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YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 
LPG Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 21.3.2016 Kylpylähotelli Peurungassa. Ko-

kouksessa oli läsnä tai edustettuna 63 osakasta. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen. LPG Oy 

teki voittoa 25 738,67€. Kokous vahvisti budjetin vuodelle 2016 hallituksen esityksen mukaisesti. Yh-

tiövastike pidettiin ennallaan 515€ ja peliohjesääntö vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen osakkeiden suunnattuun hankkimiseen yhtiölle ns. kuolinpesä-

osakkeiden osalta. Hankinnan kohteena ovat kuolinpesien varoihin kuuluvat LPG Oy:n osakkeet, joiden 

antama pelioikeus on käynyt tarpeettomaksi osakkeenomistajan kuollessa. Hankinta toteutetaan osak-

keenomistajille avoimella menettelyllä. Hankkia voidaan enintään 10 kpl yhtiön minkä tahansa sarjan 

osakkeita. Mikäli yhtiön hankittavaksi ostettavaksi tarjotaan edellä todettua useampi osake, hankittavat 

osakkeet valitaan suoritettavan arvonnan perusteella. Osakkeesta maksettava hinta, joka on määritelty 

nykyisen käyvän hinnan perusteella, on vähintään ja samalla enintään 1 euro. Hankinta tulee toteuttaa 

15.4.2016 mennessä, jolloin kyseisistä osakkeista ei tarvitse maksaa vastiketta. Ohessa on infoa. 

 

LPG Oy:n hallitukseen valittiin jatkamaan entisistä jäsenistä Kyösti Vesterinen, Jaakko Kiiskilä, Seppo 

O. Virta, Seppo J.Virta, Antti Saleva, Jouko Riipinen ja Tuija Karhila. Uudeksi hallituksen jäseneksi va-

littiin Raimo Jussilainen Pekka Räisäsen tilalle. 

 

VASTIKEMAKSUT VUODELLE 2016 
Hoitovastike 515,00 €/ osake sis. alv 10 %. Maksun eräpäivä on 5.4.2016, viivästyskorko 7,5%.  

Lasku tulee erillispostituksena joko sähköisesti tai perinteisellä postilla, riippuen kumman tavan olet va-

linnut NexGolfissa. Muistathan pitää yhteystiedot ajantasalla, voit tehdä muutokset suoraan NexGolfiin. 

 

 

PELIOHJESÄÄNTÖ 
Ohessa on yhtiökokouksessa vahvistettu peliohjesääntö, joka on sama kuin viime vuonna. Kaikilla 

osakkeilla on mahdollista valita joko aikuispelioikeus ja junioripelioikeus TAI 12 kpl pelilippuja.  

 

OSAKASEDUT 2016 
Uutena etuna on kultakortti. Pelaaja on oikeutettu pelaamaan kaikilla Kultakortti-järjestelmässä mu-

kana olevilla kentillä 7 kierrosta/kenttä. Kultakortin voi lunastaa osakas, joka käyttää omaa nimettyä pe-

lioikeuttaan hintaan 165€. Katso oheisesta esitteestä tarkemmat tiedot ja muut voimassa olevat edut. 

Osakaskortti postitetaan keväällä sitä mukaan, kun osakas on joko merkinnyt pelioikeuden itsel-

leen tai ottanut peliliput, ilmoitathan siis hyvissä ajoin pelioikeudesta! 
 

 

PELILIPPUJEN MUUTTAMINEN SÄHKÖISEKSI PELILIPUKSI 
Viime vuonna oli ensimmäistä kertaa mahdollista valita sähköiset peliliput, jotka koettiin käteväksi. 

Varsinaisia pelilippuja ei siis anneta, vaan riittää että pelilippujen omistaja antaa käyttäjille tiedoksi koo-

din, jonka kertomalla caddiemasterille pelikerta kuittaantuu käytetyksi. Halutessanne voimme toimittaa 

perinteiset peliliput. 

 

Sähköisen pelilipun (sarjakortin) hyödyt osakkaalle: 

 Sähköisen pelilipun omistaja voi seurata itse käyttöä kirjautumalla NexGolf palveluun mistä päin 

maailmaa tahansa. 

 Ei tarvitse muistaa ottaa pelilippua mukaan, riittää että tietää koodin jolla ”pelilippu” voidaan 

käyttää. Osakas saa koodin heti käyttöönsä, kun on yhteydessä toimistoon. 

mailto:heikki.hokkanen@lpg.fi
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http://www.golfpiste.net/files/7701/upload/Omien_osakkeiden_suunnattu_hankkiminen.pdf
http://www.golfpiste.net/files/7701/upload/Ohjes%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6_2016.pdf
http://www.golfpiste.net/files/7701/upload/LPG_OSAKASEDUT_2016.pdf
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Sähköisen pelilipun (sarjakortin) hyödyt Laukaan Peurunkagolfille:  

 Toimiston ja caddiemasterien työmäärä vähenee eli pelilippujen kirjaamiseen, käsittelyyn ja pos-

tittamiseen ei kulu niin paljon aikaa. 

 

OSAKAS, ILMOITA 7.4.2016 MENNESSÄ OHEISELLA LOMAKKEELLA, MIKÄLI 

HALUAT ANTAA OSAKKEESI PELIOIKEUDEN TOIMISTON KAUTTA VUOKRALLE 

Täytä toimiston kautta vuokraukseen oheinen lomake ja palauta toimistoon 7.4. mennessä joko perintei-

sellä postilla tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Katso tästä tarkempi info vuokrauksesta. Vastike 

pitää olla maksettuna, ennen kuin pelioikeus voidaan vuokrata toimiston kautta ja ennen kuin pelioikeus 

aktivoituu vuokralaiselle. Vastikelasku lähtee yhtiökokouksen 21.3. jälkeen. 

Osakas käyttää itse pelioikeuden 
Osakkeen pelioikeus ei nouse automaattisesti näkyviin vaan se täytyy joko käydä itse määrittelemässä 

tai ilmoittaa tiedot toimistoon. Muista aktivoida pelioikeus hyvissä ajoin ennen kauden alkua! Osakkaat 

voivat tehdä pelioikeusilmoituksen kirjautumalla omilla tunnuksilla NexGolf-järjestelmään 

www.nexgolf.fi/lpg. Osakas voi nimetä joko itsensä tai jonkun muun LPG jäsenen pelioikeutensa käyt-

täjäksi. Pelioikeus tulee välittömästi käyttöön, eikä muita toimenpiteitä tarvita.  

NexGolfiin kirjautumisen jälkeen pääsivulla näkyy kohta ”Omat osakkeet”. Klikkaa osakenroa ja paina 

nappia ”lisää itselle”. Muuta ei tarvita, pelioikeus on merkitty sinulle. Ilmoituksesta tulee vielä toimis-

toon tieto sähköisesti, jossa se tarkistetaan.  

Osakas vuokraa itse pelioikeuden pois 
NexGolfiin kirjautumisen jälkeen pääsivulla näkyy kohta ”Omat osakkeet”. Klikkaa osakenroa. Hae 

LPG jäsen hänen jäsennumerolla tai nimellä ja paina nappia ”lisää”. Muuta ei tarvita, pelioikeus on mer-

kitty.  

Voit ilmoittaa vuokraajan tiedot myös tällä netti lomakkeella tai perinteisellä lomakkeella. Jos haluat 

vuokrata pelioikeuden jonkun muun seuran jäsenelle/ pelaajan nimeä ei löydy NexGolfista, tulee ilmoi-

tus tehdä edellä olevilla lomakkeilla. Myös yritysosakkaiden on tehtävä ilmoitukset perinteisesti, mikäli 

sinulla ei ole tunnuksia (tunnukset saat toimistosta). Perinteisen lomakkeen lisäksi myös sähköposti il-

moitus käy, kunhan kaikki tarvittava tieto on ilmoitettu siinä. Tulosta, täytä ja postita perinteinen lo-

make tai laita skannattuna sähköpostin liitteenä toimistoon maarit.jarvinen@lpg.fi.   

Osakas ottaa peliliput osakkeesta 
Voit ilmoittaa asian tällä netti lomakkeella tai perinteisellä lomakkeella. Lisäksi voit laittaa myös 

sähköpostia toimistoon ja pyytää peliliput osakkeesta. Tarvittaessa ota yhteys toimistoon maarit.jarvi-

nen@lpg.fi tai puh. 040 718 2236. 

 

 

Keväisin golf terveisin 

Heikki Hokkanen                                    Maarit Järvinen 
Heikki Hokkanen                                             Maarit Järvinen 

toimitusjohtaja                                              toimistosihteeri/ toimisto 

0400 644 630                                              040 718 2236 

heikki.hokkanen@lpg.fi                                             maarit.jarvinen@lpg.fi 
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