen hallituksen kokoonpano ja erovuoroiset



Nokia River Golf Ry:n puheenjohtaja Petri Hurri erovuorossa
Ei jatka 

• Vaalitoimikunnan esitys Nokia River Golf Ry:n puheenjohtajaksi seuraavaksi 
kahdeksi vuodeksi:


• Tommi Jalkanen (nykyinen ry:n varapuheenjohtaja)



Nokia River Golf Ry:n kapteenit
Erovuorossa - ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa

• Vaalitoimikunnan esitys:


• Valitaan Nokia River Golf Ry:n 
kapteeneiksi Olli Ikäheimo ja Martina 
Pellinen seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 



Nokia River Golf Ry:n hallituksen jäsenten lukumäärä

• Nokia River Golf Ry:n säännöissä: ” Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 
puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajana, kapteeni, 
ladykapteeni ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään yksitoista (11) muuta 
jäsentä”


• Vaalitoimikunta esittää, että Nokia River Golf Ry:n hallituksen jäsenmäärää 
nostetaan yhdellä ja uuden hallituksen koko olisi näin 12 jäsentä



Nokia River Golf Ry:n uudet hallituksen jäsenet

• Vaalitoimikunta esittää, että uusiksi Nokia River Golf Ry:n hallituksen jäseniksi 
valitaan:


• Kari Mustalahti


• Petri Vesa



Valitaan kaksi tilintarkastajaa

• Nokia River Golf Ry:n hallituksen esitys:


• Valitaan Nokia River Golf Ry:n tilintarkastajiksi Jari Paloniemi, KHT ja Veikko 
Terho, KHT. Tilintarkastusyhteisönä Moore Rewinet Oy.


• Ei varatilintarkastajia.



Kausi 2021



Pelikierrokset ja jäsenmäärä
Keskinen alue 2021 vs 2020 jäsenmäärän kehitys

• Kasvua yhteensä 927 
jäsentä


• Riverissä +313 uutta 
jäsentä



Pelikierrokset ja jäsenmäärä
Tilanne 16.11.2021

• Pelikierroksia yhteensä 88.102 (vuonna 2020 100171)


• Jäsenmäärä 2372


• Liittyneitä 591 (vuonna 2020 302)


• Poistuneita 330 (vuonna 2020 314)



Kausi 2021
385.900€ alv0 kassasta hankintoja / investointeja

• Keittiön katto 14.000€


• Putkiremontti klubin yläkerta 9.400€


• Klubin lattiapintojen uusiminen 10.000€


• Kentän 2 uutta vessaa 8.200€


• Lyöntikatos 171.000€


• Rangen muu uudistus 107.000€


• Golfautojen GPS 10.000€


• Rangen asfaltointi 12.300€


• Toro väyläkoneen lunastus 8.000€


• Trackman-lyöntisimulaattori 36.000€



Kausi 2021
Kiinteinä kuluina

• Rahoituksella:


• Lavakaara kentälle


• Uudet terotuskoneet konehallille


• Uudet pallokoneet rangelle
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Toiminta-
suunnitelma 2022



WiseGolf - uusi CRM käyttöön
Kaikki Pirkanmaan kentät mukana

• Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 11/2021 alkaen


• Mukana kaikki Pirkanmaan kentät (LGV, GPi, TG ja NRG)


• Huomattava operatiivisen toiminnan prosessien selkeytys ja tiedolla 
johtamisen parannus erityisesti myynnin hallinnan kautta


• Tarkoittaa, että NexGolf-järjestelmä jää pois käytöstä ja jäsenille tulee uusi 
ajanvarausohjelma



Strategiaprosessi
Nykyisen arvopohjaisen strategian päivitys 2022

• Nykyinen strategia toimii erinomaisesti arjessa 


• Nyt tarvitaan selkeämpi päämäärä, mitä kohti menemme



Kenttä nro 1
Kuinka yhä laadukkaammaksi?

• Kuivatuksen toimenpiteet jatkuvat - kosteiden väylien tehohoito


• Greenit ja greenien ympärykset tehohoidon kohteena


• Range kokonaisuudessaan käytössä 2022


• Golfstudios Nokia River Golf ja ympärivuotinen käyttö harjoittelun apuna / 
viihdekäytössä


• Yleinen vaatimustason nosto:


• Kausityöntekijöiden rekrytointi 12/2021 - koulutus, päivittäinen johtaminen


• Vastuualueiden selkeä jakaminen 



Peluutus ja ajanvaraus 2022
Peluutukseen EI muutoksia kauteen 2021 verrattuna

• Ajanvarausjärjestelmä muuttuu. NexGolf poistuu ja tilalle tulee WiseGolf


• Tiedotus avainasemassa perusteluineen


• Tiedostettava asian olevan aina kompromissi - täydellistä systeemiä ei ole 
olemassa



Golfstudios Nokia River Golf
Jäsenistön ympärivuotiseen harjoitteluun

• Nokia River Golfin oma simulaattori 
rangekatoksen yhteydessä


• Ympärivuotisessa käytössä


• Golfstudios pyörittää operatiivisesti: ajanvaraus, 
maksuliikenne, tekninen tuki ja käyttöapu sovittua 
korvausta vastaan


• Jäsenhinta -15% listahinnoista, jotta hinnoittelu 
on jäsenille kilpailukykyinen 


• Tuotot Riverin toiminnan kehittämiseen



Toimisto

• Palvelun nosto:


• Tiskillä koko ajan miehitys


• Puhelimeen vastaaminen nopeammaksi


• Kilpailut - parempia tapahtumia


• Rekrytointi:


• Kausityöntekijöiden julkinen haku 12/2021



Opetus- ja valmennus
PGA Pro Juha Skyttä 11/2021 - vakituisena

• Tulemme tuomaan lisää opetus- ja valmennuspalveluita jäsenistölle kaikkiin 
pelaajaryhmiin


• Tavoitteena jäsenistön opetus- ja valmennuspalveluiden tarjottavuuden 
lisääminen


• Juha Skyttä vastaa Riverin koko opetus- ja valmennustoiminnasta ja sen 
kehittämisestä



Klubitalo ja piha-alueet

• Klubitalon vessojen uudistaminen - suunnittelu


• Pihasuunnitelma ja toteutus käyntiin


• Pienet: ulko-ovi kuistille, wifi paremmaksi, uusi kiuas


• Mailanpesualueen kuntoon saattaminen



Nokia River Golf Ry:n säännöt
Päivitetään 2022 aikana

• Yhteneväisyys RiG Oy:n yhtiöjärjestyksen kanssa


• Päivitetyt säännöt tuodaan seuran kevätkokoukseen hyväksyttäviksi



Tiedotus ja viestintä

• Tiedotus entistä selkeämmäksi:


• Kanavat kaikille tiedossa


• Uudet kotisivut



Budjetti 2022



Budjetti 2022

• Tuotot 2.244.000€


• Kulut 2.210.000€


• Tulos 33.200€


• Oletuksena 10% 
jäsenmäärän 
pieneneminen 2022



Kustannusten nousu 2019-2021
Yleinen hankintojen kustannusten nousu

• Hankintojen hinnat ovat 
yleisesti kasvaneet


• Uusi TES ei ole vielä 
ilmestynyt eli yleisiä 
palkankorotuksia ei 
tiedossa. Ovat olleet 
luokkaa 1,0 - 1,5%


• Kustannusten nousun 
ennustetaan jatkuvan 
edelleen > tämä otettava 
huomioon hinnoittelussa



Hinnoittelu jäsenet

• Hinnoittelun nousu johtuen 
kiinteiden kulujen noususta ja 
yleisen hintatason kasvusta 


• Jäsenten hintoja ei nostettu 
kahteen vuoteen


• Tuottojen kasvu oheisten 
hinnankorotusten kautta 
+45.000€



Maksujen eräpäivät 2022

• Jäsenmaksujen eräpäivä 3.1.2022


• Kausimaksun ja vuokrapelioikeuden eräpäivä 11.3.2022



Kuukausimaksu 2022
Ennakointi 10% jäsenmäärän laskuun

• 2021 yhteensä 200 kk-maksulaista, jotka tarvitsevat pelioikeuden


• 2017-2020 joka vuosi seurasta poistui noin 250-350 hlöä


• 2021 seurasta poistui 345 jäsentä


• Operatiivisesti katsomme, että kuukausimaksu kannattaa jatkossakin säilyttää, jotta takaamme 
riittävän jäsenhankinnan elementin poistuvien jäsenten tilalle erityisesti aloittelijoista


• Riverissä suoritetun alkeiskurssin jälkeen 70€/kk alkaen alkeiskurssin suorituskuukaudesta ja 
sitoutuminen lokakuun loppuun saakka


• Kuukausimaksulaisilta ei vaadita pelioikeutta


• Emme tiedä, kuinka ihmiset käyttäytyvät koronan jälkeen ja kuinka tämä vaikuttaa pelaamiseen, 
siksi hyväksi todettua käytäntöä ei kannata tässä tilanteessa muuttaa.


• Kuukausimaksun käytöstä hallitus tekee erillisen päätöksen kevään 2022 
aikana hyvissä ajoin ennen pelikautta



Hinnoittelu greenfee
2021 hinnoilla

• Greenfeen hinta yleiseen 
markkinaan verrattuna 
kilpailukykyinen


• Arjen greenfee nostettiin 2021 
55€ > 65€.


• Greenfee-pelaajia 2021 -3000kpl 
verrattuna 2020. Tuotot kuitenkin 
1-9/2021 vain -25.000€ verrattuna 
1-9/2020


