Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.30
Läsnä 30 jäsentä ja 101 valtakirjaa, yhteensä 131 (Liite 1)
1. Kokouksen avaus
• Seuran puheenjohtaja Tiina Eskel-Mustonen avasi kokouksen
2. Valitaan kokouksen
• puheenjohtajaksi valittiin Hannu Palsola
• sihteeriksi valittiin Osmo Ruuska
• pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Oili Mönkkönen ja Sari Hoffrén
• äänten laskijoiksi valittiin Oili Mönkkönen ja Sari Hoffrén
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon Tarinagolf ry:n sääntöjen 10§ mukaisesti
ilmoituksella Savon Sanomissa 30.11.2020 (Liite 2)
4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen (Liite 3)
• Vahvistettiin ilman muutoksia
5. Henkilövalinnat (Liite 2)
✓ puheenjohtajaksi vuosiksi 2021-2022 valittiin Jouni Puranen
✓ kapteeni vuosiksi 2021-2022 valittiin Tero Peltola (äänestys)
✓ johtokunnan jäsen vuosiksi 2021-2023 Tiina Kuiri ja Mikko Kauniskangas
✓ johtokunnan jäseneksi 2021-2022 valittiin Markku Nikulainen (äänestys)
✓ Tilintarkastajaksi valittiin sääntöjen 8 §:n mukainen tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastustoimisto PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi Taina Kananen
6. Vahvistettiin vuoden 2021
✓ Jäsenmaksut seuraavasti: aikuiset 100 € ja juniorit alle 21 v 80 €
✓ Erillistä liittymismaksua ei peritä vaan pelkkä jäsenmaksu riittää liittymiseen
✓ Viivästysmaksua ei peritä
✓ Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa ja eräpäivä 31.1.2021
✓ vakiintuneen tavan mukaisesti johtokunnan jäsenten kokouspalkkioita ja
kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset
korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
✓ vuoden 2021 talousarvio (Liite 4) ja toimintasuunnitelma, johon lisättiin erillinen
ponsi omistajaohjausstrategiasta (Liite 5)
7. Päätettiin Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden
ehtoihin vuodelle 2021 (Liite 6)
• Toiminnanjohtaja Osmo Ruuska esitteli suunnitelmat ja niistä keskusteltiin.
• Tarinagolf Oy:n suunnitelmat hyväksyttiin
8. Puheenjohtaja Hannu Palsola päätti kokouksen klo 18.58

Pöytäkirjan vakuudeksi
_____________________________
Hannu Palsola

___________________________________
Osmo Ruuska, Sihteeri

Pöytäkirja on hyväksytty ja tarkastettu:

_____________________________
Oili Mönkkönen

_____________________________________
Sari Hoffrén

Liite 1 jäsenluettelo on pyydettäessä nähtävissä toimistossa

Liite 2 kokouskutsu ja kokoukseen liittyvät erityisjärjestelyt

Tarinan 14.12.2020 kevät ja syyskokouksiin liittyvät eritysjärjestelyt
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 kevätja 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.

Kohta 4: Kapteenin valinta vuosiksi 2021-2022

Kohta 4: Johtokunnan jäsenen valinta vuosiksi 2021-2021
Äänestyksen tulos:
• Markku Nikulainen
• Tiina Eskel-Mustonen

72
54

Liite 2 työjärjestys

Tarinagolf ry.
VARSINAINEN SYYSKOKOUS
Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio 14.12.2020, klo 17.30
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen
a. puheenjohtaja ja sihteeri
b. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
c. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Henkilövalinnat
✓ puheenjohtaja vuosiksi 2021-2022
✓ kapteeni vuosiksi 2021 – 2022
✓ johtokunnan jäsenet vuosiksi 2021-2023
✓ Johtokunnan jäsen vuosiksi 2021-2022
✓ tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai sääntöjen 8 §:n
mukainen tilintarkastusyhteisö
i. nykyinen; Tilintarkastustoimisto PriceWaterhouseCoopers Oy
6. Vahvistetaan
a. vuoden 2021 liittymis- ja jäsenmaksuiksi, näiden erääntymisajankohta sekä
myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus
Johtokunnan esitys:
- Jäsenmaksu aikuiset 100 € ja juniorit alle 21 v 80 €
- Erillistä liittymismaksua ei peritä vaan pelkkä jäsenmaksu riittää
liittymiseen
- Viivästysmaksua ei peritä
- Jäsenmaksut laskutetaan tammikuussa ja eräpäivä 31.1.2021
b. puheenjohtajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot
Johtokunnan esitys:
i. vakiintuneen tavan mukaisesti johtokunnan jäsenten kokouspalkkioita ja
kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia ei korvata. Muut matkakorvaukset
korvataan verottajan hyväksymien ohjeiden mukaisesti
c. vuoden 2021 talousarvio (Liite 1) ja toimintasuunnitelma (Liite 2)
7. Päätetään Tarinagolf ry:n kannasta Tarinagolf Oy:n suunnittelemiin pelimaksuihin ja niiden
ehtoihin vuodelle 2021 (Liite 3)
8. Kokouksen päättäminen
Kokouksen jälkeen jaetaan perinteiset puheenjohtajan- ja AK-stipendit, sekä julkistetaan
vuoden tarinalainen.
Johtokunta
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Tarinagolf ry
TULOSLASKELMA

Tilinp. 2019 Talousarvio Talousarvio
TP 2019

2020

2021

Varsinainen toiminta
Nuorisotoiminta
Tuotot

27 926

29 500

57 500

Kulut

-50 794

-52 500

-49 500

Nuorisotoiminta yht.

-22 867

-23 000

8 000

13 965

18 000

15 000

Muut kulut yhteensä

-13 456

-10 000

-11 000

Kilpailutoiminta yht.

509

8 000

4 000

Seuratoiminta

444

Kilpailutoiminta
Tuotot

Kulut
3760 Naistoiminta

-2 563

-2 500

-2 500

3761 Senioritoiminta

-2 113

-2 500

-2 500

3762 Seuraottelut

-6 170

-5 000

-5 000

3763 Perhetoiminta

-2 500

-2 500

3764 Kapteenitoiminta

-2 500

-2 500

-6 293

-5 000

-5 000

Muut kulut yhteensä

-17 139

-22 500

-20 000

Seuratoiminta yht.

-16 695

-22 500

-20 000

-79 041

-82 000

-136 000

3765 Seuratoiminnan muut kulut

Varsinaisen toiminnan yhteiset
Henkilöstökulut

Muut kulut
-1 000

-1 000

3966 Tarina Golfari

-9 230

-8 000

-9 000

3967 Kokous- ja neuvottelukulut

-1 548

-5 000

-1 600

3969 Pankkikulut

-1 999

-1 900

-2 000

-594

-550

-600

3972 Golfliiton jäsenmaksut

-64 989

-67 410

-69 000

3974 Taloushallintopalvelut

-4 908

-3 700

-5 000

3975 Tilintarkastus

-2 976

-2 800

-3 000

-100

-100

3980 Muut kulut

-1 004

-1 500

-5 400

3990 Annetut lahjoitukset, omakatte

-1 030

-1 100

-1 000

3964 Ilmoitus ja mainos

3971 Ammattikirjallisuus ja lehdet

3978 Muut hallintopalvelut

Muut kulut yhteensä

-88 278

-93 060

-97 700

Varsinaisen toiminnan yhteiset yhteensä

-167 319

-175 060

-233 700

Tuotto-/Kulujäämä

-206 373

-212 560

-241 700

181 670

186 800

215 000

26 200

25 500

27 000

Tuotot yhteensä

207 870

212 300

242 000

Varainhankinta yhteensä

207 870

212 300

242 000

Varainhankinta - Varsinainen toiminta

1 497

-260

300

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

0

400

400

1 497

140

700

Varainhankinta
Tuotot

Jäsenmaksut
Liittymismaksut

Tilikauden tulos

TARINAGOLF RY TOIMINTASUUNNITELMA 2021
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Yleistä
Koronan vaikutukset ovat heijastuneet asiakkaiden golfkäyttäytymiseen positiivisesti. Jäsenmäärä
kääntyi kasvuun koko Suomessa ja Tarinassa jäsenmäärä jatkoi kasvuaan.
Tarinagolf yhteisönä on edelläkävijä sekä onnistumisineen, että haasteineen. Tarinagolf ry:n jäsenmäärä
on kasvanut viimeiset neljä vuotta ja jäsenmäärä on kenttien sulkeutuessa 2416.
Tulevalla kaudella 2021 jatketaan aktiivista jäsenhankintaa, mutta samalla panostetaan uusien jäsenten
pelaamisen aktivoimiseen ja juurruttamiseen osaksi koko yhteisöä.
Tarinan toiminnan painopisteet kaudella 2021:
- Uusien jäsenten hankinta, painopisteenä erityisesti nuoret, naispelaajat, perheet sekä yritysten
ja yhteisöjen TYHY-yksiköt
- Uusien jäsenten vastaanotto ja toiminnallinen aktivointi
- Vähän pelaavien jäsenten aktivointi
- Yhteisöllisyyden lisääminen
- Toimikuntatyöskentelyn kehittäminen
- Talkoohengen nostaminen
Samaan aikaan kun uusia jäseniä liittyy, myös jäsenpoistuma on merkittävä. Tarinagolf ry:ssä odotetaan
jäsenmäärän hieman kasvavan (+2%) myös vuonna 2021.

Kapteenitoiminta
Seuran kapteenit ovat olemassa jäseniä varten ja omalta osaltaan yllä pitämässä myös seuran
yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Heidän tehtävänään on toimia linkkinä jäsenistön ja johtokunnan välillä.
Kapteenit ovat myös esimerkillisiä edustushenkilöitä, jotka vastaavat etiketistä ja kurinpidollisista
toimenpiteistä yhdessä seuran johdon kanssa.
Kapteenit pyrkivät osallistumaan vuosittain järjestettäville kapteenien päiville sekä ladykapteeni
alkutalvesta järjestettäville seuratoimijapäiville. Kapteenit ottavat osaa mm. Kaupunkiotteluun edustaen
seuraa ja pitäen yllä seurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä. Mieskapteeni koordinoi aikuisten kansallisen
tason edustustapahtumia mm. joukkue- SM osallistumiset.
Kapteenit ovat mukana seuran strategian mukaisissa tehtävissä edistämässä uusien pelaajien
sitouttamista harrastuksen pariin. Kapteenit toimivat yhteistyössä seuran ammattilaisten ja muiden
toimikuntien kanssa sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan eri toimikuntien työskentelyyn.

Nuoriso- ja valmennustoiminta
Tulevalla kaudella junioritoiminnassa panostetaan sekä harrastaviin että kilpaileviin nuoriin. Ohjausta ja
valmennusta tullaan tarjoamaan junioreillemme koko vuodeksi sekä vapaaehtoisvoimin, että
ostopalveluina. Lisäksi tuemme seuramme edustuspelaajien osallistumista Golfliiton kisoihin.
Toiminnan laajentuessa on syntynyt tarve kehittää toimintaa entistä enemmän ammattimaiseen
suuntaan. Vapaaehtoistoimin resurssit eivät enää riitä, vaan toiminnan tehostamiseksi tarvitaan myös
palkattua henkilökuntaa. Tavoitteena on käynnistää kaksivuotinen kehitysprojekti, jota vetämään
palkataan erikseen mm. nuorisopäällikkö.

Projektin tueksi tullaan hakemaan OKM:n, Kuopion kaupungin ja Suomen Golfliiton avustuksia. (Projekti
on huomioitu talousarviossa ja jakautuu muutoksina mm. kohtiin nuorisotoiminta, henkilöstökulut, sekä
muut kulut).
Toimintaa ohjaa nuoriso- ja valmennustoiminnasta vastaava toimikunta, jota puolestaan johtaa nimetty
Tarinagolf ry:n johtokunnan jäsen.
Kaudella 2021 järjestetään perinteinen 24h- junnugolfille tapahtumaa ja junioreiden tukikisa. Lisäksi
juniorimme tulevat toimimaan yrityskisoissa erilaisissa tukitehtävissä. Juniorimme osallistuvat myös
talkoisiin ja nuoriso- ja valmennustoimintaa tukevien kisojen järjestelyihin.
Haetaan ”Harrastamisen Suomen malliin” mukaan sekä Siilinjärven kunnan että Kuopion kaupungin
kanssa.
Kootusti kauden 2021 painopistealueet ovat:
- Valmennus- ja ohjaajatoiminnan kehittäminen kaikissa valmennusryhmissä
- Uusien toimikuntalaisten hankinta
- Uusien junioreiden saaminen mukaan ryhmiimme
- Kilpaurheilijaksi kehittyminen
Tulevalla kaudella järjestetään myös Suomen Golfliiton kilpailuja, joka toimii myös osana varainhankintaa.

Kilpailu- ja tasoitustoiminta
Kannustamme edelleen kaikkia pelaajia osallistumaan mahdollisimman moneen kilpailuun sekä
jättämään mahdollisimman monta tasoitus-/harjoituskierroksen tulosta.
Kilpailut keskittyvät yksilökilpailuihin ja sellaisiin parikilpailuihin, joissa jokainen pelaaja pelaa omalla
pallolla. Näin kilpailukierrokset ovat tasoituskelpoisia. Muutamat pariscramblet pysyvät
kilpailukalenterissa.
Koronarajoitukset huomioidaan kaikissa kilpailuissa.
Kilpailukausi
Koronapandemiasta huolimatta tulevalle kaudelle pyritään hakemaan uusia
yhteistyökumppaneita/sponsoreita kilpailuihin mm. nykyisistä väyläkumppaneista. Ensisijaisesti kilpailut
pyritään järjestämään väliaikalähtöinä. Yhteislähtökilpailuja voidaan järjestää, mikäli kilpailut ovat
pelaajamääriltään riittävän isoja.
Kilpailutoiminta jatkuu edelleen monipuolisena ja sitä kehitetään vastaamaan seuran jäsenten sekä
kilpapelaajien asettamia tarpeita. Yleisen sarjan viikkokilpailuja (TarinaTour) jatketaan samalla kaavalla
kuin senioriviikkokilpailut.
Toimikunnan tehtävät
Kilpailutoimikunnan päätehtävänä on järjestää seuran avoimet, viikko- ja seuranmestaruuskilpailut
yhdessä muiden toimikuntien ja sponsoreiden kanssa. Kaikkien tehtävien hoitamiseen käytetään
mahdollisuuksien mukaan omien jäsenten sekä kutsuttujen asiantuntijoiden kokemusta ja
ammattitaitoa. Toimikunta pitää sisällään myös tasoitustoimikunnan seuraamalla Golfliiton ohjeiden
mukaan jäsenten tasoituksia.

Organisaatio
Tarinan yhteisön kilpailuissa toimivat kilpailunjohtajina ja tuomareina koulutetut tuomarit. Ne, joilla ei
ole seuratuomaripätevyyttä osallistuvat Suomen Golfliiton järjestämään seuratuomarikoulutukseen ja
tavoitteena on, että kaikilla tuomareilla on seuratuomaripätevyys. Tuomarikoulutusta tullaan
tarvittaessa järjestämään myös talvella 2021-2022. Lisäksi tuetaan myös liittotuomarikoulutusta.

Naistoiminta
Naistoimikunnan tavoitteena on rohkaista ja aktivoida seuran naisjäseniä mukaan seuran toimintaan sekä
kasvattaa edelleen naisgolfarien määrää Tarinassa. Toimikunta järjestää kaudella 2021 naisille
suunnattuja tilaisuuksia ja tapahtumia toimintaan budjetoiduin varoin.
Senioritoiminta
Senioritoimikunnan tavoitteena on aktivoida yhä useampi seniori mukaan toimintaan. Erityistavoitteena
on innostaa myös naapurit ja tuttavat ym. hienon kuntoa kohottavan golfharrastuksen pariin.
Senioreiden viestintäkanavina ovat Tarinagolfin nettisivut (senioriosasto) ja ajankohtaistiedotteet, sekä
sähköposti ja ilmoitustaulu. Myös sosiaalisen median rooli tulee jatkossa kasvamaan.
Senioritoimikunta järjestää mielenkiintoisia tapahtumia, kilpailuja ja pelimatkoja. Tarinan seniorit ovat
mukana avustamassa kilpailuissa, forecaddeinä, starttereina, kevättalkoissa ja uusien pelaajien
kummikierroksilla
Kilpailutoiminta
• Viikkokilpailut 6 kisaa kesän aikana, sarjat M50-M60-M70 ja N50-N60-N70. Kisapäivät
tarkentuvat keväällä. Lopputuloksissa huomioidaan kolmen parhaan kierroksen tulos.
• Seniorit suviyössä tapahtuma (pari scramble).
• Tarinan mestaruuskilpailut.
• Aluetour kilpailut Alue 6 Itä-Suomi 3 kisaa. Paikkakunnat tarkentuvat keväällä.
• Kauden päättäjäiskilpailu ja viikkokilpailujen kauden palkintojen jakotilaisuus.
Matkat
• Kevään pelimatkat vielä avoinna koronakriisin vuoksi.
• Lähikenttien pelipäivät, Kartanogolf ja Tahko tai joku muu lähikenttä.
• Loka- tai marraskuussa järjestetään kisamatka Espanjaan, mikäli mahdollista koronakriisin
vuoksi.
• Aikataulut tarkentuvat ennen kauden alkua.
• Osallistutaan senioreiden Itä-Suomen aluetoimintaan ja -tilaisuuksiin.

Viestintä
Seuran viestinnän tarkoitus on tukea omalla toiminnallaan seuran strategiaa sekä kehittää ulkoista ja
sisäistä viestintää. Viestintätoimikunta osallistuu myös uusien jäsenten aktivoimiseen ja
juurruttamiseen osaksi Tarinan yhteisöä.
Viestintätoimikunta tuottaa internetsivujen sisältöä yhdessä seuran toimijoiden ja toimihenkilöiden
kanssa sekä ylläpitää sosiaalista mediaa, mahdollisuuksien mukaan myös perinteistä paperimediaa
(TarinaGolfaria). Viestinnän toimenkuvaan kuuluu myös pysyä ajan tasalla erilaisista viestintäkanavista
ja -tavoista sekä olla mukana seuran viestinnän sekä brändin uudistamisessa.

Perhetoiminta
Perhetoiminnan tavoitteena on mahdollistaa perheille yhteinen golfkokemus. Perheillä olisi jatkossakin
mahdollisuus päästä kentälle pelaamaan ilman ryhmätasoitusrajoja perhegolfiin varatuilla
vakiovuorolla. Samalla perheen nuorimmat ja mahdollisesti golfia vasta aloittelevat vanhemmat
oppivat pelin rutiineja, pelaamaan toisten kanssa ja toiminnan kautta löytämään uusia pelikavereita.
Budjetin ja olosuhteiden mahdollistaessa, tarkoituksena on myös järjestää lapsiperheille suunnattuja
tapahtumia sekä käynnistää päivähoitotoiminnan aktivointia pienten lasten vanhemmille.

Talous
Tarinagolf ry:n tulolähteitä ovat jäsenmaksut, toimintaan liittyvät erilliset maksut, kilpailumaksut ja
muut mahdolliset seuratoimintaan saadut avustukset. Menot koostuvat toimikuntien seuratoiminnasta
ja henkilökunnan tuottamista jäsenpalveluista.
Jäsenmääräennusteen mukaan jäsenmäärän odotetaan kasvavan 2%. Siten myös budjetin perusteet
kehittyvät ennusteen mukaisesti.
Johtokunta

Syyskokouksen ponsi
Johtokunta laatii omistajaohjausstrategian ja se julkistetaan, kun se on valmis.
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Tarinagolf Oy:n hallituksen esitys syyskokoukselle, pelimaksuista ja ehdoista vuodelle
2021;
Pelimaksut
✓ Osakepelioikeus
✓ Aikuispelioikeus
✓ Opiskelijapelioikeus
✓ Junioripelioikeus yli 16 v
✓ Junioripelioikeus alle 16 v
✓ Junioripelioikeus 10-13v

795 €
1 065 €
400 €
300 €
200 €
100 €

(2004-2000)
(2005-2007)
(2008-2011)

Lapsiryhmä
✓ Junioripelioikeus alle 10v, ns. lapsiryhmä (2012-)

Greenfee-maksut
o arkipv
o la-su
o high season
o 9 reikää

0€

45€
50€
58€
30€

Hallitus voi päättää erilaisista greenfee- ja tarjouspaketeista, sekä osamaksuista tilanteen
mukaan erikseen.
Tarinagolf ry:n jäsenillä ei ole ns. pelioikeusmaksu pakkoa, vaan voivat pelata pelkällä
greenfee-maksulla.
Pelioikeusmaksut laskutetaan tammikuussa 2021 ja eräpäivä on 31.3.2021.
Pelioikeusmaksut voi myös maksaa erissä hallituksen erikseen määrittelemässä
laajuudessa.

Hallitus 21.10.2020

Esitys yhtiökokoukselle 14.12.2020

