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Hyvä Oy Sea Golf Ab:n osakas, 

Ohessa on osakettanne koskeva hoitovastike- ja pelikausimaksulasku kaudelle 2021. Lasku on mahdollista 

maksaa myös erissä. Maksuvaihtoehdot on ilmoitettu kotisivuilla ja tässä tiedotteessa. 

Oy Sea Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous päätti 11.2.2021 maksuista seuraavaa: 

Hoitovastike 250e/ pelioikeus. Hoitovastike maksetaan käytöstä riippumatta. 

Pelikausimaksu 430e/ pelioikeus. Pelikausimaksun maksavat ne osakkaat, jotka käyttävät 

osakkeen pelioikeutta pelaamiseen (oma käyttö, vuokraus tai liput).  

 Kokonaismaksu normaalisti pelaavalla osakkaalla on siis 680e. Kaikki hinnat sis. alv 10. 

Yhtiökokouksen päätökset ja pöytäkirja on luettavissa yhtiön kotisivuilla. 

Laskutiedustelut laskutus@seagolf.fi tai Kari Mattila/ 0400 462 960. 

Osoite- ja yhteystietomuutokset osoitteeseen toimisto@seagolf.fi. 

 

Pelioikeusilmoitus  

Voit ilmoittaa osakkeen käytöstä entiseen tapaan toimistolle joko sähköpostilla tai täyttämällä kotisivuilta 

löytyvät lomakkeen ”pelioikeusilmoitus”. Kertapelioikeuskäytännöt jatkuvat pääsoin ennallaan, eli osakas 

voi valita joko 20 kerran kertapelioikeuskortin tai irtoliput (20kpl). Käyttöohjeet on ilmoitettu 

pelioikeussäännöissä. 

 

Harjoittelu  

Nimetyllä pelioikeudella pelaava osakas saa kaudella 2021 rangeoikeuden veloituksetta. Aiemmin osakkaan 

rangemaksu oli 50e. Rangeoikeus on aina henkilökohtainen. Jos pelioikeus lunastetaan pelilippuina tai 

pelioikeuden käyttäjä on muu kuin osakas itse, ei veloituksetonta rangea tällöin kuulu. Muissa tapauksissa 

kausirange maksaa osakkaalle 50e ja muille pelioikeuden haltijoille 75e. 

 

Logopalloja golfyhtiön pro shopista 

Kauttamme saa Titleistin, Wilsonin ja Srixonin logopalloja. Kysy lisätietoja. 

Esim Titleist Velocity-pallot: 16 tusinaa/ 439e alv 0. Hinta sisältää kaikki logokulut. 
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Rönnäs kokous- tai virkistyspäivän kohteeksi 

Etsitkö kohdetta kokouspaikaksi tai tekemistä virkistyspäivälle? Tutustu Rönnäsin alueen tarjontaan. 

Golfkentän Merisali palvelee sekä kokous-, että juhlatilana. Golfravintolasta onnistuvat tarjoilut helposti ja 

kentät sekä opetustoiminta tarjoavat aktiviteetit. Etsittäessä rauhallista kokoustilaa pienemmälle ryhmälle, 

kannattaa tutustua Rönnäsin mökkien tarjontaan, www.ronnas.fi. 

 

Kulta- ja etukortti 

Kultakortin voi tilata osakas, joka nimeää omistamansa osakkeen pelioikeuden itselleen. Lisätietoja 

korteista www.sgky.fi. 

 

Hoitovastikkeen ja pelikausimaksun maksaminen 

Osakas voi maksaa laskun erissä. Tällöin valittaessa useampi erä lisätään kokonaissuoritukseen 

maksutapalisä alla olevan mukaisesti. Osakkaalle ei lähetetä uutta laskua vaan suorituksissa tulee käyttää 

samaa laskua ja viitettä. Alla olevat summat ovat laskettu osake-/ pelioikeuskohtaisesti. Huomioi oikeat 

maksutasot itse, mikäli maksat useamman pelioikeuden maksuja samalla kertaa. 

Hoitovastike + pelikausimaksu 
 

Hoitovastike, ei pelikäyttöä   

  
 

  
  

  

1. erässä 
 

1. erässä 
  

  

680e, eräpäivä ilmoitettu laskussa 
 

250e, eräpäivä ilmoitettu laskussa 

  
 

  
  

  

2. erässä (kokonaismaksu 685e) 
 

2. erässä (kokonaismaksu 255e) 

350e, eräpäivä ilmoitettu laskussa 
 

130e, eräpäivä ilmoitettu laskussa 

335e, eräpäivä 1.6.2021 
 

125e, eräpäivä 1.6.2021   

  
 

  
  

  

8. erässä (kokonaismaksu 720e, 90e/ kk maaliskuu-lokakuu) 
 

8. erässä (kokonaismaksu 280e) 

90e, laskun eräpäivänä 
 

35e, laskun eräpäivänä   

90e, 1.4.2021 
 

35e, 1.4.2021 
 

  

90e, 1.5.2021 
 

35e, 1.5.2021 
 

  

90e, 1.6.2021 
 

35e, 1.6.2021 
 

  

90e, 1.7.2021 
 

35e, 1.7.2021 
 

  

90e, 1.8.2021 
 

35e, 1.8.2021 
 

  

90e, 1.9.2021 
 

35e, 1.9.2021 
 

  

90e, 1.10.2021 
 

35e, 1.10.2021     

 

Loviisassa 12.2.2021 

 

Kari Mattila 

Toimitusjohtaja 

Oy Sea Golf Ab 

0400 462 960, kari.mattila@seagolf.fi 
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