
Kimmo Sirainen

River Golf Oy
Varsinainen Yhtiökokous 25.4.2022



Kokouskutsu
1.Kokouksen avaus  

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri  

3.Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka samalla tarvi<aessa 
toimivat ääntenlaskijoina  

4.Todetaan kokouksen laillisuus  

5.Esitetään Blinpäätös Blikaudelta 2021  

6.Esitetään Blintarkastuskertomus  

7.Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta  

8.Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle  

9.Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen 
mukainen voi<o tai tappio antaa aihe<a  

10.Päätetään hallituksen jäsenten ja Blintarkastajien 
palkkiosta  

11.Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle 
Blikaudelle  

12.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä  

13.Valitaan hallituksen jäsenet  

- vaalivaliokunnan esitys: 

14.Valitaan Blintarkastajat ja varaBlintarkastaja  

15.YhBöjärjestyksen muu<aminen  
Alla yksilöityjen muutosehdotusten taustaksi hallitus toteaa, e<ä 3. §:n 
muutosehdotuksella on tarkoitus kirjata yhteisössä läpi sen historian ollut 
junioripelioikeuskäytäntö täsmenne<ynä yhBöjärjestykseen, 9. §:n muutosehdotuksella on 
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- Päätetään pyytää Oy:n hallitusta valmistelemaan esityksen osakkeiden arvo-
osuusjärjestelmään siirtymisestä seuraavaan varsinaiseen yh8ökokoukseen mennessä. 
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jäsenillä on oltava osakkeeseen sido5u pelioikeus pelikaudesta 2023 lukien. Tämä ei koske 
kuitenkaan Nokia River Golfia edustavia ammaOlaispelaajia eikä golf-yhteisön henkilökuntaa. 

Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esite5y, e5ä päätös selkiy5ää toimintaa, tekee kaikista 
aikuisista tasa-arvoisia pelioikeuksien suhteen, poistaa mahdollisuudet sooloiluihin. 

17. Kokouksen pää<äminen 

River Golf Oy Hallitus 



1. Kokouksen avaus

• River Golf Oy:n puheenjohtaja Lauri Oja



2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 



3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat, jotka 
samalla tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina 



4. Todetaan kokouksen laillisuus 



5. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2021 

































6. Esitetään tilintarkastuskertomus 



7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 



8. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle 



9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun 
taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 

• Esitys:



10. Päätetään hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien palkkiosta 
• Tähän saakka hallitukselle ei ole maksettu palkkiota


• Tilintarkastajille maksettu laskun mukaan 



11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta 
kuluvalle tilikaudelle 



12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 



13. Valitaan hallituksen jäsenet 



River Golf Oy 
Vaalitoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle 25.4.2022

Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 6. Sääntöjen mukaan hallituksessa on  3-8 jäsentä. 

Vaalitoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän lisäämistä yhdellä seitsemään jäseneen. 

Hallituksen kokoonpano tällä hetkellä 

Lauri Oja (pj), Harri Meller, Martina Pellinen, Niklas Mattsson, Mika Nurmi, Petri Hurri 

Vaalitoimikunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat ja lisäksi hallitukseen valitaan 
Tommi Jalkanen Nokia River Golf ry’n puheenjohtajana. 

Vaalitoimikunnan jäsenet  

Hanna Kalenoja, Kari Koiviola, Pasi Nieminen, Erkki Räty



14. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastaja 



15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

• Alla yksilöityjen muutosehdotusten taustaksi hallitus toteaa, että 3. §:n 
muutosehdotuksella on tarkoitus kirjata yhteisössä läpi sen historian 
ollut junioripelioikeuskäytäntö täsmennettynä yhtiöjärjestykseen, 9. §:n 
muutosehdotuksella on tarkoitus muuttaa yhtiökokouksen kutsutapaa, 
koska hallitus ei katso lehti-ilmoituksen olevan nykyolosuhteissa 
tarkoituksenmukainen, ja 10. §:n  

• Muutosehdotus sisältää mahdollisuuden etäkokouksen järjestämiselle 
sekä kokouskutsuun liittyvän teknisen täsmennyksen.  

• Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen 
tehdään seuraavat muutokset (muutokset kursiivilla ja/tai yliviivaten). 



Pykälät §1 ja §2



3§ Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B, ja C-osakesarjoihin



Pykälät §4 - §6



Pyjkälät §7 - 9 §9



Pykälä §10 



Pykälät §11 - §13



16. Osakkaan esitykset yhtiökokoukselle
Yhtiön osakas ehdottaa, että yhtiökokouksen päätettäväksi seuraavat ehdotukset:  

• ESITYS 1: 

• Päätetään pyytää Oy:n hallitusta valmistelemaan esityksen osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään 
siirtymisestä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. 


• Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esitetty, että siirtyminen arvo-osuusjärjestelmään poistaa paperiset 
osakekirjat, helpottaa ajantasaisen omistajalistan ylläpitoa, helpottaa osakkeiden kauppaa, käynnistää 10 
vuoden aikajakson, jona aikana kunkin osakkeenomistajan on osakkeensa arvo- osuusjärjestelmään 
siirrettävä ja tämän ansiosta viimeistään 10 vuoden päästä Oy:llä on 100% tietoisuus omistajista. 


• ESITYS 2: 

• Vahvistetaan, että kaikilla yli 21-vuotiailla kausikortilla (rajoittamaton pelioikeus) pelaavilla jäsenillä on 
oltava osakkeeseen sidottu pelioikeus pelikaudesta 2023 lukien. Tämä ei koske kuitenkaan Nokia River 
Golfia edustavia ammattilaispelaajia eikä golf-yhteisön henkilökuntaa. 


• Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esitetty, että päätös selkiyttää toimintaa, tekee kaikista aikuisista 
tasa-arvoisia pelioikeuksien suhteen, poistaa mahdollisuudet sooloiluihin



Osakkaan esitys 1.

• Päätetään pyytää Oy:n hallitusta valmistelemaan esityksen osakkeiden 
arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen mennessä. 


• Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esitetty, että siirtyminen arvo-
osuusjärjestelmään poistaa paperiset osakekirjat, helpottaa ajantasaisen 
omistajalistan ylläpitoa, helpottaa osakkeiden kauppaa, käynnistää 10 
vuoden aikajakson, jona aikana kunkin osakkeenomistajan on osakkeensa 
arvo- osuusjärjestelmään siirrettävä ja tämän ansiosta viimeistään 10 
vuoden päästä Oy:llä on 100% tietoisuus omistajista. 



Osakkaan esitys 2

• Vahvistetaan, että kaikilla yli 21-vuotiailla kausikortilla (rajoittamaton 
pelioikeus) pelaavilla jäsenillä on oltava osakkeeseen sidottu pelioikeus 
pelikaudesta 2023 lukien. Tämä ei koske kuitenkaan Nokia River Golfia 
edustavia ammattilaispelaajia eikä golf-yhteisön henkilökuntaa. 


• Ehdotuksen taustaksi hallitukselle on esitetty, että päätös selkiyttää 
toimintaa, tekee kaikista aikuisista tasa-arvoisia pelioikeuksien suhteen, 
poistaa mahdollisuudet sooloiluihin



Nykyinen käytäntö

• Kaikilla pelaajilla lukuunottamatta seuran ammattilaisia sekä henkilökuntaa on 
pelaamisen taustalla osakkeeseen sidottu pelioikeus


• Opiskelijat 21-27-vuotta pelaavat osakkeen junioripelioikeudella esittämällä 
ajantasaisen opiskelijakortin. Vuonna 2021 opiskelijoita oli yhteensä 215 kpl.



Opiskelijat 21-27v pelaavat junioripelioikeudella
Tästä päätös tehty 2022 osalta syyskokouksessa 2021.

• Käytäntö aloitettu Erkki Mommon aikaan, jolloin haluttiin lisää jäseniä ja luoda opiskelijoille edullinen tapa pelata 


• Päätös kauden 2022 osalta tehty syyskokouksessa 2021.


• Jos viime kauden 215 opiskelijaa olisi pelannut aikuisen pelioikeudella:


• 215 aikuisen pelioikeutta vähemmän käytössä.


• Jos jäsenprofiili olisi täsmälleen sama kuin 2021, tarkoittaisi tämä taloudellisesti 215 X 805€ (2021 hinta 
jäsenmaksu + kausimaksu) = 173.075€ vähemmän ry:lle tulevaa tuottoa. Tässä oletuksena, että kaikki 
aikuiset ottaisivat rajattoman kausimaksun


• Toki tällöin kentällä vähemmän pelaavia jäseniä.


• Tuon 173.075€ kattamiseen vaadittava maksujen korotus olisi laskettavissa 173.075€ / 1865 (tilanne 
25.4.2022) aikuisjäsentä = 93€ / aikuisjäsen. Toinen vaihtoehto tuon summan tasapainottamiseksi on 
laskea palvelun tasoa (kentänhoito ja henkilökunnan määrä).



17. Kokouksen päättäminen


