
Alkuperäiset avainviestit



• Merellinen golfelämys
– Vuonna 2007 valmistunut Virpiniemi Golf tarjoaa oululaisille golfaajille odotetun mahdollisuuden 

päästä pelaamaan golfia meren äärelle  upeisiin Pohjanlahden maisemiin. Kenttä sijaitsee 
Virpiniemen luonnonkauniissa harju- ja dyynimaastossa, vain 20 kilometriä Oulusta. Upea 18-
reikäinen golfkenttä palveluineen täydentää Virpiniemen ulkoilualueen ennestään laajaa 
kesäliikuntatarjontaa.

• Ruuhkaton kenttä
– Virpiniemen ruuhkattomuus on tärkeä osa golfelämystä, minkä vuoksi pelaamiseen oikeuttavien 

osakkeiden määrä on harkitusti rajattu. Osakas pääsee nauttimaan golfista juuri niinä päivinä, kun se 
hänelle parhaiten sopii. Virpiniemessä osakkaan etu huomioidaan aina.

• Harju ja Meri
– Kenttäarkkitehti Jan Sederholmin suunnittelukokemus näkyy kentän layoutissa. Se tarjoaa haasteita 

kaikentasoisille golfaajille. Harjumaisemaan sijoitettu etuyhdeksän tuo korkeuseroineen ja 
tekolampineen vaihtelua ja mielenkiintoa peliin. Virkistystauko klubilla ja kierros jatkuu merelliselle 
takayhdeksälle. Sen dyyneille rakennetut väylät tuovat peliin uuden tekijän – tuulen. Tuuli ja meri 
antavat peliin omat  haasteensa, jotka varmasti elävät klubilla kerrotuissa tarinoissa. 

• 19th hole- Spoon
– Onnistuneen pelipäivän täydentää ravintola Spoon, jonka terassilta seuraat viimeisen greenin

pelitapahtumia. Spoonissa virkistyt hyvässä seurassa herkullisen ruoan ja juoman parissa aamun ensi 
tunneista iltamyöhään. Spoon on kotoisa yhdeksästoista reikä.- klubiravintola, joka palvelee kaikkia 
Virpiniemen alueella vierailevia.



• Golfia kiurun aikaan
– Virpiniemen merellinen hiekkakangas on ideaalinen pohja golfkentälle. Sopiva maapohja 

yhdistettynä ammattitaitoiseen rakentamiseen ja huolelliseen kentänhoitoon mahdollistaa 
varhain aukevat ja korkeatasoiset viheriöt. Maapohjan ansioista vesi imeytyy pinnan läpi 
nopeasti pahimpinakin sadepäivinä. Virpiniemessä golfaaja saa lisää aktiivisia pelipäiviä 
laadukkailla viehriöillä.

• Ainutlaatuinen luonto
– Pohjoinen luonto ja meri ovat koko ajan läsnä Virpiniemen golfkentällä. Meri tarjoaa paitsi 

haasteita peliin myös upeat maisemat golfaajalle. Lettotähtimö, joka koristaa klubimme 
tunnusta, on vain yksi alueelle tyypillisistä erikoiskasveista. Ainutlaatuinen maa-alue 
kasvillisuuksineen huomioidaan kenttää rakennettaessa. Virpiniemessä noudatetaan Suomen 
Golfliiton ympäristöohjelmaan kirjattuja vaatimuksia tinkimättömästi. 

• Aito klubihenki
– Hymyilevät kasvot kohtaat jo ilmoittautuessasi kierrokselle. Virpiniemi Golfissa aistit kaikkialla 

aidon klubihengen, jossa rento ilmapiiri yhdistyy golfin vuosisataisiin perinteisiin. Myös 
juniorit ovat vahvasti mukana Virpiniemi Golf Club ry:n toiminnassa. Näin Virpiniemessä golfin 
parissa on talvisista aktiviteeteista tuttu riemukas yhdessäolon ja yhdessä tekemisen tunne. 
Parhaiten pääset nauttimaan ainutlaatuisesta klubihengestä ja korkeatasoisista 
klubipalveluista Virpiniemi Golfin osakkaana.



Virpiniemi Golf
Strategia 2016 - 2020



Strategian perusta

Kenttäyhtiön strategia edellyttää kolmen 
näkökulman yhtäaikaista huomioimista: 
TALOUS - OSAKKAAT - KENTTÄ
• Jos yksikin näkökulma toimii heikosti, vaikuttaa se 

kielteisesti muihin. 
• Jos yksikin on erityisen vahva, antaa se 

mahdollisuuden onnistua myös muissa



Strategia

• Panostamme asiakaspalvelun laatuun ja kehitämme 
palvelujamme monipuolisemmiksi

• Tarjoamme osakkaalle alueemme parhaat edut ja 
huolehdimme osakkeen käyttöarvon säilymisestä

• Kehitämme ja tiivistämme yhteistyö- ja 
kumppanuussuhteita

• Kasvatamme osakaspotentiaaliamme
• Suunnittelemme  ja hallitsemme kentänhoidon 

kokonaisuutta pitkäjänteisesti



Arvot

• Arvostamme osakkuutta
• Huolehdimme yhteistyökumppaneistamme ja 

vieraistamme
• Toimimme pitkäjänteisesti
• Vaalimme klubihenkeä
• Tuotamme peli-iloa

Ainutlaatuinen elämys Virpiniemessä!



Tavoitteet
1. Panostamme asiakaspalvelun 
laatuun ja kehitämme 
palvelujamme 
monipuolisemmiksi

Caddiemasterin toimisto kehittyy alansa parhaaksi asiakaspalvelussa

Greenfee-pelaajille rakennetaan joustavia vaihtoehtoja

2. Tarjoamme osakkaalle 
alueemme parhaat edut ja 
huolehdimme osakkeen 
käyttöarvon säilymisestä

Osakkaan etuja vahvistetaan tarjoamalla etuja uusilla yhteistyökentillä

Virpiniemi Golf tarjoaa uusia vetovoimaisia tapahtumia vanhoille ja uusille kohderyhmille

Nykyisiä vetovoimaisia tapahtumia vahvistetaan

3. Kehitämme ja tiivistämme 
yhteistyö- ja 
kumppanuussuhteita

Rakennamme yritysasiakkaille ja yhteistyökumppaneille uusia tuotteistettuja palveluja

Tuomme Virpiniemi Golfiin uusia asiakkaita ja asiakasryhmiä

Etsimme ja kokeilemme rohkeita avauksia Virpiniemessä toimivien muiden yhteisöjen kanssa

4. Kasvatamme 
osakaspotentiaaliamme

Virpiniemi Golfin markkinointiin panostetaan

Markkinoinnin kohderyhmät valitaan ja kuvataan

Medianäkyvyyteen panostetaan

5. Suunnittelemme  ja 
hallitsemme kentänhoidon 
kokonaisuutta pitkäjänteisesti

Kentälle rakennetaan selkeä pitkän aikavälin kehityssuunnitelma

Kentänhoidon kustannusten suunnittelun ja hallinnan tueksi rakennetaan toimivat käytännöt

Kentänhoidon resursseja hyödynnetään aiempaa tehokkaammin


