
Virpiniemi Golfin strategia 2021-



Taustaselvitys
• Tietolähteet

• SGL score card 2020, Aarni Nordqvist
• OY:n/ry:n keskeiset tunnusluvut 2017-

2020 
• Player f irst palautetietokannan tiedot 
• Pelaajille suunnattun strategiakyselyn 

tulokset (2020)
• Tiedot muiden kenttäyhtiöiden ja 

seurojen toiminnasta
• Muut tiedot liittyen alueeseen ja lajiin



Palvelut ja toiminta • Kenttä 
• Harjoituspaikat 
• Golfautot
• Kisat ja tapahtumat
• Seuratoiminta
• Toimikunnat
• Ravintola
• Pro
• Proshop
• Yhteistyö- ja kumppanuusmallit
• Pesu- ja puketumistilat 



Toiminta ja 
toimintaympäristö

2020
• Golf buumi: kausi 2020 oli ennätyksellinen koko 

Suomessa ja myös Virpiniemessä 
• Kysyntä ja yhtiön elinvoima on kehittynyt myönteisesti 

pidemmällä aikavälillä 
• Aloittamisen kynnys on madaltunut
• 2010-luvun alun sitoumattoman pelaamisen uhat ovat 

kääntyneet hallituiksi muutoksiksi
• Vetovoimatekijöinä toimialalla asiakaskokemuksen 

lisäksi korostuu hyvinvointi ja terveys (liikunta, 
luontokokemus, yhteisöllisyys)

• Myös vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä 
ympäristötietoisuuden merkitys on kasvanut 

TOIMINTA-AJATUS: Toiminnan tavoitteena 
on tarjota osakkeen omistajille, jäsenille 
ja asiakkaille laadukkaat, viihtyisät ja 
esteettiset harrastusmahdollisuudet ja 
puitteet

Yleistä
• Yhtiö omistaa golf kentän kaikkine siihen liittyvine 

laitteineen ja varusteineen. Maa-alue on vuokrattu 
Oulun kaupungilta 

• Yhtiö vuokraa hallussaan tai hallinnassaan olevia 
pelioikeuksia golf kentälle. 

• Yhtiö harjoittaa tilojen vuokraus-, kahvila-, ravintola-
ja majoitustoimintaa urheilu- ja vapaa-ajan välineiden 
kauppaa ja vuokrausta sekä myy kentänhoito- ja 
konepalveluja. 



Pelaajille suunnattu 
strategiakysely (2020)

20.5.2021

• Kysely toteutettiin 3.9-2.10.2020. Lisäksi 
vastaaminen oli mahdollista 
paperilomakkeella klubitalolla. 
Paperilomakkeet syötettiin järjestelmään 
7.10.2020. 

• Kysely kohdennettiin Virpiniemessä 
Golf ia pelaaville henkilöille. Kyselyllä 
pyrittiin selvittämään pelaajien 
käsityksiä 2016-2020 laaditun strategian 
toteuttamisesta sekä Virpiniemi Golf in 
onnistumisista alkuperäisten 
avainviestien suhteen.  Lisäksi kyselyllä 
kerättiin tietoa mahdollisuuksista 
golfyhteisön kehittämiseksi. 

• Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa 
väitteisiin asteikolla 1-10. (1 = täysin eri 
mieltä ja 10= täysin samaa mieltä) 

• Tuloksista on eroteltu osakkaiden 
vastaukset

• Tuloksia on ryhmitelty netto 
suosittelusuhteen määrittelemiseksi



2020 KYSELYN TULOSTEN  YHTEENVETO 

20.5.2021

Kysymys RYHMÄ MID 1-6 7-8 9-10 NPS N

1. Caddiemasterin toimiston asiakaspalvelu on alansa parhaimmistoa KAIKKI 8,8 7 % 20 % 73 % 66 % 163
OSAKKAAT 8,8 7 % 20 % 73 % 66 % 88

2. Greenfee-pelaajille on tarjolla joustavia pelaamisen vaihtoehtoja KAIKKI 6,8 38 % 43 % 19 % -19 % 147
OSAKKAAT 7,3 27 % 45 % 28 % 1 % 78

3. Osakkaan edut ovat  kokonaisuutena alueen parhaat KAIKKI 6,7 38 % 35 % 27 % -10 % 146
OSAKKAAT 7,1 31 % 30 % 38 % 7 % 86

4. Osallistun mielelläni Virpiniemi Golfin tapahtumiin KAIKKI 7,4 26 % 37 % 37 % 11 % 160
OSAKKAAT 7,4 27 % 35 % 38 % 12 % 96

5. Virpiniemi Golfin tapahtumat huomioivat hyvin eri kohderyhmiä KAIKKI 6,7 37 % 43 % 20 % -17 % 161
OSAKKAAT 6,9 34 % 44 % 22 % -13 % 87

6. Vastike on kohtuullinen verrattuna alueemme muihin kenttiin KAIKKI 6,7 38 % 42 % 20 % -17 % 149
OSAKKAAT 6,9 33 % 44 % 23 % -9 % 86

7. Mielestäni osakkuus on paras vaihtoehto pelaamiseen. KAIKKI 5,8 58 % 16 % 26 % -32 % 157
OSAKKAAT 7,2 36 % 20 % 43 % 7 % 88

8. Virpiniemi Golfin osakkaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä KAIKKI 6,9 39 % 35 % 26 % -12 % 140
OSAKKAAT 7,4 26 % 42 % 33 % 7 % 86

9. Koen hyötyväni Virpiniemi Golfin yhteistyökumppanuuksista ja tapahtumista KAIKKI 5,5 61 % 25 % 13 % -48 % 153
OSAKKAAT 5,8 55 % 29 % 16 % -38 % 86

10. Kentänhoito on kokonaisuutena onnistunut KAIKKI 8,1 14 % 35 % 52 % 38 % 162
OSAKKAAT 8,2 13 % 38 % 49 % 37 % 87

11. Olen tyytyväinen kenttään viimevuosina tehtyihin korjauksiin ja muutoksiin KAIKKI 8,0 16 % 30 % 54 % 39 % 161
OSAKKAAT 8,2 10 % 38 % 52 % 42 % 87

12. Virpiniemessä pelaaminen on upea merellinen golfelämys. KAIKKI 8,9 8 % 20 % 72 % 64 % 163
OSAKKAAT 9,0 6 % 17 % 77 % 72 % 88

13. Osakkaalla on mahdollisuus varata peliaikoja hänelle parhaiten sopivina aikoina. KAIKKI 7,3 30 % 34 % 36 % 6 % 143
OSAKKAAT 7,5 25 % 33 % 41 % 16 % 88

14. Ravintola Spoon toimii erinomaisena taukopaikkana ja päätepisteenä kierrokselle. KAIKKI 8,1 12 % 32 % 56 % 43 % 161
OSAKKAAT 8,0 14 % 31 % 55 % 41 % 87

15. Virpiniemessä on onnistuttu yhdistämään golfklubin perinteet ja rento ilmapiiri. KAIKKI 7,7 19 % 36 % 44 % 25 % 159
OSAKKAAT 7,8 17 % 37 % 45 % 28 % 87

16. Kenttä ja sen merelliset olosuhteet tarjoavat haastetta kaikentasoisille golfaajille. KAIKKI 8,5 7 % 31 % 63 % 56 % 163
OSAKKAAT 8,8 2 % 27 % 70 % 68 % 86

17. Minulla on selvät syyt, miksi pelaan juuri Virpiniemessä KAIKKI 8,5 10 % 27 % 64 % 54 % 163
OSAKKAAT 8,8 7 % 23 % 70 % 64 % 88

KESKIARVOT KAIKKI 7,4 27 % 32 % 41 % 14 % 163
OSAKKAAT 7,7 22 % 33 % 46 % 24 % 88



Virpiniemi Golfin tarina toistaiseksi
• Taival ensimmäisestä pelatutusta kesästä alkaen on ollut menestyksekäs

• Kentän sijainti ja maisemat ovat erinomaiset 

• Osakkaiden ja jäsenten määrä hyvällä tasolla

• Osakkaan edut ovat vahvat

• Osakkeen arvo säilynyt suhteessa verrokkeihin

• Talven ja kevään säähaasteisiin on opittu varautumaan ja kehitetty keinoja torjua ongelmia 

• Oy:llä vakaa taloudellinen asema

• Golftoimialan muutokset eivät ole suuremmin hankaloittaneet toimintaamme

• Kentän kehittämiseen ja koko kentän alueeseen sekä harjoitusalueisiin panostettu huomattavasti 

• Muiden kuin osakkaiden kierrosmäärät ovat nousussa (gf, peliliput, osakkaan vieras, vieraat 
kilpailuissa)

• Suhteet alueen muihin kenttäyhtiöihin ja seuroihin ovat toimivat 

• Alkuperäiset lupaukset ovat toteutuneet hyvin.



Visio ja missio

• Golf Virpiniemessä tarjoaa vaativalle 
klubipelaajalle kokemuksen, joka on 
#parastagolf ia maassamme

• Kokemus rakentuu kokonaisuudesta, johon 
kuuluvat kenttä ja palvelut, jotka molemmat 
tuottavat myönteisiä elämyksiä pelaajalle

• # muistuttaa viestinnästä ja sosiaalisesta mediasta 
sekä niiden merkityksestä. #parastagolf ia huomioi, 
että kyseessä on enemmän kuin itse kentällä 
vietetty aika: myös suhde Virpiniemen  yhteisöön ja 
toimintaan sekä mielikuvaan kokonaisuutena 

• #parastagolf ia liittää yhteisön ja yksittäisen 
pelaajan lajin moniin tavoitteisiin ja näkökulmiin. 
Lisäksi se antaa merkityksiä henkilökunnalle 

Virpiniemi Golf  #parastagolfia Tarjoamme pelaajien hyvinvointia 
edistävän, viihtyisän ympäristön

• Tarjoamme puitteet, jossa kentälle tulevan 
pelaajaan hyvinvointia tuetaan ja edistetään.  

• Eri tasoisilla ja erilaisilla pelaajilla 
hyvinvointi on erilaisia asioita: Jollekin se on 
rauhallinen Meren aamukierros puolison tai 
ystävän kanssa, kun toiselle se on 
mahdollisuus irrottautua haastavasta 
työpäivästä. Kolmannelle se on haastavat 
lähestymiset Meren tuulisissa olosuhteissa tai 
hyvä harjoituaslue. 

• Tehtävämme on tarjota ympäristö, joka 
mahdollistaa ja joka ei jätä pelaajaa 
arvailemaan omaa ja olosuhteiden roolia.



Virpiniemi Golfin 
arvot

• Arvostamme osakkuutta
• Huolehdimme 

yhteistyökumppaneistamme ja 
vieraistamme
• Toimimme pitkäjänteisesti 

huolehtien luonnosta
• Vaalimme klubihenkeä
• Tuotamme peli-iloa



Strategian perusta: 
Kolmen keskeisen 
näkökulman hallinta 
pitkällä aikavälillä

1.TALOUS: 
Yhtiön ja seuran taloudesta huolehditaan 
kestävästi. Hyvin huolehdittu 
suunnitelmallinen taloudenpito on osakkaan 
etu.

2. OSAKKAAT: 
Osakaskunnan tarpeet ja edut huomioidaan. 
Virpiniemen alkuperäisistä lupauksista 
huolehditaan ja osakkaan edut ovat aina 
parhaat. Jo kohtuullisen määrän pelaavalle 
osakkuus on edullisin tapa pelata.   

3. KENTTÄ: 
Kenttää kehitetään talouden ehdoilla ja 
pelaajien tarpeiden mukaan. Laadukas kenttä 
on kaikissa tilanteissa myös osakkaan etu.  



Strategia: valinnat 
ja tavoitteet

Tavoitteet
1. Vahvistamme Virpiniemen 

profiloitumista  osakaskenttänä
2. Rakennamme Virpiniemi golfia 

kehittyvän pelaajan yhteisöksi 
3. Vakiinnutamme kenttämme ja 

palvelut TOP10 tasolle.  
4. Edistämme ja helpotamme  

Virpiniemi golfiin sitoutumista
5. Kannamme vastuuta junioreista 

kasvattajaseurana 
6. Otamme käyttöön uusia 

teknologioita ja digitaalisia 
palveluita

7. Jatkamme viestinnän ja 
markkinoinnin kehittämistä

Valinnat 
1. Virpiniemi Golf on osakkaan 

ykkösvalinta

2. Virpiniemi Golf tarjoaa TOP 
10- pelaajakokemuksen 



Osakkeen kysynnän vahvistamisesta
Miksi ostaisin osakkeen? Koska 

1. Virpiniemi on  TOP10, paras kokemus 
Oulussa. 

2. Pelaan ahkerasti ja osakkaan edut ovat 
parhaat. 

3. Virpiniemen yhteisö on vetovoimainen

4. Pelioikeus tulee pidemmän päälle 
kalliimmaksi

5. Osakkeen saa aina myytyä tai vuokrattua 
ja  vuokrapelaajallakin on hyvät edut

6. Riski osakkeen arvon laskusta ei ole 
merkittävä

7. Koska pelilippujen hinta on korkeahko, 
eikä tiiaikoja saa sesonkina

8. Koska greenfee hinta on korkeahko, eikä 
tiiaikoja ei saa sesonkina

Miksi vuokraisin itselleni  pelioikeuden? Koska
1. Virpiniemi on  TOP10, paras kokemus 

Oulussa. 
2. Pelaan ahkerasti, mutta en  voi juuri nyt 

sitoutua. Edut ovat kannaltani riittävät. 
Hyväksyn, että pelioikeus tulee pidemmän 
päälle kalliimmaksi.

3. Virpiniemen yhteisö on vetovoimainen
4. Koska pelilippujen hinta on korkeahko, eikä 

tiiaikoja saa sesonkina
5. Koska greenfee hinta on korkeahko, eikä 

tiiaikoja ei saa sesonkina
6. Koska vieraspelaajana säännöllisen 

pelaamisen vaihtoehtoja on Oulussa vähän.
7. Muut kentät ovat liian kaukana



Golfosakkeen arvo Osakkeen koettu arvo rakentuu pääasiassa
kenttäalueen kunnon, klubitalon viihtyisyyden
sekä Virpiniemen golfyhteisön maineen sekä 
palveluiden laadun varaan

• Kentän ainutlaatuinen sijainti meren äärellä 
• Kentän ja erityisesti viheriöden kunto
• Kentän aukioloajat (kevät ja syksy)
• Osakkaan edut ja osakkaan arvostus
• Kentän ruuhkattomuus
• Kehittyvän golfarin yhteisö
• Oheistoiminnot (palvelut ja osaava henkilöstö)
• Osakeyhtiön taloudellinen tilanne, kyky 

kehittää.
• Osakkeen jälleenmyytävyys

Osakkeen markkina-arvo muodostuu myyjän ja 
ostajan välisessä neuvottelutilanteessa.
Osakkeella ei ole tarkkaan määriteltyä hintaa, 
koska vaihtotapahtuma on voimakkaasti 
riippuvainen kunkin myyjän ja ostajan 
kokemasta arvosta ja heidän kulloisestakin 
tilanteesta.



Parasta golfia.


