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Eerikkala Golf Oy hakee Pohjois-Savon käräjäoikeudelta pääsyä yrityksen 
saneerauksesta annetun lain mukaiseen saneerausmenettelyyn ja on pyytänyt, että 
Kuopiosta oleva asianajaja Ville-Veikko Sallinen nimetään selvitysmieheksi. 
 
Pääasialliset syyt saneeraukseen hakeutumiseen 
 

1. Yhtiö investoi merkittävästi yli miljoona euroa vuosina 2016 ja 2017 sekä 
kentän uusimiseen että erityisesti klubitilojen ja pelaajien viihtyvyyden 
parantamiseen. Hankkeessa rakennettiin mm. uusi klubirakennus, joka 
saneerattiin 1800-luvun alun rakennuksesta vastaamaan nykyajan 
vaatimukset. Hankkeen kustannukset ylittyivät selvästi johtuen sekä 
kustannusten noususta että tasokkaammasta toteutuksesta kuin oli alun 
perin suunniteltu.  
 

2. Yhtiö pyrki kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulostaan saattamalla yhtiön 
aktiivisen toiminnan ympärivuotiseksi syksystä 2017 alkaen. Toimintaa ei 
kuitenkaan saatu kannattavaksi talven 2017/2018 aikana, vaan toiminta oli 
tappiollista. 
 

3. Yhtiö yritti keväällä 2018 korjata taloudellista tilannettaan palkkaamalla 
yhtiölle uusi toimitusjohtaja erityisesti tehtävänä kasvattaa merkittävästi 
yhteistyökumppaneiden määrää ja kasvattaa samalla mainos- ym. tuottoja. 
Operaatio ei onnistunut eikä lisätuottoja onnistuttu saamaan. Toimitusjohtaja 
on syksyllä 2018 vapautettu tehtävästään. 

 
Yhtiön saneeraaminen ja toiminnan jatkaminen 
 

1. Yhtiön liiketoiminnasta suuri osa on vakiintunutta eikä siten aiheuta juurikaan 
liiketoimintariskiä epävarmojen tuottojen osalta. Yhtiön omistajajoukko on 
laaja ottaen huomioon sen, että yhtiön suurin omistaja on yhdistys, jonka 
jäsenmäärä on noin 1 600 henkilöä. Yhdistys pystyy osaltaan tukemaan 
liiketoiminnan vakauttamista. Yhdistyksen jäsenet ovat olleet aktiivisia ml. 
vapaaehtoistyössä, mikä toiminnan jatkamisen ja kehittämisen kannalta on 
ratkaisevan tärkeää myös jatkossa.  

 
2. Yhtiön kokonaisvelat ovat noin 1.35 miljoonaa euroa ja liikevaihto 31.12.2018 

päättyvällä tilikaudella on noin 250.000 euroa. Vakuusvelkojen ja tavallisten 
velkojen osuudet sekä mahdollinen velkojen leikkaus määräytyvät siinä 
vaiheessa, kun saneerausohjelma on vahvistettu käräjäoikeudessa. 
 



 
3. Merkittävin säästö on saavutettavissa henkilökuntakustannuksissa. Tässä 

vaiheessa luovutaan ympärivuotisesta aukiolosta, ellei löydetä toimivaa 
konseptia kannattavaan toimintaan talviajalle. 

 
4. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa merkittävästi golftoiminnasta saatavia 

tuottoja. Tässä tarkoituksessa yhtiö panostaa erityisesti kentän kunnon 
ylläpitämiseen mahdollistaen pelaajille hienon golf -kokemuksen 
rauhallisessa ja kauniissa ympäristössä.  
 
Klubilla panostetaan hyvään palveluun ja monipuolisempaan tarjontaan 
pelaajien viihtyvyyden parantamiseksi. Toteutettu klubi- ja kenttäinvestointi 
antaa mahdollisuuden uusien erilaisten yhteistyökuvioiden kehittämiseen.  

 
5. Yhtiön toiminta saadaan tervehdytetyksi saneerausohjelman avulla. 

Saneerausohjelman hyväksymistä puoltavat yhtiön suurimmat velkojat 
Tervon Osuuspankki ja Tervon Kehitys Oy, joiden vastuut edustavat yli 90 
%:a yhtiön vastuista.  
 
Yhtiön hallitus on luottavainen siihen, että Eerikkala Golf Oy:n osakkaat ja 
Eerikkala Golf ry:n jäsenet ymmärtävät tilanteen ja antavat tukensa 
tervehdyttämistoimille yhtiössä.  

 
6. Pelioikeuden maksaneet ja maksavat pelaajat voivat luottaa siihen, että 

pelikaudella 2019 Eerikkalassa pelataan kuten tähänkin saakka. Alkavalla 
kaudella 2019 uskomme, että pelioikeuksien myynti kasvaa edelleen. 
 

7. Kenttäyhtiön hakeutuminen saneeraukseen ei vaikuta millään tavalla 
Eerikkala Golf ry:n toimintaan, vaan yhdistyksen toiminta jatkuu 
vakiintuneella tavalla. 
 
 
Lisätiedot: 
 
Keijo Lintunen 0440 272 200 
hallituksen puheenjohtaja 
Eerikkala Golf Oy 
 
Harri Holopainen 044 383 1820 
hallituksen varapuheenjohtaja 
Eerikkala Golf Oy 
 
Aki Sirén 0400 573 564 
hallituksen puheenjohtaja 
Eerikkala Golf ry 
 
Eero Blom 044 540 7680 
hallituksen varapuheenjohtaja 
Eerikkala Golf ry 


