
                                        StLG Oy      
yhtökokous 9.11.2021



ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Esityslistan hyväksyminen 
 
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5. Kokouksen osanotajien toteaminen 

6. Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio ja yhtölle suoritetavien vastkkeiden suuruus (liite 1) sekä päätetään 
lainanlyhennyksen rahastoinnista

7.Vahvistetaan vuoden 2022 peliohjesääntö ja nuoriso- ja junioripelioikeuksista peritävät maksut (liite 2). Käsitellään 
osakas Kaj Lindenin aloiteet vuoden 2022 peliohjesääntöön (Liiteet 3 ja 4)

8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tlintarkastajien palkkioista
   
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tlintarkastajien määrästä

10. Valitaan hallituksen jäsen erovuoroisten (Riikka Hirvisalo-Oja, Pekka Leskinen, Kimmo Backman ja Sami 
Somerkallion) tlalle seuraavalle 3-vuotskaudelle

 
11. Päätetään ylimääräisestä velanlyhennyksen rahastoinnista 2021 lahjoitetujen osakkeiden (10 kpl, 2.992,40 €) osalta

12. Kokouksen päätäminen 



6. Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio ja yhtölle suoritetavien 
vastkkeiden suuruus (liite 1) sekä päätetään lainanlyhennyksen 
rahastoinnista



Kausi 2021 (tlanne 31.10.2021)

• Kausi alkoi 1.5. Kalkki-Peterillä ja 
Pyhä Laurilla 19.4. (8.5. 
kokonaisuudessaan) Par 3 ja 
range avatin 31.3.

• Kierrosmäärät korkealla tasolla, 
tosin aivan vuoden 2020 
ennätyksiin ei ylletä

• Starteja Pyhällä Laurilla 26000 
• Starteja Kalkilla 24 000
• Par3:lla yli 7.000

• STARTTEJA ISOILLA KENTILLÄ YLI 
50.000 !

 



Investoinnit 2021
Range nurmen 
uusiminen, 2 kohde-
viheriön pohjien teko, 
bunkkereiden 
parannuksia KP #16 ja PL 
#4. 
Ladon lautaosien 
uusiminen.
Lisäksi Pyhällä Laurilla 
uusitin 8 griinin (#6-13) 
pinnat kylvämällä 
syksyllä



Konekantaa uudistetin suunnitelmien mukaan
• Iso rafleikkuri, greenijyrä ja ilmastuslaite

Liite 1 



Pelioikeuksien käytö 2021 (2020)

• 589 (586) nimetyä joista osakkaille 
523 (504) ja perheenjäsenelle tai 
yrityksen työntekijälle 66 (82)

• 537 (570) lippuina joista käytety noin 
14 (18) lippua/osake ja näistä 25% 
avainasiakkaalle ja 75% vieraille

• Vuokrapelioikeuksia 252 (222) kpl
• Passiivisia 49 (60) kpl
• Pelioikeuksia yhteensä 1450 (1460) 

kpl
• Juniori- 139 kpl ja nuorisopelioikeudet 

39 kpl yhteensä 178 kpl
• VIP lippuja käytety 311 (304) kpl

Liite 1 



Kausi 2021

GREEN FEE JA 
RANGETUOTOIT YLI 

BUDJETOIDUN

HENKILÖSTÖKULUT LÄHES 
BUDJETIN MUKAISET

MATERIAALIT JA PALVELUT YLI 
BUDJETIN 

LIIKETOIMINNAN MUISSA 
KULUISSA YLITYSTÄ, 

SUURIMMAT SÄHKÖ JA 
POLTTOAINEET

TILIKAUDESTA TULOSSA 
MAHDOLLISESTI HIEMAN 

TAPPIOLLINEN 



Vuoden 2020 toteuma, talousarvio ja ennuste 2021



Katseet seuraavaan kauteen

Reima Kaija jatkaa Prona ainakin seuraavan vuoden

Investoinnit jatkuvat kentään ja kiinteistöihin suunnitelmien mukaisest, 
sähköautoille latauspaikat (9 kpl)

Ravintoloitsija jatkaa ainakin seuraavan vuoden

Loputkin Ry:n henkilökunta siirretään Oy:lle ja kotikentäsopimus 
päivitetään vastaamaan uuta tlaneta

Liiton kisojen suhteen tulossa rauhallisempi vuosi

Liite 1 



Osakasedut

YHTEISTYÖ PICKALAN, TALMAN JA 
MASTERGOLFIN KANSSA JATKUU

AVAINASIAKKAAN EDUT 
NEIDONKEITAASSA JATKUVAT 

TOISTAISEKSI 

Liite 1 



Talousarvio 2022
Merkitävimmät muutokset

• Kotkentäsopimus seuran kanssa päivitetään 
• Kaikki loput Ry:n työntekijät siirtyvät yhtön palvelukseen, 

muutoksen tulosvaikutus +-0
• Yhtö veloitaa jatkossakin seuraa kentäkorvaus- ja 

toimistopalvelumaksulla
• Greenfee-, range- ja autonvuokratuotot arvioitu vuoden 2021 

tasolla, jotka olleet siis kauta aikojen korkeimmat

Liite 1 



Talousarvion haasteet

• Talousarvion tuoto-odotukset vaatvat etä golf-buumi jatkuu
• Juniori- ja nuorisopelioikeuksia myyty ennätysmäärä 178 kpl 

(max. 200 kpl)
• Hoitovastke ei ole noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana 

vaikka useimmat kustannustekijät ovat kohonneet merkitäväst. 
Kustannusten nousu on kompensoitu säästöillä, muta 
lisäsäästöjen löytyminen on haasteellista jos ja kun halutaan 
kenten ja palvelujen pysyvän edes nykytasolla. Tämä ennakoi 
paineta vastkkeen nostolle tulevaisuudessa

• Yhtön kassavarat ovat kuitenkin tällä hetkellä niin hyvät etä 
hallitus ei ole esitämässä hoitovastkkeen korotamista  vielä 
vuodelle 2022

Liite 1 



Vuoden 2022 talousarvio ja vuoden 2021 ennuste



Vuoden 2022 Talousarvio

Hoitovastke pidetään ennallaan 736,29 € Kokonaisvastke 793,16 € - eräpäivä 15.1.2022
 

Muut tuotot kasvavat kotkentäsopimuksen päivityksen ja henkilöstön siirron takia

Materiaalit ja palvelut tämän vuoden tasolla

Henkilöstökulut nousevat kotkentäsopimuksen purun takia

Liiketoiminnan muut kulut tämän vuoden tasolla 

Vastkekertymä alenee, joten myös liikevaihto jää vuoden 2021 tasosta hieman 

Liite 1 



Materiaalit ja palvelut 2022 –151.829 € 

HIEKAT -26.775€ LANNOITTEET 
-53.025€

SIEMENET 
-10.180€

TORJUNTA-
AINEET -22.500€

Liite 1 



Liiketoiminnan muut kulut 2022 – 427.657€

VAPAAEHTOISET 
HENKILÖSIVUKULUT –

45.500€

TOIMITILAKULUT –141.250€ 
(SIIVOUS, SÄHKÖ JA KAASU, 

JÄTEHUOLTO, 
KIINTEISTÖVERO, 
VAKUUTUKSET)

GOLFAUTOVUOKRAT –
17.340

ATK-LAITE JA 
OHJELMAKULUT  -24.940€

KONE- JA KALUSTOKULUT 
-110.900€ (POLTTOAINE JA 

KORJAUS)

MARKKINOINTIKULUT 
-9.350€

HALLINTOPALVELUT -26.750 
(KIRJANPITO, 

TILINTARKASTUS)

MUUT HALLINTOKULUT – 
38.569€ (PUHELIN JA 

INTERNET, RAHALIIKENNE, 
TULOSKORTIT, POSTI, 

JÄSENMAKSUT)

Liite 1 



Investointsuunnitelma 2022 (168 000€) 
• Koneet ja laiteet:

 Leikkuuyksiköt viheriöleikkuriin

 Pystyleikkuuyksiköt viheriöleikkuriin

 Traktori (vaihdossa menee vanha MF 1982)

 Bunkkerikone
• Kiinteistöt:

 Sähköautojen latauspaikat 9kpl
• Kentäremontt:

 KP2 lyöntpaikka on tarkoitus rakentaa uudelleen, jota lyöntpaikan suuntaus 
saadaan kohdalleen ja lyöntpaikan kaikki hyötyneliöt saadaan käytöön. Samalla 
uusitaan kastelu

 Lyöntpaikkakastelua uusitaan Pyhä Laurin väylillä 3, 7, 13 aiemman kaavan 
mukaan. Tämän jälkeen Pyhä Laurin kaikkien lyöntpaikkojen kastelu on uusitu

 Bunkkereiden peruskorjausta jatketaan korjausjärjestyksen mukaan aina kun muut 
remontkohteet antavat siihen mahdollisuuden

 Rangen kohdeviheriöt

Liite 1 



7. Vahvistetaan vuoden 2022 peliohjesääntö ja nuoriso- ja 
junioripelioikeuksista peritävät maksut (liite 2). Käsitellään 
osakas Kaj Lindenin aloiteet vuoden 2022 peliohjesääntöön 
(Liiteet 3 ja 4) 



 

Liite 2 

- Tasoitusrajan nosto 108 -) 120, riippumata pelaajamäärästä ryhmässä
- Vieraspelaajan varausoikeus 2-) 3 päivään, varausoikeus aukeaa kaikille 
jatkossa klo 21.00, nykyisen klo 00.00 sijaan
- Pelioikeus pelilippuina:

- Osakas voi otaa pelioikeutensa 25 pelilippuna. Lippuja käytävä 
pelaaja rinnastetaan vieraspelaajaan ellei hän ole itse osakas tai 
avainasiakas. Kun maksu ei tapahdu pelilipuilla  - Greenfee 35 €
(Osakkaan vieraan hinta) 

- Kentähenkilökunnan työturvallisuus:
- Kentähenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin 

nähden ja heiltä on aina odotetava lyöntlupa vaaratlanteiden 
vältämiseksi. Kentähenkilökunnalla ei ole velvollisuuta keskeytää 
työntekoaan hoitaessaan kentäämme  

Peliohjesääntö 2022 - Muutokset



 Juniori- ja nuorisopelioikeudet 2022

Junioripelioikeus Osakkaan juniori 50 € 
Muut 250 €

Nuorisopelioikeus osakkaan nuori 100 € 
Muut 350 €
 

Liite 2 



 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tlintarkastajien 
palkkioista

   
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tlintarkastajien 

määrästä



10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten (Riikka 
Hirvisalo-Oja, Pekka Leskinen, Kimmo Backman ja 
Sami Somerkallio) tlalle seuraavalle 3-vuotskaudelle

Sami Somerkallio on antanut suostumuksensa 
jatkokaudelle

 



11. Päätetään ylimääräisestä velanlyhennyksen 
rahastoinnista 2021 lahjoitetujen osakkeiden (10 
kpl, 2.427,50 €) osalta

12. Kokouksen päätäminen 
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