
MASTER GOLF 
  The hidden treasure… 















Master vie suomalaista golf-kulttuuria ja -kokemusta kohti kansainvälistä,  

rentoa, moni-ilmeistä ja suvaitsevaista ilmapiiriä.  
 

Masterissa on tilaa erilaisille persoonille ja yksilöille, perheille ja sukupolville ja vapaus nauttia  

omasta ajasta omaan tyyliin. Perinteet luovat vahvan kasvupohjan jatkuvasti uudistuvalle ja  

ennakkoluulottomalle Masterille. 

 

MISSIO 



Osakkaat Jäsenet 

Vieraat Työntekijät 



BRÄNDIN NOSTAMINEN 

Haluamme, että Masterin brändi on kirkas. 

Tavoitteet 

 Masterin osakkaat, jäsenet ja vieraat voivat kokea WAU-efektin Masteriin 

tullessaan. Tämä tarkoittaa kenttien kuntoa, istutuksia, harjoitusalueita ja muuta 

ympäristöä. 

 Palvelun laatu on korkea joka suhteessa  

 Kuullessaan sanan Master Golf, tulee kuulijalle heti mieleen korkeatasoinen ja 

laadukas golfyhteisö. 

Toimenpiteet 

 Järjestämme arvokisoja säännöllisin väliajoin 

 Bodomintien varrella olevien kohteiden kunnostaminen ja face lifting 

 Istutusten lisääminen 

Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja mm. Golfpisteen sivuilla 

2016 2017 2018 2019 2020 



KOKO PERHEEN YHTEISÖ 

Haluamme tuoda esiin erilaisia osakkeen mukanaan tuomia pelimahdollisuuksia ja 

houkutella mukaan uusia masterilaisia.  

Tavoitteet 

 Saada yhteisön jäsenet ja siihen haluavat tietoisiksi osakkeen erilaisista 

mahdollisuuksista 

 Osakkeen ja pelioikeuden houkuttelevuus 

 Haluttavuus 

Toimenpiteet 

 Tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti 

2016 2017 2018 2019 2020 



PALVELUIDEN JA PELAAMISEN KEHITTÄMINEN 

Pääpaino on kenttien jatkuvalla kehittämisellä paremman pelinautinnon 

aikaansaamiseksi. Haluamme parantaa mahdollisuuksia Forest-kentän pelaamiseen 

golfautoilla joka säällä. Päivitämme MGC:n opetuspalvelut vastaamaan tämän päivän 

opetusmetodeja. 

Tavoitteet 

 Golfin pelaaminen voi olla hauskempaa ja nautinnollisempaa entistä useammille 

kohderyhmille ja kaikille aisteille. 

 Ravintolapalveluiden tuottaminen pelaajille kierroksen aikana. 

Toimenpiteet 

 Teiden asfaltointi Forest-kentällä 

 Master-kentälle avataan taukokioski 

 Yhteisten tavoitteiden ja opetusohjelmien rakentaminen 

Lähipelialueen laajentaminen 

2016 2017 2018 2019 2020 



KENTTIEN KEHITTÄMINEN 

Konehuollon tilat ovat jääneet ajastaan jälkeen, joten haluamme turvata laadukkaan 

kentänhoidon jatkumisen. Osaava henkilökunta on kaiken perusta. 

Tavoitteet 

 Huippuosaaminen kaikilla kentänhoidon osa-alueilla 

 Nykyaikaiset ja tasokkaat huoltotilat kalustoineen 

Toimenpiteet 

 Kone- ja lannoitekatoksen rakentaminen 

 Koneverstaan laajennus 

 Konekantaa päivitetään pitkäaikaisen kalustosuunnitelman mukaisesti 

 Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti 

 Vesiesteiden ruoppaus ja reunojen siistiminen 

 Bunkkereiden pohjien muotoilu ja hiekan vaihto. Projekti on jo käynnissä ja 

jatkuu noin 20 bunkkerin vuosivauhtia. 

2016 2017 2018 2019 2020 



Investoinnit 2017-2020 

 

Strategiaa toteutetaan vuotuisilla n. 240 000 euron investoinneilla, 
johon summaan sisältyy painopistealueella olevat strategiset 
hankkeet.  

Vuosikohtaiset tarkennukset esitellään aina yhtiökokouksessa. 

Kokonaisuudessaan hankkeet pyritään toteuttamaan tulorahoituksella 
ja yhtiövastikkeilla. Tarvittaessa yhtiökokoukselta haetaan valtuudet 
myös rahoitusvastikkeeseen. 






