
 

 
 
 
 

Aulanko Golf Oy:n hallituksen vastaus osakas Antti Vuoren yhtiökokoukselle 5.3.2019 tekemään 

esitykseen sekä ehdotus pelioikeuksien käyttöä koskevan ohjesäännön 6. kohdan täsmennykseksi. 

Aulanko Golf Oy:n hallitus katsoo, että osakas Antti Vuoren esitys on ristiriidassa yhtiöjärjestyksen ja 

osakkaan yhdenvertaisuuden kanssa. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen Golf-osake tuottaa yhden 

henkilökohtaisen pelioikeuden ja jokaisesta Golf-osakkeesta on maksettava vuotuinen vastike. Vastikkeella 

katetaan kyseisen vuoden pelaamisen kustannukset eikä sillä voi kattaa seuraavan vuoden pelaamista. Jos 

näin meneteltäisiin, olisi osakkaan yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi pelaaminen seuraavalle vuodelle 

vastaavasti mahdollistettava myös kaikille muille Golf-osakkeen haltijoille riippumatta siitä, onko pelioikeus 

henkilökohtaisessa käytössä vai onko pelioikeus vaihdettu pelikierroksiin.  

Esitetty muutos toisi mukanaan myös mahdollisuuden, että samalla osakkeella olisi yhden kauden aikana 

kaksi käyttäjää. Osakas pelaisi itse kortin ”vanhoilla” kierroksilla ja osakkaalla olisi lisäksi mahdollisuus 

vuokrata osakkeen ko. vuoden pelioikeus toiselle henkilölle. Tämä mahdollisuus vaikuttasi alentavasti 

pelioikeuksien vuokraukseen eikä olisi näin yhtiön edun mukaista. Toisaalta ehdotus olisi yhtiöjärjestyksen 

kanssa ristiriidassa sillä yhtiöjärjestyksen mukaan Golf-osake antaa vuosittaista vastiketta vastaan yhden 

henkilökohtaisen pelioikeuden.  

Pelioikeussäännön kohta 6. tarkoituksena on antaa osakkaalle mahdollisuus vaihtaa pelioikeus vuosittain 

voimassa oleviin pelikierroksiin. Vastaavanlainen sääntö on vallitseva käytäntö myös muissa golfyhtiöissä, 

joissa pelikierroksiin vaihtaminen on mahdollista.  

Vaihdetuista pelikierroksista jää käyttämättä vuosittain useita satoja. Mikäli käyttämättä jääneet kierrokset 

olisivat osakkaan käytettävissä myös seuraavalla kaudella, tulisi markkinoille suuri määrää green fee 

kierroksia, joita on mahdollisuus myydä green fee pelaajille.  Nykyiseen käytäntöön verrattuna osakkaan 

ehdotus alentaisi yhtiön green fee tuottoa, joten muutosesitys ei olisi yhtiön edun mukaista.  

Edellä mainituin perusteluin hallitus päätti yksimielisesti, että tehtyä ehdotusta ei puolleta, eikä 

pelioikeusäännön 6. kohtaa ole syytä muuttaa osakas Antti Vuoren esittämällä tavalla.  

Sen sijaan hallitus esittää yhtiökokoukselle 5.3.2019 pelioikeussäännön 6. kohdan täsmennystä. Hallitus 

esittää, että voimassa olevaa sääntöä ei muuteta, mutta sitä selvennetään täydentämällä sen viimeinen 

lause: Jokainen pelikerta oikeuttaa käyttäjänsä pelaamaan golfkentällä yhden kierroksen sen pelikauden 

aikana, jona pelioikeuden vaihto pelikausikohtaiseen sarjakorttiin tai muuhun vastaavaan on suoritettu. 

Hallituksen esitys pelioikeussäännön 6. kohtaan on kokonaisuudessaan: 

6. Golf-osakkeeseen kuuluvat pelioikeudet voidaan vaihtaa pelikausikohtaisesti sarjakorttiin tai muuhun 

vastaavaan siten, että kukin pelioikeus tuottaa hallituksen päättämän määrän pelikertoja. Hallitus voi myös 

päättää, että kustakin pelikertoihin vaihdetusta pelioikeudesta maksetaan erillinen vuotuinen maksu. 

Jokainen pelikerta oikeuttaa käyttäjänsä pelaamaan golfkentällä yhden kierroksen sen pelikauden aikana, 

jona pelioikeuden vaihto pelikausikohtaiseen sarjakorttiin tai muuhun vastaavaan on suoritettu. 

Hämeenlinna 19.2.2019 

Aulanko Golf Oy 

Hallitus 


