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ST. LAURENCE GOLF OY PELIOHJESÄÄNTÖ VUODELLE 2017  
 
Peliohjesäännön hyväksyy St. Laurence Golf Oy:n yhtiökokous syysyhtiökokouksessaan 
  
1. PELIOIKEUS 
 
Jokainen osake tuottaa yhden pelioikeuden. Osakkeen voi joko nimetä itselleen pelioikeudeksi, vuokrata 
eteenpäin tai ottaa pelilippuina. Pelioikeus on voimassa, kun kaikki osakkeen vastikemaksut on maksettu 
kokonaisuudessaan ja kun pelioikeudesta on tehty pelioikeusilmoitus ko. pelikautta kohti. 
 
Kaikki osakkeenomistajat, jotka pelaavat omalla pelioikeudellaan (nimetty pelioikeus tai nimetyt peliliput) 
ovat ns. avainasiakkaita. Avainasiakkaaksi katsotaan perheenjäsenensä *) osakkeella pelaava henkilö sekä 
yrityksen/juridisen henkilön osakkeella pelaava nimetty pelioikeuden haltija, joka on työ- tai 
omistussuhteessa ko. osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön. 
 
*) Perheenjäsen = avio- ja avopuoliso ja sukulaiset suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. 
 
Nimetty pelioikeus 
Pelioikeus oikeuttaa osakkeenomistajan pelaamisen yhtiön omistamilla kentillä (Kalkki-Petteri, Pyhä Lauri ja 
Par 3) tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin.  
 
Vuokrattu pelioikeus 
Jos osakkeenomistaja ei käytä pelioikeuttaan, hän voi tilapäisesti luovuttaa pelioikeutensa toiselle 
henkilölle tässä peliohjesäännössä mainituin ehdoin. Yhtiön ulkopuolisella henkilöllä, joka ei ole yhtiön 
osakas, mutta on pelioikeuden haltija, oikeudet ovat erilaiset kuin osakkeenomistajan, joka pelaa omalla 
pelioikeudellaan. 
 
Pelioikeus pelilippuina 
Osakas voi myös ottaa pelioikeutensa 25 pelilippuna. Lippuja käyttävä pelaaja rinnastetaan vieraspelaajaan, 
ellei hän ole itse osakas.  
 
Junioripelioikeus 
Yhtiö luovuttaa St. Laurence Golf Ry:n junioritoimikunnalle oikeuden jakaa vuodelle 2017 junioreille (21-
vuotiaille ja alle) enintään 200 junioripelioikeutta. Junioripelioikeus vaatii jäsenyyden seurassa (StLG). 
 
Juniorit saavat pelioikeutensa hakuajan puitteissa seuraavassa järjestyksessä: 

1. Avainasiakkaiden lapset ja lastenlapset, joilla on ollut junioripelioikeus edellisellä kaudella 
2. Avainasiakkaiden lapset ja lastenlapset, joille on hakuaikaan mennessä haettu 

junioripelioikeutta 
3. Osakkaiden lapset ja lastenlapset, joille on hakuaikaan mennessä haettu junioripelioikeutta 
4. Muut juniorit, joilla on ollut junioripelioikeus edellisellä kaudella 
5. Pelioikeuden haltijoiden lapset 

 
Jos edellä mainittujen kategorioiden sisällä tulee yhtiöjärjestyksen sallima 200 pelioikeuden raja vastaan, 
ratkaisee junioripelioikeuden saajan kyseisen kategorian sisäisen järjestyksen hakulomakkeen 
vastaanottamisen päivämäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee arpa. Mikäli hakuaikaan mennessä on 
jäljellä vapaita pelioikeuksia, myönnetään niitä myös muille junioreille, jotka ovat hakeneet 
junioripelioikeutta ja ovat St. Laurence Golf Ry:n jäseniä. Nämä pelioikeudet myönnetään 
hakujärjestyksessä. Junioripelioikeuden maksut kaudella 2016 määrittelee StLG Oy:n hallitus.  
 
Avainasiakkaan muut edut 
Jokaista osaketta kohti, jonka vastike on maksettu eräpäivään mennessä, saa osakas yhden ilmaisen 
pelilipun. Eri kenttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadituista yhteistyösopimuksista ja niiden kautta 
saatavista eduista tiedotetaan ennen kauden alkua ja niistä päättää hallitus. Muista eduista tiedotetaan 
ennen kauden alkua. 
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2. PELAAMINEN ST. LAURENCE OY:N KENTILLÄ 
 
Pyhä Lauri ja Kalkki-Petteri 
 
Tasoitusrajat  
Osakkaita, pelioikeuden sekä junioripelioikeuden haltijoita eivät sido tasoitusrajat. Vieraspelaajien 
tasoitusraja on 36, mutta avainasiakkaan ja pelioikeuden haltijan vieraana tasoitusraja on 54. Kaikkia 
varauksia sitovat ryhmäkohtaiset hcp-rajoitukset eli 4-hengen ryhmällä max 100 ja 3-hengen ryhmällä max 
120. 

 
Varausoikeudet 

 
Avainasiakkaat (AA) 

 Pidennetty ajanvarausoikeus: Avainasiakkailla on oikeus varata lähtöaikoja seitsemän (7) 
vuorokautta ennen lähtöaikaa; max 5 yhtäaikaista varausta. Avainasiakkaiden vierailla on 
mahdollisuus maksaessaan hyödyntää henkilökohtaisia etukorttejaan. 

 Alennettu vieras green fee: Avainasiakas voi tuoda kolme (3) vierasta omassa lähtöryhmässään 
alennettuun green fee hintaan hinnaston mukaisesti. 

 Extra-varaukset: Avainasiakkaalla on pelikauden aikana oikeus max. kolmeen (3) ilmaiseen extra-
varaukseen enintään kuukauden päähän varauspäivästä, normaalin ajanvarausaikojen ulkopuolella. 
Lähdöt voi varata myös peräkkäin samana päivänä. Kolme ensimmäistä ovat ilmaisia, muut 
maksullisia.  

 
Pelioikeuden  ja junioripelioikeuden haltijat (PO) 

 Ajanvarausoikeus viisi (5) vrk ennen lähtöaikaa; max 3 yhtäaikaista varausta 

 Ei aika- eikä tasoitusrajoituksia  

 Oikeus tuoda maksimissaan kolme (3) vieraspelaajaa omassa lähtöryhmässään, joista yksi (1) vieras 
alennettuun green fee hintaan hinnaston mukaan 

 
StLG Ry:n pelioikeudettomat jäsenet  

 Ajanvarausoikeus 3 vrk ennen lähtöaikaa; max 2 yhtäaikaista varausta 

 Ei tasoitusrajaa 
 

Vieraspelaajat  

 Ajanvarausoikeus 2 vrk ennen lähtöaikaa; max 2 yhtäaikaista varausta 

 Tasoitusraja on 36 ilman isäntänä pelaavaa avainasiakasta tai pelioikeuden haltijaa  

 Green Fee 18r  

 Vieraspelaajat voivat lähteä pelaamaan toimiston aukioloaikojen ulkopuolella ainoastaan 
avainasiakkaan tai pelioikeuden haltijan vieraana 

 AA ja PO vastaavat vieraittensa maksuista. Jos maksua ei ole suoritettu pelaamista seuraavana 
päivänä  toimisto laskuttaa isäntää. 

 SGKY:n Kultakorttipelaajat 3 vrk ennen lähtöaikaa  
 

 
Normaalien ajanvarausaikojen ulkopuolella tehtävistä varauksista peritään hinnastossa määritelty 
varausmaksu. Toimitusjohtajalla on valtuudet rajoittaa osakkaan extra-varauksia ja vieraspelaajien 
ennakkovarausmahdollisuuksia kauden aikana esim. kilpailujen johdosta.  

   
Par 3-kenttä 
 
Kuusi reikäiselle par 3-kentälle pääsee pelaamaan ilmoittautumisjärjestyksessä joko nimetyllä 
pelioikeudella tai maksamalla green fee-maksun. Par 3-kentälle ilmoittaudutaan pelitoimistossa. 
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Avainasiakkaille, nimetyn pelioikeuden ja junioripelioikeuden haltijoille par 3-kentän pelaaminen kuuluu 
pelioikeuteen. Pelilippua (18 r) käyttämällä par 3-kentälle voi ottaa mukaansa veloituksetta myös toisen 
pelaajan. Avainasiakkaiden perheenjäsenille pelaaminen par3- kentällä on ilmaista.  
 
 
3. MUUT KENTTIEN PELAAMISEEN LIITTYVÄT YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT 
 
Keltaiset ajat 
Keltaiset ajat ovat paikan päältä varattavia lähtöaikoja.  Ajat annetaan kenttäkohtaisesti siinä järjestyksessä 
kun varaaja on paikan päällä varaamassa aikaa haluamallensa kentälle. Aika annetaan aina seuraavalle 
mahdolliselle vapaalle ajalle (tällä tarkoitetaan muu kuin keltainen aika) , johon pelaajat mahtuvat. 
Viikonloppuna vain avainasiakkaat vieraineen voivat varata keltaisen ajan aikaisemmin kuin 30 min ennen 
lähtöä. Mikäli lähdössä on vielä tilaa 30 min ennen lähtöä, ovat ajat kenen tahansa varattavissa.  
Paikanpäältä varattaessa lähtöaikaa pelaajan on oltava valmis vastaanottamaan  seuraava vapaa aika. 
 
Golf-autojen käyttö  
Golf-autojen käyttö on mahdollista kentän kunnon salliessa ja auton käytöstä laadittuja ohjeita noudattaen. 
Vastuullisen kuljettajan on oltava vähintään 18-vuotias ja autossa saa olla vastuullisen kuljettajan lisäksi 
toinen kanssamatkustaja. Kanssamatkustaja, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa vastuullisen kuljettajan 
valvonnassa ajaa golf-autoa. Golf-auton käyttöä säätelevät yleiset tieliikennelain säännöt mm. alkoholin 
suhteen. Golf-auton väärinkäytöstä aiheutuvat kulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset yhtiö perii 
vastuulliselta kuljettajalta. Yhtiö on lisäksi oikeutettu antamaan golf-auton väärinkäytöstä vastuulliselle 
kuljettajalle yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisesti rangaistuksen. 
 
Maksamatta pelaaminen 
Jokaisen pelaajan on ilmoittauduttava pelitoimistossa ennen kentälle menoa sekä suoritettava hänelle 
kuuluvat maksut. 
 
Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys. Mikäli valvoja tapaa tarkastuksessa pelaajan, joka ei 
ole suorittanut pelimaksua tai kirjannut itseään, noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

 Vieraat ilman isäntää: valvoja ottaa pelaajien jäsenkortit ja toimittaa ne pelitoimistoon, josta 
jäsenkortit voi lunastaa maksua vastaan 

 Vieraat isännän seurassa: valvoja ottaa ylös isännän tiedot ja vieraiden lukumäärän sekä nimet ja 
toimittaa tiedot pelitoimistoon korotettua maksua varten. 

 
Peliajan peruuttamatta jättäminen (ns. ”no show”)  
Pelitoimisto valvoo varattujen peliaikojen noudattamista .Toimitusjohtajalla on valtuudet periä 
sakkomaksua pelaajalta joka ei ole perunut varattua aikaa. 
 
Jäsenyys golfseurassa ja vakuutusturva kentillä 
Isoilla kentillä pelaavilla on oltava voimassa myös jonkin golf-seuran jäsenyys. Par 3-kentällä jäsenyyttä ei 
vaadita, myös he ovat vakuutettuja, kunhan ovat ilmoittautuneet pelaamaan. Poikkeuksen kentälle 
päästämisestä ilman minkään seuran jäsenyyttä voi tehdä vain toimitusjohtaja. 
 
Muuta 
Toimitusjohtajalla on valtuudet solmia yrityskohtaisia väyläisännyys- ja yhteistyösopimuksia, joissa sovitaan 
edellä poikkeavista varausoikeuksista ja rajoitteista.  Toimitusjohtajalla on oikeus kentän varaustilanteen 
mukaan laatia tarjouspohjaisia hintoja pyrkien maksimoimaan kentän käyttöasteen ja sen käytöstä saatavat 
tuotot. Poikkeusolosuhteissa toimitusjohtajalla on oikeus peluuttaa kenttiä parhaaksi katsomallaan tavalla 
käyttöasteen maksimoimiseksi.  
 
 


