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Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2023 klo 
17.00 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. 
§:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat. 
   
Asialista 
1.  Kokouksen avaus 
 
2.  Puheenjohtajan valinta 
 
3.  Pöytäkirjanpitäjän valinta 
 
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 
5. Kokouksen osanottajien toteaminen 
 
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
7.  Tilinpäätöksen esittely (2022) 
   
8. Tilintarkastuskertomus (2022) 
 
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2022) 
 
10. Toimenpiteet tilikauden voiton/tappion johdosta  
 Hallitus esittää, että tilikauden voitto 21 054 € kirjataan voittovaratilille. 
 
11. Osakaslainen maksun selvitys 

Edellinen yhtiökokous velvoitti hallituksen tekemään selvityksen osakaslainan loppuun 
hoitamisesta. 
  

12. Vastuuvapauden myöntäminen (2022) 
 
13. Hallituksen jäsenten lukumäärä                   
 Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä 

 
14. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet 
 
15. Hallituksen jäsenten valinta 
 
16. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023 

Hallitus esittää: 
Perusvastike 140 €+10 % alv kaikilta osakkeilta (154 €)  



Käyttövastike käytettäviltä osakkeilta, joko 

• 350 € +10 % alv (385 €) kun maksetaan 30.4.2023 mennessä, tai 

• 370 € +10 % alv (407 €) 30.4.2022 jälkeen laskutettavilta 
Osakas maksaisi siis pelioikeudesta vastikkeina valitsemastaan maksutavasta riippuen 
539 € - 561 € ( sis alv10%) 
Klubitalon rahoitusvastike 37,00 €, velkaosakkeilta, rahastoidaan 
Osakekohtainen lainaosuus rahoitusvastikkeen jälkeen 140,00 € maksettavissa 
huhtikuun loppuun, rahastoidaan 
 

17. Muutokset Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestykseen 
Lappajärven Loma-Golf Oy:n hallitus esittää, että Lappajärven Loma Golf Oy:n 
yhtiöjärjestykseen tehdään seuraavat muutokset: 
 

12 § KOKOUSKUTSU: Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen muutettavaksi kokouskutsun 
lähetystapaa ja aikamäärettä seuraavasti:   

Vanha Teksti:  

  
Uusi Teksti:  
”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön kotisivuilla vähintään 14 vuorokautta 
ennen hallituksen määräämää päivämäärä. Lisäksi kutsu toimitetaan jokaiselle 
osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon merkittyyn sähköpostiinsa. Kukin 
osakkeenomistaja vastaa osakeluettelossa olevien yhteystietojen 
ajantasaisuudesta.”  
  
• 5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUS: Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen 
muutettavaksi pelioikeuksien käyttöön liittyvistä muutosvaatimuksista sekä 
pelioikeuksien käyttöön liittyvien tarkempien määräyksistä päättämisestä 
seuraavasti.  

Vanha teksti:  

  
Uusi Teksti:   
”Yhdellä P-osakkeella saa A-pelioikeuden. Osakkeenomistaja voi vaatia kahdella 
omistamallaan P-osakkeella B-pelioikeutta ja kolmella omistamallaan P-osakkeella C-
pelioikeutta. Vaatimus B- tai C-pelioikeuden saamiseen on esitettävä hallitukselle, 
jonka päätöksen jälkeen vaadittu pelioikeus on käytettävissä.”  
  
Vanha teksti:  

  
Uusi teksti:  
”Pelioikeuksien käyttöön liittyvistä tarkemmista määräyksistä päättä kullekin 
pelikaudelle yhtiökokous hallituksen esityksen perusteella. Pelioikeutta ei ole 
osakkeella, josta vastike on joltakin osin suorittamatta.”  
  



• 6 § VASTIKE: Hallitus ehdottaa yhtiöjärjestykseen muutettavaksi vastikkeen 
suuruuden määräämisestä seuraavasti:   
Vanha teksti:  

  
Uusi Teksti: ”Rahoitus ja toimintavastikkeen suuruuden päättää yhtiökokous 
hallituksen esityksen perusteella.”  
  
• Uutena asiana 15 § LUNASTUSOIKEUS: Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen 
lisättäväksi lunastusoikeuden seuraavasti:   
Uusi teksti:  
”Yhtiön K-sarjan tai P-sarjan osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle, on ensiksi 
yhtiöllä ja toiseksi Järviseudun Golf ry:llä lunastusoikeus sen menettelyn mukaisesti, 
mikä osakeyhtiölain 3. luvun 7 §:ssä sanotaan.”  

 
18. Muut asiat 
    
19. Kokouksen päättäminen 
 
 

Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä klubitalolla, 
osoitteessa Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi 16.4.2023 alkaen.  
Tiedustelut Keijo Keskinen, 044 2844091 tai keijo.keskinen@jgs.fi 


