
 

Arvoisa LPG OY osakas 

 

 

ANNA YLIMÄÄRÄINEN PELIOIKEUTESI TOIMISTON 

VUOKRATTAVAKSI 
 

LPG VUOKRAPELIOIKEUS ENSIMMÄISTÄ KERTAA 

VUOKRAAVALLE LPG JÄSENELLE HINTAAN 570€, muille 600€.  

Muutoin hinta on 650€ LPG jäsenelle, muille 720€. 
Ensimmäistä kertaa vuokraavaksi lasketaan henkilö, joka ei ole kauden 2015 aikana tai sen jälkeen vuokrannut 

pelioikeutta toimiston kautta. 

 

Pelioikeuksia tarjotaan vuokralle toimiston kautta koko kaudeksi. Tämä hinta on voimassa 24.6.2017 saakka. 

Markkinatilanteesta riippuen juhannuksen jälkeen vuokrapelioikeuden hintaa voidaan tarkistaa LPG oy hallituksen 

päätöksellä, josta ilmoitetaan osakkeenomistajille. 

 

Vuokrapelioikeudesta osakkeenomistajalta peritään toimistokulua 25€/ osake, sis. alv 24%, tämä laskutetaan sen 

jälkeen, kun pelioikeus on saatu vuokrattua. 

 

Mikäli vuokralainen maksaa pelioikeuden jollain liikuntarahalla, esim. Smartum liikuntasetelillä, 

kulttuurisetelillä, saldokortilla, Luottokunnan virikesetelillä tai SporttiPassilla, peritään kulut osakkaalta siten, 

että provisio, jonka LPG joutuu maksamaan, vähennetään osakkaalle suoritettavasta summasta, koska LPG oy 

vain välittää osakkaan pelioikeuden. Osakkaan pitää maksaa oman osakkeensa hoitovastike laskulla.  

Liikuntaraha asiat täytyy käsitellä klubilla. Provisio vaihtelee 1% - 4% välillä, riippuen liikuntarahasta, mutta 

esim. smartum liikuntasetelillä provisio on 3,5%.  Jos vuokraaja maksaa esim. 400€ liikuntaseteleillä, on provisio 

14€ ja loput 170€ vuokralainen maksaa rahana. Tällöin osakkaalle tilitetään 570€ - 14€ = 556€. 

 

Vuokraamisen pelisäännöt: 

1. Pelioikeudet pyydetään ilmoittamaan 17.4.2017 mennessä LPG toimistoon vuokrattavaksi.  
Antaessasi osakkeen pelioikeuden vuokrattavaksi tulee jokaisesta vuokralle tarjottavasta osakkeesta tehdä 

kirjallinen ilmoitus pelioikeuden käyttöä koskevalle lomakkeelle (toimitettu osakkaalle, joko perinteisenä 

postina tai sähköisesti, lomake myös kotisivuilta noudettavissa www.lpg.fi). Lomakkeella tulee olla 

merkittynä osakkeen numero ja sarja, pankkitili, jolle rahat tilitetään ja osakkeenomistajan 

allekirjoitus. 

 

2. Pelioikeudet arvotaan 18.4.2017 alkaen kysynnän mukaan. Näin kaikilla on samanlainen mahdollisuus saada 

pelioikeutensa vuokralle. Osakas, jolla on yli 10 osaketta, saa ilmoittaa 30 % osakemäärästä, muut 

osakkeenomistajat voivat antaa max. 5 osaketta vuokrattavaksi. 

 

3. Kaikki ilmoitukset numeroidaan saapumisjärjestyksessä, josta sitten arvotaan yksi kerrallaan, kenen pelioikeus 

vuokrataan. HUOM! 18.4.2017 arvotaan 60 ensimmäiselle pelioikeudelle numero valmiiksi, näin voit 

tämän arvonnan jälkeen kysellä, onko jättämällesi pelioikeudelle tullut tässä arvonnassa numeroa 

(vuonna 2016 vuokrattiin toimiston kautta 57 pelioikeutta). 

 

4. 17.4.2017 jälkeen tulevat ilmoitukset huomioidaan, mutta heidän pelioikeudet vuokrataan vasta kun kaikki 

muut on jo vuokrattu. 

 

5. Toimiston kautta vuokrataan vain nimettyjä pelioikeuksia.  

 

6. Osakkeenomistaja voi myös jättää junioripelioikeuden itselleen käyttöön. 

 

7. Osakkeenomistajalla on oikeus vetää pelioikeutensa pois vuokrauksesta ilmoittamalla LPG toimistoon. 

 

8. Toimiston kautta vuokrataan vain niitä osakkeita, joissa ei ole maksamattomia yhtiövastikkeita aiemmilta 

kausilta ja vuoden 2017 yhtiövastike on maksettu (laskut lähtevät yhtiökokouksen 28.3.2017 jälkeen). 

 

9. Vuokralainen maksaa suoraan osakkaalle vuokrapelioikeuden hinnan. Mikäli vuokraaja käyttää 

liikuntaseteleitä, hoidetaan asia, kuten on alussa kerrottu. 

 

LPG ei kuitenkaan vastaa, että pelioikeus menisi yhtiön kautta vuokralle. Osakkeenomistaja voi tiedustella 

tilannetta toimistosta. Toimiston kautta vuokraus on lisävaihtoehto osakkaalle saada pelioikeus vuokralle. Tällä 

vuokraamiskäytännöllä tarjotaan osakkeenomistajille järkevämpi tapa osakkeiden vuokraamiseen ja 

puolustetaan osakkuuden etuja. 

http://www.lpg.fi/

