
 

JC Ruukkigolf Oy:n pelioikeuksia ja maksuja koskeva ohjesääntö 
Vahvistettu yhtiökokouksessa 22.4.2006 astuvaksi voimaan samassa kokouksessa  

muutetun yhtiöjärjestyksen kanssa. 

 

I. Pelioikeudet 
 
1. Jokaiselta golfkentällä pelaavalta 
henkilöltä vaaditaan, että hänellä on Ruukki-
golf ry:n tai jonkun muun rekisteröidyn 
golfseuran hyväksymä pelilupa. 

 
2. Mikäli A-, B-, C-, tai D- osakkeen omistaa 

juridinen henkilö, tulee tämän ilmoittaa yhtiön 
hallitukselle se henkilö, jolle henkilökohtainen 
pelioikeus kuuluu. 
 
3. A-, B-, C-, ja D-osakkeen henkilö-

kohtainen pelioikeus voidaan vähintään 
pelikaudeksi kerrallaan siirtää henkilölle, jonka 
yhtiön hallitus hyväksyy.  Ilmoitus pelioikeu-
den tilapäisestä siirtämisestä on tehtävä 
hallituksen määräämään ajankohtaan men-
nessä. 

 
4. Tällainen siirretty henkilökohtainen 
pelioikeus ei anna yhtiöjärjestyksen 5§:n 
neljännen kohdan mukaisia liitännäisiä 

pelioikeuksia. 
 
5. C- ja D- osakkeen yhteisöpelioikeuksia  

voi käyttää siten, että C- osakkeen osalta 
enintään kaksi ja D- osakkeen osalta enintään 
neljä henkilöä voi yhtä aikaa pelata yhtiön 
golfkentällä.  
 Yhteisöpelioikeuksia käyttävien henki-
löiden nimet ja golfklubijäsenyystiedot tulee 
toimittaa yhtiön toimistoon hallituksen 

määräämällä tavalla. 
 
6. Henkilöillä, joilla on yhtiöjärjestyksen 5§  
mukaan A-, B- ja C- osakkeen omistajan 
lähipiiriin kuuluvina liitännäinen pelioikeus 

taikka C- tai D- osakkeen yhteisöpelioikeuden 
käyttölupa, on oikeus pelata yhtiön 

golfkentällä sen mukaan, kuin golfkentän 
kapasiteetti ja muut olosuhteet sallivat. 
 
7. Omistajan lähipiiriläisiksi luetaan oman 
ruokakunnan jäsenet sekä ylenevässä että 
alenevassa polvessa olevat ruokakunnat ja 

muut hallituksen tämän periaatteen mukai-
sesti hyväksymät henkilöt.  
 
8. Osakkeisiin perustuvien pelioikeuksien 
lisäksi yhtiön hallitus voi erityisestä syystä 
luovuttaa korkeintaan viisikymmentä (50) 
pelioikeutta fyysiselle tai juridiselle henkilölle,  

 
 
 

 
 
 

joka ansiokkaalla toiminnalla on myötävai-
kuttanut yhtiön perustamiseen, sen taloudel-
lisen tilan parantamiseen, tai muutoin 
oleellisella tavalla toiminut yhtiön tai sen 
golfkentällä harjoitettavan urheilutoiminnan 
hyväksi. 

 

9. Pelioikeuden käyttäjältä, joka olennaisella 
tavalla rikkoo näitä määräyksiä vastaan, 
voidaan, jollei asiaa koskeva huomautus tuo 
parannusta, yhtiön hallituksen päätöksellä 
evätä oikeus pelata yhtiön golfkentällä 
hallituksen määräämäksi ajaksi. 

 
10. Ruukkigolf ry:n jäsen, jolla ei ole yhtiön 
osakkuuteen liittyvää pelioikeutta, on 
etuoikeutettu muiden seurojen vieraspelaajiin 
nähden. 
 
 

 

II. Maksut 
 
 

11. Yhtiöjärjestyksen 6§:n mukaan 
osakkeenomistajat ovat velvollisia maksa-
maan yhtiölle vastiketta. Vastike jakautuu 
hoito- ja rahoitusvastikkeeseen. 
 
12. Yhtiöjärjestyksen 5§:n liitännäisten 
pelioikeuksien käyttömaksut (kausimaksut tai 

greenfee) pyritään vahvistamaan muiden 
vieraspelaajien pelimaksuja (greenfee) edul-
lisemmaksi. 
 
13. Käytössä olevasta junioripelioikeudesta 

(sen vuoden loppuun, kun juniori täyttää 
25v.) suoritettava vastike vahvistetaan enin-

tään puoleksi henkilökohtaiseen pelioikeuteen 
liittyvän vastikkeen suuruudesta.   
 
14. Käytössä olevasta C- ja D-osakkeisiin 
perustuvasta yhteisöpelioikeudesta suoritet-
tava vastike vahvistetaan enintään henkilö-

kohtaiseen pelioikeuteen liittyvän vastikkeen 
suuruiseksi.   
 
15. Yhtiön hallitus päättää ajankohdan, johon 
mennessä vastikkeet vuosittain on suoritet-
tava.  Vastike voidaan määrätä maksettavaksi 
useammassa erässä. 


