
Laukaan Peurunkagolf Oy  

OSAKKEIDEN PELIOIKEUKSIA MÄÄRITTÄVÄ OHJESÄÄNTÖ 

Pelioikeudet 

Osakesarjat ovat A, B, C, D, E ja F, joista on mahdollista merkitä 1 varsinainen pelioikeus + 1 junioripelioikeus 

perheenjäsenelle (Junioripelioikeutta saa käyttää lapsi/ lapsenlapsi, joka on 21 vuotta tai alle 1.1.). 

Junioripelioikeutta voi käyttää joko pelioikeuden käyttäjän juniori tai vuokraajan juniori. Henkilöomistaja voi 

nimetä osakkeen pelioikeuden joko itselleen tai perheenjäsenelleen (puoliso, avopuoliso, lapsi, lapsenlapsi 

suoraan alenevassa tai ylenevässä polvessa) pelioikeudeksi, vuokrata eteenpäin tai ottaa 20 pelilippuna. 

Oikeushenkilöomistaja (yritys, julkisyhteisö tai vastaava) voi nimetä osakkeen pelioikeuden henkilölle, joka 

on omistussuhteessa tai työ-, virka- tai vastaavassa suhteessa yhteisöomistajaan, vuokrata eteenpäin tai 

ottaa 20 pelilippuna. Pelioikeutta käyttää koko pelikauden sama henkilö. Kesken kauden pelioikeuden siirto 

on mahdollista vain osakkeen vaihtaessa omistajaa ja kun vaihto on asianmukaisesti rekisteröity.  

Pelilippujen käyttö 
 

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 
kertapelioikeuskorttiin, 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, hänen 

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

maksaa 10€ käsittelymaksu/ lippu ilmoittautumisen yhteydessä. Pelilippuja käyttävä pelaaja rinnastetaan 

vieraspelaajaan, ellei hän ole itse osakas. 

Pelioikeuden myynti/ vuokraus 

Osakkeenomistaja voi myydä/ vuokrata pelioikeutensa tai peliliput ulkopuoliselle pelikaudeksi. Pelioikeuden 

vuokraajalla tai pelilipuilla pelaavalla on pelatessaan Laukaan Peurunkagolfin kentällä oltava SGL:n 

voimassa oleva tasoituskortti. Hänellä on mahdollisuus liittyä myös Laukaan Peurunkagolf ry:n jäseneksi 

niillä säännöillä kuin yhdistys on vahvistanut. Osakkeenomistajalle tarkoitetut etuudet eivät koske 

pelioikeuden vuokraajaa. 

Osakkeenomistajan edut  

Osakkeenomistajan edut koskevat henkilöosakkeenomistajan sekä oikeushenkilöomistajan nimetyllä 

pelioikeudella pelaavaa, jonka kanssa hänen perheenjäsenensä ja yksi seuran ulkopuolinen vieras saavat 20 

% alennuksen greenfeestä. Muut edut on kerrottu osakasedut infossa. Osakasedut ovat osakaskohtaisia. 

Mikäli osakas vuokraa pelioikeuden eteenpäin, osakasedut eivät ole käytettävissä. 

Pelioikeuden menetys  

Osakkeenomistaja menettää pelioikeutensa, mikäli osakkeen hoito- ja rahoitusvastikkeet ja muut 

mahdolliset maksut eivät ole maksettu. Pelioikeuden voi menettää myös, mikäli yhtiöjärjestyksen tai tämän 

ohjesäännön määräyksiä on rikottu. Tällöin pelioikeus voidaan ottaa yhtiön haltuun ja yhtiö voi vuokrata sitä 

edelleen yhtiöjärjestyksen mukaan. Pelioikeuden vapautumisesta päättää yhtiön hallitus. 

Tätä ohjesääntöä voi muuttaa vain yhtiökokous enemmistöpäätöksellä. Hallitus valvoo ohjesäännön 

noudattamista ja päättää ohjesäännössä sille osoitetuista asioista. 
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