
TARINAN KOKOUKSET 14.12.2020     

 
Tausta 
 
Koronaviruksen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset vaikuttavat Tarinagolf ry:n ja Tarinagolf Oy:n 
vuosi- ja yhtiökokousten järjestelyihin. Uudet kokoontumisrajoitukset tulivat voimaan 
kokouskutsujen julkaisemisen jälkeen. Uusien kokoontumisrajoitusten takia Tarinagolf ry ja 
Tarinagolf Oy joutuvat varautumaan siihen, että kokoontumisrajoitukset vaikeuttavat kokousten 
järjestelyjä ja pahimmassa tapauksessa vaarantavat niiden pitämisen. Kaikki kokoukset on kuitenkin 
saatava pidettyä, jotta yhteisöjen toiminta voi jatkua hallitusti. Tämän vuoksi Tarinagolf ry on 
päättänyt järjestää 14.12.2020 pidettävät vuosi- ja yhtiökokoukset osakeyhtiölaista, 
osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi väliaikaisesta poikkeamista annetun lain (2.10.2020/677) ("Koronalaki") perusteella 
seuraavasti: 
 
TARINAGOLF RY 
 

Koronalain 4 § kuuluu seuraavasti: 

 

"Yhdistyslaki” 

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä 

voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen 

kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu 

saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. 

Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman 

asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on 

enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen 

yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta. 

 

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen 

yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen 

kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 

avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole 

hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 

 

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen 

kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen 

kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa 

ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä 

ilmoittautumispäivästä." 

 

Tarinagolf ry:n johtokunta (hallitus) on päättänyt sallia 14.12.2020 pidettäviin 

varsinaiseen kevät- ja syyskokoukseen osallistumisen asiamiehen välityksellä edellä 

mainitun lainkohdan 1 momentin mukaisin oikeuksin ja rajoituksin. Johtokunta 

toivoo ja pitää erittäin tärkeänä sitä, että valtakirjoja keskitetään (sama asiamies 

edustaa useita henkilöitä), jotta kokouksen osallistujamäärä ei ylitä kokouksen 

ajankohdan mukaisia rajoituksia. Jos et voi nimetä itse asiamiestä, niin ota yhteys 

Tarinagolf ry:n toiminnanjohtaja Osmo Ruuskaan (puh. 040 553 4728; 

osmo.ruuska@tarinagolf.fi), joka voi auttaa asiamiehen löytämisessä.  



 

Tarinagolf Oy:n syyskokoukset 2020 ja Tarinagolf ry:n äänestyskäyttäytyminen 
 

Päätös: Tarinagolf Oy:n omistajista Tarinagolf ry edustaa yhtiökokouksissa 61 
prosentin äänimäärää yhtiön kaikkien osakkeiden äänimärästä. Tarinagolf ry on 
päättänyt osallistua yhtiökokoukseen ja päättänyt tehdä seuraavat päätökset 
yhtiökokouksissa käsiteltävistä asioista: 
 

Varsinainen kevätyhtiökokous 
 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Katsoo kokouksen olevan laillinen 
ja päätösvaltainen. 

 
8. Käsitellään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 
 

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Ei huomauttamista eikä 
muutosesityksiä. 

 
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 
  

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan 
vuodelta 2019. 

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

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Osinkoa ei jaeta ja tappio 
10.476,72 kirjataan vapaaseen omaan pääomaan. 

 
11. Vastuuvapauden myöntäminen 
 

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Myönnetään vastuuvapaus yhtiön 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. 

 

Varsinainen syysyhtiökokous 
 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Katsoo kokouksen olevan laillinen 
ja päätösvaltainen. 

  



 
8. Päätetään vuodelle 2021; 
 

▪ peliohjesäännön sisällöstä, 

• Hallituksen esitys: kokouskutsumateriaalin liite 1 
▪ vastikkeen määrästä 

• Hallituksen esitys: kokouskutsumateriaalin liite 2 
▪ pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta, 

• Hallituksen esitys: kokouskutsumateriaalin liitteissä 1 ja 
2 

▪ toimintasuunnitelman sisällöstä 

• Hallituksen esitys: kokouskutsumateriaalin liite 3 
▪ hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten  

   korvausperusteista 

• Hallituksen esitys: vakiintuneen tavan mukaisesti 
hallituksen jäsenten kokouspalkkioita ja kokouksista 
aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut 
matkakorvaukset korvataan 
verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti 

▪ hallituksen jäsenten lukumäärästä.  

• Hallituksen esitys: hallitukseen valitaan seitsemän 
jäsentä 

▪ yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesta B-osakkeen muuntamisesta 

• Hallituksen esitys: B – osakkeiden muuntaminen on 
mahdollista 1.1.– 30.9.2021 välisenä aikana ja 
muuntaminen maksaa 700€ / osake. 
 

Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Kaikki em. kohdat päätetään 
hallituksen esityksen mukaisesti. 

 
9. Valitaan; 

▪ hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet 
 

Valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Hannu Palsola, Seppo Rönkkö, 
Sirpa Karppi, Pasi Pitkänen, Tommi Riikonen, Mika Hämäläinen sekä 
Tarinagolf ry:n johtokunnan (hallituksen) puheenjohtaja, joka valitaan 
yhdistyksen syyskokouksessa 14.12.2020. 
 
▪ tilintarkastajat 

• Hallituksen esitys: Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan 
Tilintarkastustoimisto SVH PricewaterhouseCoopers Oy, 
Kuopiosta ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Taina Kananen. 

 
Tarinagolf ry:n päätösesitys/päätös: Päätetään hallituksen esityksen 
mukaisesti. 

 

  



Koska Tarinagolf Ry:llä on yli 50 % kaikkien Tarinagolf Oy:n osakkeiden äänivallasta, niin yllä 
olevat päätökset tulevat hyväksytyiksi riippumatta siitä, osallistuvatko muut osakkeenomistajat 
yhtiökokouksiin. Tämän vuoksi yhtiön hallitus esittää ensisijaisesti kaikille osakkeenomistajille, 
että he eivät tulisi kokouspaikalle, jotta kokoukset voidaan pitää turvallisesti. Valtakirjan 
käyttömahdollisuus on myös mahdollista, mutta vain kokoontumisrajoitusten puitteissa. Jos 
kokoukseen tulee paikalle enemmän kuin kokoontumisrajoitusten sallima määrä osallistujia, niin 
kokoukset joudutaan keskeyttämään. 
 
Kokousaineistot löytyvät Tarinagolfin kotisivuilla osoitteesta 
www.tarinagolf.fi/info/kokousmateriaalit Yllä oleva numerointi vastaa kokouskutsun 
numerointia. 
 
TÄRKEÄÄ OTTAA HUOMIOON 
 

1. Muista ennakkoilmoittautuminen 11.12.2020 klo 12.00 mennessä! Jos 

käytät asiamiestä, niin asiamiehen ennakkoilmoitus riittää. 

 
2. Edellä mainitut kokoukset on saatava pidetyksi siten, että kokoushetkellä 

voimassa olevia kokoontumisrajoituksia noudatetaan. Sen vuoksi on 

tärkeää, että yhdistyksen kokouksiin valtuutetaan asiamiehiä ja 

yhtiökokoukseen osallistumisesta ensisijaisesti pidättäydytään. Kysymys on 

meidän kaikkien Tarinalaisten turvallisuudesta ja terveydestä! 

 
3. Katso myös video asiasta www.tarinagolf.fi  

 
 
Vakuudeksi 
 
TARINAGOLF RY  TARINAGOLF OY 
 

http://www.tarinagolf.fi/info/kokousmateriaalit
http://www.tarinagolf.fi/

