
Tiedote syyskokouksesta 24.11. 2022 
 

HGK:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 24.11. Hotelli Haagan auditoriossa. Paikalle saapui 

98 jäsentä. 

 

Kokouksessa päätettiin mm. seuraavista asioista. Tarkka pöytäkirja kokouksesta laitetaan kotisivuille heti 

kun pöytäkirjan tarkastajat ovat sen allekirjoittaneet. 

 

Johtokunnan uudet jäsenet: 

Klubin kapteeniksi valittiin John Woodward 

Naisten kapteeniksi valittiin Tiina Salminen 

Junioritoimikunnan puheenjohtajaksi Teemu Marttinen 

Kaikki edellä mainitut valinnat olivat yksimielisiä. 

 

Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaksi oli kaksi ehdokasta. Äänestyksen jälkeen valituksi tuli Gitta Kauppi 

 

Onnittelut kaikille johtokuntaan valituille! 

 

Talousarvion hyväksyminen 

 

Kopio talousarviosta oli kokousmateriaalien liitteenä. Johtokunnan esittämä talousarvio, siihen liittyvät 

maksut sekä investoinnit hyväksyttiin esityksen jälkeen yksimielisesti johtokunnan esityksen mukaisina. 

Johtokunnan esittämä talousarvio sisälsi kentän perusparannussuunnitelman (Master Plan) vaiheen yksi 

toteuttamisen.  

 

MASTER PLAN-SUUNNITELMAN ETENEMINEN 

 

Johtokunnan esitys Master Planin korjaustöistä 

Kokousmateriaalien mukana jäsenistölle meni seikkaperäinen tilannekatsaus Master Planista. Suunnitelman 

mukaan kenttä korjataan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe syksyllä 2023 ja toinen vaihe syksyllä 

2024. Kenttäarkkitehti Philip Spogård piti jäsenistölle 7.11.2022 ennen syyskokousta reikäkohtaisen esityksen 

vaiheen yksi korjauksista  

 

Vaiheen yksi korjausaikataulu ja pelaaminen kentällä korjausten aikana 

Kausi 2023 pelataan normaalisti syyskuun alkuun saakka. Korjaustyöt aloitetaan maanantaina 4.9. Viheriöt 

6, 8, 9, 15, 16 ja 17 ympäristöineen korjataan, kuten myös väyläbunkkereiden sijoitus rei’illä 8, 15 ja 17. 

Korjausjärjestys ja -alueet on valittu hyödyntäen lähekkäisten reikien synergiaedut erityisesti massojen 

kuljetuksissa. Viheriöt 6 ja 17 halutaan korjattavaksi samaan aikaa, koska korjaustöiden vaatimat raskaiden 

massojen kuljetukset tulevat jättämään jälkensä väylien 17 ja 18 väliseen koivukujaan. Tie korjataan, mutta 

se kannattaa tehdä vain kerran.  

 

Pelaaminen korjausten aikana 

Korjauksen ajaksi kentälle jää pelattavaksi 10 reikää loppusyksyn ajaksi, nämä ovat reiät 1–5 ja 10-14 

 

Pelaaminen korjausten jälkeen 

Lähes kaikki korjaustyöt viimeistellään siirtonurmilla saman syksyn aikana. Tavoitteena on koko kentän 

avaaminen peliin samanaikaisesti keväällä 2024. 

 

 

 

 



Korjausten kustannukset 

 

Johtokunnan esityksen mukaan vaiheen yksi kokonaiskustannusarvio on yhteensä n. 1 Meur. Arvion 

perusteena on urakoitsijoilta saadut tarjoukset ja tavarantoimittajilta pyydetyt materiaalihinnat 

kuljetuskustannuksineen.  

Yhteensä kuudelle urakoitsijalle lähetettiin yksilöity tarjouspyyntö. Määräaikaan mennessä saimme kolmelta 

urakoitsijalta urakkatarjouksen mukaiset vastaukset. Kaikki vastaukset tulivat ulkomaalaisilta toimijoilta.  

Urakkatöiden osuus kokonaiskustannusarviosta on n. 40 %. Tarjoukset ovat voimassa kuluvan vuoden 

loppuun saakka ja ne kattavat syksyllä 2023 tehtävät korjaustyöt. Koneissa käytettävien polttoaineiden 

kustannus on arvioissa esitetty nykyisiä hintoja käyttäen. Lopullinen kustannus kertyy korjausajankohdan 

mukaisista polttoainehinnoista. 

Tarvittavien massojen ja erilaisten tarvikkeiden hinnat ovat n. 60 % kokonaiskustannuksista. Kaikki 

materiaalihinnat ja niiden kuljetuskustannukset perustuvat tavarantoimittajilta saatuihin tarjouksiin, jotka 

ovat voimassa muutamasta viikosta kuukauteen. Lopulliset hinnat määräytyvät korjausajankohdan 

hintatason perusteella. 

Kokonaiskustannusarviota laadittaessa on arvioitu, että erilaisiin muotoiluihin tarvittava maamassa saadaan 

veloituksetta lähialueiden useilta rakennustyömailta. Näin tapahtui väylää 14 korjattaessa viime syksynä. 

Mikäli tämä tarvittava maa-aines jouduttaisi ostamaan ja kuljettamaan työmaalle, lisäisi se vaiheen yksi 

kustannuksia noin 100.000 €. 

 

Korjaustöiden rahoitus 

 

Olemme keränneet vuoden 2022 jäsen- ja pelimaksujen mukana Master Plan-maksuja. Lisämaksujen 

suuruus oli aikuisjäsenelle yhteensä 310 €. Muille jäsenille maksut olivat suhteessa jäsen- ja pelimaksuihin. 

Rahaa kertyi hieman yli 340.000 €. Johtokunnan talousarviossa oli täsmälleen samansuuruisen maksun 

kerääminen myös kaudella 2023. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kautta 2023 koskevassa 

toimintasuunnitelmassa ei voida määrätä maksuja tuleville kausille. Johtokunnan arvion mukaan 

samankaltaisia lisämaksuja tultaisi kauden 2023 jälkeen perimään vielä viiden vuoden ajan.  

 

Valtuutus lainanneuvotteluun ja lainanottoon 

 

Ensi syksynä arvioidaan Master Plan-maksuja kertyneen kassaan noin 680.000 €. Ensimmäisten kahden 

vuoden aikana kerätyt Master Plan-maksut eivät näin ollen riitä vaiheen yksi korjaustöiden tekemiseen. 

Kustannusavio on aikaisemmin mainittu 1 Meur, joten tarvitaan 400.000 € väliaikainen rahoitus. 

Rahastonhoitaja Sami Erviö kertoi johtokunnan käyneen alustavia lainaneuvotteluja rahoituslaitosten kanssa 

sekä lainan myöntämisestä että lainakustannuksista. Alustava lupaus korjaustöiden vaatimasta 

lyhytaikaisesta rahoituksesta on saatu, kuten myös näkemys lainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta. 

Vuoden 2028 loppuun mennessä kokonaan takaisin maksettavan lainan korko on arvioitu olevan 12 kk 

EURIBOR + 1,5–2,0 %. Laskemissa on käytetty 5 % korkotasoa. Kokous valtuutti johtokunnan 

neuvottelemaan ja ottamaan enintään 1.100.000 € lainaa Master Planin toteuttamasta varten. 

 

Päätös Master Plan vaiheen yksi korjauksista 

 

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelmassa olevan esityksen Master Plan korjausten aloittamisesta ja niihin 

liittyvistä Master Plan maksuista johtokunnan esityksen mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 



Vuoden 2023 jäsenille määräytyvät jäsen- ja pelimaksut 

 

 
 

 

Liittymismaksut 

Aikuisten liittymismaksu pidettiin samana, 3.500 €. 

Nuorten/junioreiden liittymismaksusta äänestettiin, sillä johtokunnan ehdottamaa korostuksen sijaan 

kokouksessa esitettiin nuorten/junioreiden liittymismaksun pitämistä samana. Äänestyksen perusteella 

päätettiin korottaa junioreiden/nuorten liittymismaksu, joka on 1.000 €. 


