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YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 
LPG Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 28.3.2017 Kylpylähotelli Peurungassa. Ko-

kouksessa oli läsnä tai edustettuna 94 osakasta. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen. LPG Oy 

teki voittoa 13 075,15€. Kokous vahvisti budjetin vuodelle 2017. Yhtiövastike pidettiin ennallaan 515€ 

ja peliohjesääntö vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiökokous valtuutti hallituksen osak-

keiden suunnattuun hankkimiseen yhtiölle. Osakkeesta maksettava hinta on 1 euro. Ohessa on asiasta 

lisää infoa.  

 

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

O. Virta, Seppo J.Virta, Antti Saleva ja Jouko Riipinen. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Elina 

Rasa ja Paavo Mölsä. Raimo Jussilainen ja Tuija Karhila olivat ilmoittaneet, etteivät olleet enää käytet-

tävissä. 

 

VASTIKEMAKSU VUODELLE 2017 
Hoitovastike 515,00 €/ osake sis. alv 10 %. Maksun eräpäivä on 12.4.2017. 

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.  

 

OSAKASEDUT 2017 
Katso oheisesta esitteestä tarkemmat tiedot ja voimassa olevat edut. Osakaskortti postitetaan keväällä 

sitä mukaan, kun osakas on joko merkinnyt pelioikeuden itselleen tai ottanut peliliput! 

 

 

BÄGIPAIKKA JA PUKUKAAPPI PAIKAT KAUDELLE 2017 
Mikäli sinulla on ollut paikka käytössä viime kesänä, tulet saamaan laskun huhtikuun alussa. Jos et ha-

lua paikkaa tälle kaudelle, ota yhteyttä toimistoon. Klubilla on vapaana bägivarastossa sekä ala- että ylä-

paikkoja. Aitassa on yksi kärrypaikka vapaana. Myös pukukaappi paikkoja vapaana, miesten puolella 

vain muutama. Bägipaikka 40€/ kausi ja pukukaappi 40€/ kausi. 

 

OSAKAS, ILMOITA 17.4.2017 MENNESSÄ OHEISELLA LOMAKKEELLA, MIKÄLI 

HALUAT ANTAA OSAKKEESI PELIOIKEUDEN TOIMISTON KAUTTA VUOKRALLE 

Täytä toimiston kautta vuokraukseen oheinen lomake ja palauta toimistoon 17.4. mennessä joko perin-

teisellä postilla tai skannattuna sähköpostin liitteenä. Katso ohesta tarkempi info vuokrauksesta. Vastike 

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

aktivoituu vuokralaiselle.  

PELIOIKEUDEN AKTIVOIMINEN 

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 

mailto:heikki.hokkanen@lpg.fi
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voivat tehdä pelioikeusilmoituksen kirjautumalla omilla tunnuksilla NexGolfin vanhaan käyttöjärjestel-

mään http://lpg.nexgolf.fi/lpg/ . 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 netti lomakkeella tai oheisella perinteisellä lomakkeella. Jos ha-

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

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

mikäli sinulla ei ole tunnuksia (tunnukset saat toimistosta). Perinteisen lomakkeen lisäksi myös sähkö-

posti ilmoitus käy, kunhan kaikki tarvittava tieto on ilmoitettu siinä. Tulosta, täytä ja postita perinteinen 

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

Osakas ottaa peliliput osakkeesta 
Voit ilmoittaa asian netti lomakkeella tai oheisella perinteisellä lomakkeella.  

Peliliput annetaan osakkaalle yhtenä 20 kierroksen kertapelioikeuskorttina tai irtolippuina 20kpl.  

Kertapelioikeuskorttia voi käyttää osakas itse ja hänen perheenjäsenensä sekä edellä mainittujen 

seurassa samassa lähdössä pelaavat vieraat.  

Mikäli oikeushenkilöomistaja (yritys, julkisyhteisö tai vastaava) vaihtaa pelioikeutensa kertapelioikeus-

korttiin, on yrityksen ennen lunastamista ilmoitettava toimistoon luettelo henkilökuntaansa kuuluvista, 

kertapelioikeuksien käyttöön oikeutetuista henkilöistä, joilla on edellä todetut oikeudet. Ilmoitettuja voi 

olla enintään kertapelioikeuksien kokonaismäärää vastaava henkilömäärä. Kertapelioikeuskorttia voi 

käyttää nimetty henkilö itse sekä samassa lähdössä pelaavat vieraat. 

Osakas voi myös lunastaa kertapelioikeudet irrallisina lippuina, jolloin osakkaan tulee maksaa 5€ 

lunastusmaksu/ lippu = 100€/ 20 kpl. Kun irrallisia lippuja käyttää joku muu kuin osakas itse, hä-

nen perheenjäsenensä tai edellä mainittujen seurassa samassa lähdössä pelaava vieras, tulee lipun 

käyttäjän maksaa 10€ käsittelymaksu/ lippu ilmoittautumisen yhteydessä. Pelilippuja käyttävä pe-

laaja rinnastetaan vieraspelaajaan, ellei hän ole itse osakas. 

Voit laittaa myös sähköpostia toimistoon ja pyytää peliliput osakkeesta.  

 

Keväisin golf terveisin 

 

Heikki Hokkanen                                    Maarit Järvinen 
Heikki Hokkanen                                                                   Maarit Järvinen 
toimitusjohtaja                                                                                 toimistosihteeri 
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