
Saate liittyen Oy Sea Golf Ab:n yhtiökokouksen 11.2.2021 

Oy Sea Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 11.2.2021 klo 18.00 alkaen. Yhtiökokous 

pidetään poikkeuksellisesti etäkokouksena koronaviruksesta johtuvien viranomaismääräysten takia. 

Etäkokous lähetetään Porvoon Energian kokoushuoneesta osoitteesta Tolkkisten Satamatie 3, 06750 

Tolkkinen. Kokouspaikalla ovat fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä osakas, 

jota esitetään yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. 

Kokoukseen voi osallistua Teams-etäyhteydellä. Tämän lisäksi osakas voi ilmoittaa kantansa kokouksessa 

käsiteltäviin asioihin sähköpostitse tai kirjeitse. Alempana saatteessa on tarkempia ohjeita 

ilmoittautumisesta ja osallistumisesta. 

Kokouksen esityslistaan on kirjattu hallituksen esityksiä päätöksistä. Hoitovastikkeeksi hallitus esittää 

seuraavia: 

Hoitovastike 250e/ pelioikeus (2020 kaudella 340e). 

Pelikausimaksu 430e/ pelioikeus (2020 kaudella 340e). 

Hoitovastike ja pelikausimaksu yhteensä 680e/ pelioikeus (2020 kaudella 680e). 

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen: 

Äänioikeuden varmistamiseksi yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen tiistaihin 9.2.2021 klo 16.00 

mennessä osoitteeseen kari.mattila@seagolf.fi. Samalla tulee rekisteröidä mahdolliset valtakirjat. 

Lähetämme vahvistusviestissä linkin kokoukseen. Teams-lähetys alkaa kokouspäivänä klo 17.30 alkaen. 

Osallistuttaessa sähköpostilla tai kirjeitse, tulee ne lähettää siten, että sähköposti tai kirje on perillä niin 

ikään ilmoittautumisaikaan (9.2.2021 klo 16.00) mennessä. Osallistuttaessa sähköpostilla tai kirjeitse, tulee 

niissä ilmoittaa kanta kokouksessa käsiteltäviin asioihin.  Yhtiökokouksessa voidaan tehdä myös muita 

päätösehdotuksia, kuin hallituksen etukäteen valmistelevat esitykset. Osakkaiden etukäteen ilmoittamat 

kannat esityksiin voivat koskea vain etukäteen tiedossa olevia esityksiä, ei itse kokouksessa tehtyjä 

esityksiä. 

Lisätietoja ja ohjeita yhtiökokoukseen osallistumiseen: 

kari.mattila@seagolf.fi/ 0400 462 960 

 

 

Seuraavalla sivulla on yleisiä ohjeita koskien Microsoft Teams-ohjelmaa 
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Liittymisohjeet Teams – kokoontumisiin Microsoftin sivuilla 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet saavat osallistumiseen tarvittavan linkin sähköpostitse ennen kokousta. 

Kokoukseen pääsee klikkaamalla linkkiä kokoontumisajankohtana. Linkki aktivoituu 30 minuuttia ennen 

kokouksen alkua.  

 

Voit osallistua Microsoft Teams tapaamisiin tietokoneen, kannettavan tietokoneen, tabletin (esim. iPad) tai 

kännykän välityksellä. Osallistuaksesi tarvitset myös nettiyhteyden.  

 

Jos laitteesi kysyy lupaa mikrofonin ja videokuvan käyttämiseen, salli se - näin muut kuulevat puheesi ja 

näkevät kuvasi. Tarvittaessa mikrofonin voi mykistää ja kuvayhteyden katkaista myöhemmin.  

 

Näin liityt Teams - kokoukseen tietokoneella (työpöytäversio): 

https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-

d6a91e3468c9#bkmk_link 

 

Näin liityt Teams - kokoukseen mobiililaitteella (tabletti tai kännykkä): 

https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-

d6a91e3468c9#bkmk_mlink 

 

Voit myös katsoa videon jossa näytetään miten Teams-kokoukseen liitytään (FIN/ENG): 

https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-078e9868-f1aa-4414-8bb9-

ee88e9236ee4 

 

Lisäohjeita: 

Laita mikrofonisi pois päältä kun kokous alkaa. Aseta mikrofonin takaisin päälle kun haluat, että muut 

osallistujat kuulevat puheesi. 

 

Jos haluat nähdä esitetyn ruudun näytölläsi suurena, tee näin: 

1. Vie hiiren kursori videoruudun päälle 

2. Paina hiiren oikeanpuoleista näppäintä 

3. Valitse "Kiinnitä" ("pin" jos järjestelmäsi on englanninkielinen)  

 

https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_link
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_link
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_mlink
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_mlink
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-liittyminen-teamsissa-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

