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Kiitos kaudesta 2017,  
hyvä KGCN ry:n jäsen! 
 
 
 
 
 
 

12.12.2017 
 

 
 
 

Maisema on ainakin toistaiseksi talvinen, seuran syyskokous päätösjuhlineen pidetty, 
joten kausi on nyt virallisesti takana! Golfkautemme Suomessa kuluu kyllä harmittavan 
nopeasti. Onneksemme täällä Länsi-Suomessa säät olivat huomattavasti paremmat kuin 
muualla Suomessa, ja pääsimme kauden aikana pelaamaan lähes aina niin 
halutessamme. 
 
Viime vuonna, suurin piirtein näihin aikoihin, tulin valituksi seuramme puheenjohtajaksi. 
Otin luottamustoimen nöyränä ja innolla vastaan, tosin arvaamatta mitä ”nurkan takana” 
odotti. Muutama viikko kokouksen jälkeenhän selvisi, että silloinen toiminnanjohtaja 
jättää tehtävänsä, ja että Kultaranta Golf Oy sekä Kultaranta Resort Oy olivat 
hakeutuneet yrityssaneeraukseen… mielenkiintoinen ja haastava startti. 
 
Seura on jäseniä varten – jäsenmäärämme nettokasvu oli tällä kaudella +26. Meitä on 
tällä hetkellä 666 jäsentä. Ry:n hallituksen ja varmasti myös Resort Oy:n yksi 
pahimmista scenaarioista; jäsenten mahdollinen karkaaminen muihin seuroihin ja 
kentille saatiin torjuttua. Kiitos kaikille Teille, että uskoitte Kultarannan tulevaisuuteen ja 
kauteen 2017! Olimme alueellamme yksi niistä harvoista seuroista, jonka jäsenmäärä 
kasvoi. 
 
KGCN ry:n ja Resort Oy:n intressit ovat ehdottomasti yhteisiä, mutta päätöksenteon 
tulee olla erillään ja veloitusperusteiden läpinäkyviä sekä keskenään etukäteen selkeästi 
sovittuja. Keskiössä pitää aina olla jäsen ja jäsenen etu.  
Nämä olivat asioita, joita henkilökohtaisesti halusin painottaa – tietenkin hyvässä 
yhteistyöhengessä Resort Oy:n operatiivisen johdon kanssa. 
 
Seuran tulee palvella kaikkia jäseniään tasapuolisesti. Mielestäni Resort Oy:n 
operatiivisen johdon kuuluu pitää aktiivisesti yhteyttä eri kohderyhmiin, kuunnella heidän 
tarpeitaan ja toiveitaan, aivan samoin kuten hotelliasiakkaiden tai vieraspelaajien  
palautteita seurataan. Kuitenkaan mikään asiakasryhmä ei voi olla erityisasemassa 
golfseuramme toimintasuunnitelmassa. 
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Kiitän seuramme toiminnanjohtaja Kari Hietarintaa, jonka pitkä kokemus mm. 
viestinnästä ja tiedottamisesta oli juuri sitä, mitä vuosi sitten epävarmassa tilanteessa 
haasteeseen tarttuvalta vaadittiin ja odotettiin.  
Kiitos myös Mika Tahvanaiselle ja kenttähenkilökunnalle - saimme pelata kentällä, 
joka oli loistavassa kunnossa heti sen avaamisesta lähtien! Tämän on myös moni 
vieraspelaaja meille hieman kateellisena tunnustanut. 
 
Kun havaitsen miettiväni golf-harrastustoiminnan tulevaisuutta ja asioita iltaisin, öisin ja 
kenties enemmän kuin konsanaan omaa päivätyötäni…on mielestäni syytä astua sivuun 
ja tehdä tilaa muille. Sain toimia upean seuramme hallituksessa ja puheenjohtajana -  
tämä on ollut kunnia, hieno kokemus ja mahdollisuus.  
 
Toivotan Sinulle hyvää loppuvuotta, Joulua sekä entistä parempaa ja antoisampaa 
Uutta Kultarannan golfkautta 2018! 
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