
Kuvaa ei voi näyttää.



MITEN TÄHÄN PÄÄDYTTIIN?

 Tawast Golfissa päättyi sopimus ravintolayrittäjän kanssa. Ravintola on ollut 
golfyhtiöllä kolme vuotta.

 Vuosaaressa yrittäjä halusi keskustella kesken sopimuskauden sopimuksen 
irtisanomisesta.

 Vuosaaressa tarkoituksena oli pitää ravintola avoinna ympäri vuoden. Ravintola on 
ollut golfyhtiöllä kaksi vuotta.

 Helpottaa toimintaa aukioloaikojen päättämistä ja parantaa palvelua klubilla.

 Helpottaa ”pakettihinnoittelua”.

 Pienehkö riski, kun katteet kohdallaan ja huolehditaan varaston suuruudesta.

 Mahdollistaa uusia yhteistyösopimuksia, kun tehdään isoja ostoja kauden aikana.

 Ry:n ostokset tuottavat rahaa yhtiölle, eli kaikki käytetty raha pysyy yhteisössä.

 Osakkaat maksavat ravintolassa omistamalleen yhtiölle.



TAWG RAVINTOLATOIMINTA

2013 2014 2015

Tuotot € 265 € 260 € 260 

Ostot € 84 € 100 € 102 

Palkat € 96 € 113 € 110 

Muut kulut € 13 € 11 € 12 

Tulos € 72 € 36 € 36 



Kolmessa vuodessa ulkoistettu ravintola olisi tuotttanut 30 000€, 
nyt tuotto on 144 000. Tähän päälle ravintolan myötä
yhteistyösopimuksia n. 17 000€:lla.

 Sesongin reunoilla voidaan yhdistää caddiemaster ja ravintola yhteen 
myyntipisteeseen.

Tawast Golfin ravintola toimii 98%:sti pelkillä golfkentän asiakkailla. 
Yrityspelaajia on kaudessa n. 900-1100 kpl.
Kierroksia kaudessa 30 000- 31 000 kpl ja näistä n. 7% 

vieraspelaajien pelaamia.



VGH RAVINTOLATOIMINTA

2014 2015
Tuotot € 274 € 365
Ostot € 145 € 161
Palkat € 121 € 125
Muut kulut € 7 € 4

Tulos € 1 € 75



Ravintolan tuotto ulkoistettuna 7500€/ vuosi ja omana 
tuotto oli 1000€ vuonna 2014 ja arvio vuodelle 2015 on 75 
000€.

Hiljaisina aikoina ravintola hoitaa gf ja polettien myynnin.
Vuodessa 32.000 – 36.000 kierrosta, joista noin 23 % 

vieraspelaajien pelaamia.
Ravintolan tulot 45 % pelaajilta, 55 % ulkopuolisilta.
Klubitalon vuokraus ja catering palvelut noin 40.000 € 

(2015) sis. ravintolan tuottoihin.



KENELLE?
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