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Toimintasuunnitelma vuodelle 2017
PAINOPISTEALUEET
Yhtiön hallituksen työskentelyn painopisteet toimintavuonna 1.11.2016 – 31.10.2017 ovat:

Päätuote eli kenttä kunnossa ja oheispalvelut toimivat
Päähuomio on kentän kunnosta ja pelattavuudesta huolehtimisessa.
Visio 2020 peruskorjaus- ja perusparannussuunnitelmaa toteutetaan sovitettuna yhtiön
talousstrategiaan.
Uudistettua klubirakennusta hyödynnetään koko NGK:n jäsenistön toiminnassa ja
tapahtumamyynnin kasvattamisessa.
Toimintojen laadun varmistus ja kehittäminen suoritetaan mm. ”Pelaaja Ensin”asiakaspalautteen perusteella.

Talous
Talous tasapainossa.

Osakkeen arvo ja osakkuuden arvostus
Osakkeiden ja niiden pelioikeuksien kysynnän parantamiseksi selvitetään mahdollisuudet
omien osakkeiden hankkimiseen tai lunastamiseen sekä mitätöintiin. Tavoitteena on
supistuvan tarjonnan kautta kysynnän kasvattaminen. Samalla pyritään edelleen elvyttämään
ja vahvistamaan pelioikeuksien vuokrausta uusien pelaajien hankintakampanjoinnilla.

Vahva yhteisöllisyyden tunne
.

Jatketaan NGK:n yhteisen strategian 2020 kehittämistä yhdessä klubin kanssa

TAVOITTEET
Kentän käyttöaste
Kävijämäärän arvioidaan vuonna 2017 olevan n. 45.000, josta pitkien ratojen osuus on noin
37.500 pelaajaa ja par-3 radan osuus noin 7.500 pelaajaa.
Golfkentille ei ole vahvistettu yleisesti hyväksyttyä mallia tarkan käyttöasteen laskemiseksi,
mutta lähtöaikakapasiteetin perusteella laskettuna kentän käyttöaste arvioidaan olevan kesäheinä-elokuussa 18-reiän aikavarausradan osalla 75 %, 9-reiän ’palloränniradan’ ja par-3
radan osalla 30%.

Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden peliaikojen turvaaminen
Kentän ensisijaisten käyttäjien asema
Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden eli kentän ensisijaisten käyttäjien peliaikojen
saatavuudeksi noudatetaan edellisten vuosien menettelyjä:
• yhtiöjärjestyksen tarkoittama kentän ensisijainen käyttäjä (osakas, pelioikeuden haltija) tai
alle 24-vuotiaan lisäpelioikeuden haltija voi varata lähtöaikansa 7 vrk etukäteen,
• muut pelaajat voivat varata peliaikansa 2 vrk etukäteen, Kultakortilla 3 vrk
• viikonloppuisin ja arki-iltaisin kenttä varataan pääasiassa kentän ensisijaisille käyttäjille
• kutakin pelioikeutta kohden hyväksytään yksi käyttökerta päivää kohden
• hallitus ohjaa kentän käyttöä pelioikeussäännön kautta

Osakasedut
Pelioikeuttaan käyttävälle osakkaalle kuuluvat mm. seuraavat edut
• etuoikeus arki-iltojen ja viikonloppujen peliaikojen varaamisessa
• edut lähtöaikojen varausmenettelyssä (osakkaan vieraiden tuontioikeus sekä laajat
internet varausoikeudet)
• pelioikeuttaan käyttävän osakkaan vieraan alennettu greenfee maksu, alennettu maksu
vieraalle, jolla on pelioikeus joltain toiselta kentältä
• oikeus Kultakorttiin, Suomen Golfkenttien Yhdistyksen (SGKY) Etukorttiin SGKY:n
antamien määräysten mukaisesti
• oikeus lunastaa NGK Oy:n yhteistyökentiltä edullinen vieraan kausipelioikeus lähikentiltä,
kentät vahvistetaan talven 2017 aikana

•
•
•

muiden yhteistyökenttien tarjoamat edut NGK:n osakkaille: info eduista keväällä 2017
osakastiedotteessa
alennukset ja edut yhtiön, klubin ja oheistoimijoiden palveluissa
edut ja alennukset klubirakennuksen tilojen varaamisessa ja käytössä

Kentän kunnon, pelattavuuden ja visuaalisuuden parantaminen
Kunnossapito
Kentän kunnossapidossa toimitaan edellisen vuoden aikana luotuun kentänhoitoorganisaatioon sekä pitkäjänteiseen kehittämiseen perustuen. Kentänhoidon tukena
käytetään edelleen ulkopuolista konsultointia. Kentänhoidossa varaudutaan golfkausien
pidentymisiin, kausityöntekijöiden työsopimusten kautta. Käytännössä tavoitteisiin pyritään
1) vakituisen henkilöstön töiden ohjauksella, työmenetelmien tehostamisella ja vastuujaon
täsmentämisellä 2) tehokkaalla ja täsmällisellä kausityövoiman käytöllä sekä 3) oleellisten
hoitokoneiden ja laitteiden hankkimisella ja näiden toimivuuden varmistamisella.
Kenttämestarin ja –konsultin laatiman suunnitelman mukaisesti painopisteitä ovat edelleen
viheriöiden ensiluokkaiseen kunto, väylien ja tiiausalueiden ruohopeitteen parantaminen,
tiettyjen kuluneiden kohtien korjaaminen sekä erityisesti raffialueiden hoidon tehostaminen
korjausrakentamisella ja leikkuuohjelmien uudistamisella.
Kentän kunnossapidon kehittäminen
Kunnossapidon kehittämisestä vastaavat kenttämestari ja apulaiskenttämestari,
toimitusjohtajan alaisuudessa ja yhtiön hallituksen linjauksia noudattaen. Kenttämestarin
tukena v. 2017 toimii kenttäkonsultti Bruce Jamiesson. Kunnossapidon rutiineja kehitetään
henkilöstön koulutuksen, laatuprosessin ja –tavoitteiden kautta sekä vakituisen henkilöstön
töiden ja vastuiden organisoimisella tarpeiden mukaan.
Kentän peruskorjaukset
Pelialueen peruskorjaussuunnitelma 2017
Osana yhtiön PT-suunnittelua vuosina 2007-2008 laadittiin ja hyväksyttiin kentän
korjaussuunnitelma: VISIO 2020. Suunnitelma on golfarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin
tekemä, ja suunnittelutyö pohjautuu yhtiön ja klubin yhdessä tekemään laajaan
perusparannustarkasteluun. Suunnitelma toimii perusparannustöiden toteuttamisen
yleisohjeena. Kohteiden toteutusjärjestystä voidaan tarkastella mahdollisten akuuttien
korjaustarpeiden johdosta.
Vuoden 2017 peruskorjaus- ja parannuskohteina tulevat olemaan
1) väylän B2 oikean reunan karheikkoalueen korjaus
2) väylien C1 – C8 välialueen rakentaminen karheikkoalueeksi
3) lisäksi mahdollisesti vuoden 2017 aikana väylän C8 vasemman karheikkoalueen korjaus
waste-alueeksi (wastebunkker) sekä pieniä muita karheikkoalueiden korjauksia
Aikaisemmin esitettyjen lay-out kohteiden toteuttaminen siirretään kiireellisemmiksi arvioitujen
karheikkokorjausten johdosta toteutettavaksi myöhemmin.
Kentällä suoritetaan näiden töiden lisäksi joitakin pienempiä perusparannustöitä normaaleina
kunnossapitotöinä, joko urakointina, yhtiön omien työntekijöiden toimesta tai talkootyönä
Kentän laajemmat perusparannukset
Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallitus on arvioinut tulevien vuosien suurempia kehityskohteita
ja näiden vaatimia investointeja. Tarkastelu koskee luonnollisesti koko golfkeskuksen
kehittämistä kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään varsinaisen pelialueen osaa.
On huomattava, että suurten kohteiden lisäksi tullaan tekemään pienempiäkin peruskorjauksia
ja –parannuksia VISIO 2020 suunnitelmaan pohjautuen. Seuraavassa hallituksen näkemys
suurten kohteiden toteuttamisjärjestykseksi
1.
2.
3.
4.

Lähipelialueen rakentaminen
Väylien C7-C8 muutostyöt VISIO 2020 suunnitelmien pohjalta
Väylän C6 muutostyöt VISIO 2020 suunnitelman pohjalta
Väylän C9 muutostyöt VISIO 2020 suunnitelman pohjalta

Suurten kohteiden aikataulu sovitetaan talousstrategiaan muiden investointien kanssa.

Kalustoinvestoinnit
Kentänhoidon tason ylläpito ja kehittäminen edellyttää jatkuvaa ja pitkäjänteistä kaluston
uudistamista ja kaluston säännöllistä huoltoa. Kalustoa uudistetaan laaditun PT-suunnitelman
mukaisesti. Toimintavuoden aikana hankitaan uusi raffileikkuri ja kentänhoitotöissä käytettävä
kuljetin sekä lisääntyneen kysynnän johdosta 2 uutta golfautoa.
Kalusteinvestoinnit
Kentän varustelua täydennetään mm. uusimalla penkkejä, roskakoreja ja lisäämällä
pallopesureita tiiauspaikoille. Väyläopasteiden uusiminen suunnitellaan vuoden 2017 aikana.
Rakennukset
Klubirakennus
Klubirakennuksen monipuolista käyttöä pyritän lisäämään, etenkin tilojen vuokraamista
varsinaisen golfkauden ulkopuolella aktivoidaan. Toimenpiteitä suunnitellaan mm. yhdessä
ravintoloitsijan kanssa.
.

Oheispalvelut
Kaikki oheispalvelujen tuottajat sitoutetaan osallistumaan Nurmijärven Golfkeskus Oy:n
johdolla tapahtuvaan oheispalvelujen kehittämiseen ja osaksi Nurmijärvi Golfin yhteistä
strategiaa.
Pro shop
Golftarvikkeiden myyntitoiminta on vuokrattu edelleen samalle ulkopuoliselle yrittäjälle.
Yhtiön palkkaamat caddiemasterit vastaavat päivittäisten myyntitapahtumien pääasiallisesta
hoitamisesta.
Ravintola
Ravintolapalvelut on edelleen vuokrattu nykyiselle, ulkopuoliselle yrittäjälle. Ravintolan
palvelussa pyritään tarjoamaan edelleen lounasruokailu-mahdollisuuden lisäksi pikkulämpimiä
tai salaattivaihtoehtoja sekä tilausannoksia ruokalistalta. Tarjonnan ja palvelun laatuun
kiinnitetään erityistä huomiota.
Nurmijärven Golfkoulu, golfopetus
Golfkoulun toiminta organisoidaan usean opettajan periaatteelle siten, että yhtiöllä on
kokonaisvastuu golfopetuksen hallinnoimisesta ja koordinoimisesta.
Kurssitarjonnassa vastataan markkina-alueen kilpailuun uudistamalla kurssituotteita.

Informaatio
Yhtiön sisäinen, virallinen tiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä
osakasrekisteriin merkittyihin yhteystietoihin perustuen. Mikäli osakkaan sähköpostiosoite ei
ole tiedossa, tiedotus hoidetaan näiltä osin edelleen postitse.
Tämän lisäksi osakkaita ja pelioikeuden haltijoita informoidaan yhtiön toimenpiteistä ja kentän
käyttöön liittyvistä asioista yhtiön internet kotisivuilla www.nurmijarvi-golf.fi, Nurmijärven
Golfklubi ry:n Lähipeli-lehdessä sekä tarpeen mukaan sähköpostitiedotteilla.
Nurmijärvi Golfin yhteiset kotisivut uudistetaan tilikauden alussa.

Osakas- ja asiakastyytyväisyysmittaus
Mittausmenetelmänä käytetään ”Pelaaja Ensin” kyselyä, joka suunnataan sekä NGK:n
jäsenistölle että vieraspelaajille. Tarvittaessa tätä kyselyä täydennetään erikseen suunnatuilla
mielipidetiedusteluilla, esimerkiksi strategiatyön tueksi.

PELIOIKEUKSIEN VUOKRAUSTOIMINTA

Osakkaat voivat halutessaan jättää pelioikeutensa yhtiön kautta edelleen vuokrattavaksi.
Yhtiö pidättää kustakin vuokrausvälitykseen jätetystä varsinaisesta pelioikeudesta 30 euron
suuruisen osuuden palkkiokseen.
Pelikauden päättyessä kertyneet vuokratuotot, vähennettynä yhtiön pidättämä vuokrauksen
välityspalkkio (30 euroa / pelioikeus), jyvitetään kaikkien vuokrattavaksi jätettyjen
pelioikeuksien kesken. Vuokralle antamisesta on kirjallisesti ilmoitettava yhtiölle 28.2.2017
mennessä. Yhtiö vuokraa myös pelioikeuksia, jotka on otettu yhtiön haltuun maksamattomien
vastikerästien perusteella tai jotka ovat muuten tulleet yhtiön haltuun. Haltuun otettujen
osakkeiden pelioikeuksien vuokraus on ensisijainen.
TALOUS
Hinnasto 2017
Yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan yhtiön hallituksella on oikeus määritellä pelaamiseen ja yhtiön
palveluiden käyttämiseen liittyvät hinnat. Toimintasuunnitelman liitteenä, tiedoksi osakkaille,
on budjettiesityksen 2017 pohjana oleva hinnasto. Hallitus voi yhtiöjärjestyksen mukaan
tehdä muutoksia tai täsmennyksiä tarvittaessa pelikaudenkin aikana.
Hoitovastike 2017
Hoitovastikkeen suuruudeksi esitetään 800 € (sis ALV 10%) kultakin varsinaiselta
pelioikeudelta. Hoitovastikkeiden kertymä on taloussuunnitelmassa arvioitu 1.220
pelioikeuden osalta aikaisemman 1.231 pelioikeuden sijaan. 11 pelioikeuden vähennys johtuu
hallituksen päätöksestä mitätöidä yhtiön haltuun kuolinpesistä tulleet omat osakkeet (1 kpl Asarjaa ja 7 kpl C-sarjaa).
PT-taloussuunnittelu
Yhtiön taloussuunnittelu perustuu strategiaan, joka karkeasti jaoteltuna on seuraava:
• yhtiön käyttötuloilla (hoitovastike + muun myynnin tulot) katetaan käyttömenot sekä
kentän peruskorjaus- ja parannusinvestoinnit ja kalustoinvestoinnit
• suuremmat talonrakennushankkeet tai maanhankinnat katetaan tapauskohtaisesti
päätettävällä erillisellä rahoitusvastikkeella
Kassavirta ja maksuvalmiuden varmistaminen ohjaavat edelleen yhtiön taloudenhoitoa.
Eräitä aikaisempien vuosien investointeja on maksettu tietoisesti kassavaroista, ja tästä
johtuen yhtiö on tehnyt pankin kanssa luottolimiittisopimuksen. Seuraavien vuosien aikana
pyritään oman kassan riittävyys talvikausiksi tasapainottamaan.
Kesällä 2011 suoritettu kentän kastelujärjestelmän peruskorjaus rahoitetaan yhtiön ottamalla
investointilainalla, jota maksetaan yhtiön käyttötulojen puitteissa.
VISIO 2020 mukaiset investoinnit ajoitetaan toteutettavaksi yhtiön maksuvalmiuden ja
taloudellisen tilanteen mukaan.

Erillishankkeet 2017
Yhtiön tai Kiinteistö Oy Nurmijärven Golfin toimintasuunnitelmiin 2017 ei sisälly
erillishankkeita, jotka tulisi erikseen peruskorjausten ja kalustohankintojen lisäksi,
huomioida investointisuunnitelmissa.

Käyttötulojen muodostuminen 2017
€
%
Hoitovastikkeet
887250 65,9
Greenfee tulot
140000 10,4
Kilpailutapahtumat
72500
5,4
Muut tuotot
62700
4,7
Hallinnointimaksut
35000
2,6
Toimitilavuokrat
32750
2,4
Pelioikeusvuokrat
35000
2,6
Kurssimaksut
31500
2,3
Rangen tuotot
27000
2,0
Mainostulot
22000
1,6
1345700 100,0

Käyttötulojen perusteet
1. Vastikemaksut (a’ 800 € sis. ALV 10% / pelioikeus) kertyy 1.220 pelioikeuden osalta.
2. Greenfeetulot muodostuvat vieraspelaajien pelimaksuista sekä pitkiltä radoilta että par 3 radalta. Lisäksi
greenfee tuloihin lasketaan kaikki 10-korttituotot.
3. Toimitilavuokriin kirjataan ravintolan, shopin ja golfkoulun vuokrat sekä klubin kotikenttäsopimuksen
mukainen vuokra
4. Tapahtumatuottoihin kirjataan sekä pitkien ratojen että par 3 radan yritys- ja yksityiskilpailujen tuotot.
5. Pelioikeuksien vuokraus kirjataan tuloslaskelmaan sekä vuokratuottoina että tuottojyvityksen maksuina.
6. Rangetuottojen arvioidaan vastaavan edellistä vuotta
7. Yhteistyösopimus- ja mainosmyynnin arvioidaan saavutettavan edellisen vuoden taso
8. Muut tuotot sisältävät erilaisia palvelumaksuja, kurssimaksuja, SGKY:n korttien myyntituloja sekä
varustevuokria

Menojen kertyminen 2017
Käyttömenot ja Investoinnit
€
Palkat ja palkkiot
-475000
Toimitilakulut
-173500
Henkilöstösivukulut
-120000
Kone- ja kalustokulut
-84200
Tavaraostot
-84500
Alihankintapalvelut
-47500
Hallintokulut
-50700
Markkinointikulut
-22000
Muut kulut
-44900
Rahoituskulut
-9000
Lainojen hoito ja kassa
-80000
Investoinnit 2017
-142500
1333800
Pelioikeuksia, kpl
Menot € / pelioikeus
Hoitovastike € alv0%
Muut tulot/pelioikeus

1220
1084
727
356

%
35,6
13,0
9,0
6,3
6,3
3,6
3,8
1,6
3,4
0,7
6,0
10,7
100,0

Käyttömenojen perusteet
1. ja 2. Palkat ja henkilöstösivukulut sisältävät kentänhoidon, caddiemastereiden, alkeiskurssien opetuksen
sekä hallinnon ja johdon palkat, lakimääräiset henkilöstösivukulut sekä vapaaehtoiset sivukulut.
Henkilöstökuluissa varaudutaan päivittäisen kentänhoidon järjestämiseen edellisen vuoden resurssitasolla.
Caddiemastereiden ja toimiston osalla resursseja kohdennetaan edellisen vuoden kokemusten perusteella.
3. Toimitilakuluihin sisältyy mm. 1) klubitalon vuokra 15.000 €, 2) kentänhoitoaineita ja –tarvikkeita 59.950 €
3) siivous, puhtaanapito- ja jätehuoltokulut 44.500 € 4) sähköt 35.000 € 5) kiinteistövero, rakennusten
kunnossapito- ja vartiointipalvelut 19.000 €
4. Kone- ja kalustokulut sisältävät mm. työkoneiden poltto- ja voiteluaineet, kentänhoito-kaluston ylläpito- ja
korjauskulut, ajoneuvovakuutukset, toimistokoneiden ylläpito- ja korjauskulut, alle 3v. kentänhoitokalusteet ja
pientyövälineet
5. Hallintokuluihin kuuluvat tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut sekä laki- ja konsultointi-palvelut, posti- ja
puhelinkulut, yritysvakuutukset, toimistotarvikkeet ja painatuskulut sekä eräitä muita pienempiä kulueriä
6. Aine-, tarvike- ja tavaraostot sekä alihankintapalvelut sisältävät pelioikeusvuokrien jyvitykset osakkaille,
SGKY:n korttimaksut, tapahtumien alihankinta-palvelut sekä pelaamiseen liittyvät kenttätarvikkeet (mm.
rangepallot)
7. Muihin kuluihin sisältyvät mm. vapaaehtoiset sivukulut, matka- ja edustuskulut

NGK OY

BUDJETTI 2017

MYYNTITUOTOT
Välinevuokrat
Mainostulot
Varasto- ja tilavuokrat
Hoitovastikkeet
ennakoidut luottotappiot 2014-2015
Tarvikemyynti
Pelioikeustodistusten hallinnointi
Pelilippujen vaihtomaksut
Pelioikeusvuokrat
Greenfeet A-C
Greenfeet par 3
Kymppikortit
SGKY Kulta- ja Etukorttituotot
Kilpailu- ja yritystapahtumat A-C
Kilpailu- ja yritystapahtumat par 3
Polettien vuokraus
Kurssimaksut
Muut tulot
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Toimitilavuokrat
KULUT
Aine-, tarvike- ja tavaraostot
Ulkopuoliset alihankintapalvelut
Palkat ja palkkiot
Henkilöstösivukulut
Vapaaehtoiset sivukulut
Toimitilakulut
Kone- ja kalustokulut
Matkakulut
Edustuskulut
Markkinointi- ja myyntikulut
Hallintokulut
Muut liikekulut, luottotappiot
KULUT YHTEENSÄ
toimintakate
POISTOT
LIIKETULOS
RAHOITUSTUOTOT
Osingot ja pääoman korkotuotot
Muut korkotuotot
YHTEENSÄ
RAHOITUSKULUT
Korot, lainat
Muut korot ja rahoituskulut
YHTEENSÄ

-

toteutuma
2014

toteutuma
2015

8 095
21 539
3 382
904 400
53 890
1 077
37 102
6 000
28 486
90 287
46 037
1 905
32 782
52 753
8 960
30 035
34 746

9 329
20 811
3 013
928 200
55 309
32 102
5 455
31 595
83 570
52 568
2 336
35 735
41 905
14 274
29 376
32 181

-

ehdotus
2 017

10 000
25 000
6 000
850 908
500
34 000
5 500
57 982
85 000
55 000
3 000
36 000
55 000
20 000
31 000
35 000

10 587
22 602
2 250
872 182
29 697
5 000
34 153
78 448
46 569
2 786
41 727
38 274
15 003
24 723
24 463

12 200
22 000
4 500
887 250

30 000
5 000
35 000
80 000
55 000
5 000
42 000
55 000
17 500
27 000
31 500

1 267 141

1 309 890

1 248 464

1 308 950

34 325

37 610

35 000

43 349

32 750

89 424
39 268
- 463 557
- 111 168
15 032
- 167 152
88 659
6 864
574
27 662
47 562
1 618
- 1 058 540
229 481
- 251 423
21 942

78 212
46 924
- 473 433
- 120 567
16 153
- 162 238
74 047
7 106
206
24 616
50 177
1 500
- 1 055 179
249 572
- 247 357
2 215

1 600
185
1 785

501
501

3 327
1 258
4 585

-

2 379
1 875
4 254

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-

24 742

-

1 538

INVESTOINNIT
Muut rakennukset
Kalusto ja varusteet
Perusparannustyöt

-

88 906
89 937

-

62 921
79 450

-

178 843
47 821

-

142 371
48 286

investoinnit yhteensä

toteutuma
2016

1 253 696

-

Lainojen lyhennys

budjetti
2016

-

75 000
47 000
483 000
120 000
16 000
187 000
85 000
7 300
500
21 000
50 000

- 1 091 800
253 090
- 248 000
5 090

-

-

84 500
47 500
475 000
120 000
15 000
173 500
84 200
6 800
600
22 000
50 700

- 1 060 138 - 1 079 800
231 675
261 900
- 247 095 - 245 000
15 420
16 900

9 100
9 100
-

77 766
42 881
458 888
114 565
19 365
166 232
103 054
6 345
839
21 026
49 177

5 470
5 470

4 000
4 000
6 500
2 500
9 000

10 500
1 300
11 800

-

7 454 6 908 14 362 -

2 390

-

24 312

11 900

-

10 000
60 000
79 000

-

- 63 624 39 049 -

10 000
77 500
55 000

-

149 000
48 000

-

102 673 49 357 -

142 500
50 000

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY
Yhtiöjärjestys
1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Golfkeskus Oy ja kotipaikka
Nurmijärvi.
2 § Yhtiön toimiala
1. Yhtiön toimialana on osakkeenomistajiensa käyttöä varten
ylläpitää golfkenttiä sekä muita urheilutiloja
2. harjoittaa ravintolatoimintaa, urheiluvälineiden myyntiä ja
vuokrausta, urheilu- ja vapaa-ajan asusteiden myyntiä sekä
urheiluun liittyvää opetustoimintaa ylläpitämiensä urheilutilojen
yhteydessä
3. omistaa ja vuokraoikeuksin hallita sekä rakentaa ja
rakennuttaa maa-alueita, rakennuksia ja rakennelmia sekä
osakkeita ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä
4. harjoittaa muuta golfiin sekä muuhun urheiluun ja vapaaajanviettoon liittyvää toimintaa
5. vuokrata osakkeenomistajilta heidän osakkeidensa
tuottamia pelioikeuksia sekä vuokrata niitä edelleen.
3 § Yhtiön osakepääoma
Yhtiön enimmäispääoma on 337.000 euroa, jonka puitteissa
osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.
4 § Yhtiön osakkeen nimellisarvo, osakesarjat ja
osakkeiden tuottamat äänimäärät
Osakkeiden nimellisarvo on 168,187936 euroa.
Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjan osakkeisiin siten,
että
A-sarjaan kuuluu enintään 2.000 osaketta
B-sarjaan kuuluu enintään 2.000 osaketta
C-sarjaan kuuluu enintään 2.000 osaketta
kuitenkin niin, että A-, B- ja C-osakkeita on yhteensä enintään
2.000 kappaletta.
Osakepääoman korotuksessa A-sarjan osakkeet oikeuttavat
ensisijaisesti merkitsemään A-osakkeita, B-sarjan osakkeet Bosakkeita ja C-sarjan osakkeet C-osakkeita.
Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan A-osake tai B-osake
muuntaa C-osakkeiksi, mikäli osakkeenomistaja sitä pyytää.
Kullakin A-osakkeella on yhtiökokouksessa neljä (4) ääntä, Bosakkeella kaksi (2) ääntä ja C-osakkeella yksi (1) ääni.
Osakekirjat tulee varustaa sarjamerkinnällä ja juoksevalla
numeroinnilla. Yhtiön osakekirjat painetaan turvapainossa.
5 § Osakkeiden tuottamat pelioikeudet
Yhtiön osakkeenomistajat ja henkilöt, joiden käyttöön
osakkeenomistaja on luovuttanut osakkeeseensa kuuluvan
pelioikeuden, ovat ensisijaisesti oikeutetut käyttämään yhtiön
golfkenttää.
Yhtiökokous voi päättää vuosittain, millä edellytyksillä
pelaaminen voidaan lisäksi tilapäisesti sallia ulkopuolisille.
Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan vuosittain
vahvistetun yhtiövastikkeen riippumatta siitä, käyttääkö
osakkeen sisältämää pelioikeutta pelaamiseen vai ei.
Yhtiön osakkeet tuottavat pelioikeuksia seuraavasti:
- A-sarjan osake sisältää neljä (4) varsinaista pelioikeutta.
Osakkeenomistaja voi vuosittain ennen pelioikeuksien
käyttöön-ottoa nimetä yhden henkilön kunkin pelioikeuden
käyttäjäksi tai vaihtaa yhden tai useamman pelioikeuden
nimeämättömään pelioikeustodistukseen, jonka esittämällä
yksi henkilö kerrallaan voi pelata yhtiön kentällä.
- B-sarjan osake sisältää kaksi (2) varsinaista pelioikeutta.
Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuksien
käyttöönottoa itsensä ja toisen henkilön tai mikäli ei itse käytä
pelioikeuttaan kaksi henkilöä pelioikeuksien käyttäjiksi.
Osakkeenomistaja tai ne, jotka osakkeenomistaja on nimennyt
pelioikeuksien käyttäjiksi, ovat lisäksi oikeutetut nimeämään
kutakin pelioikeutta kohti yhden (1) alle 24-vuotiaan lapsensa
tai tämän suoraan alenevassa polvessa olevan alle 24vuotiaan jälkeläisen lisäpelioikeuden käyttäjäksi.

- C-sarjan osake sisältää yhden (1) varsinaisen pelioikeuden.
Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuden
käyttöönottoa itsensä tai toisen henkilön pelioikeuden
käyttäjäksi. Osakkeenomistaja tai se, jonka osakkeenomistaja
on nimennyt pelioikeuden käyttäjäksi, on lisäksi oikeutettu
nimeämään enintään yhden (1) alle 24-vuotiaan lapsensa tai
tämän suoraan alenevassa polvessa olevan alle 24-vuotiaan
jälkeläisen lisäpelioikeuden käyttäjäksi.
Kukin varsinainen pelioikeus voidaan vuosittain ennen
pelioikeuden käyttöönottoa vaihtaa pelilipuiksi. Hallitus
määrittelee vuosittain pelioikeutta kohti annettavien
pelilippujen määrän ja vaihdosta perittävän maksun
suuruuden. Kukin pelilippu oikeuttaa yhteen pelikertaan yhtiön
kentällä.
Pelioikeudet ovat voimassa, kun kaikki osakkeeseen
kohdistuvat yhtiövastikkeet ja muut maksut yhtiölle
mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan
maksettu.
6 § Omien osakkeiden lunastaminen
Yhtiö voi tarjouksesta vapaalla omalla pääomalla
osakepääomaa alentamatta lunastaa omia osakkeitaan.
7 § Yhtiövastike
Yhtiökokous määrää vuosittain osakkeenomistajien yhtiölle
kultakin osakkeelta suoritettavan yhtiövastikkeen suuruuden.
Yhtiövastikkeen suuruus määräytyy osakkeen sisältämien
varsinaisten pelioikeuksien määrän mukaan ts. yhtiövastike
suoritetaan A-sarjan osakkeilta nelinkertaisena, B-sarjan
osakkeilta kaksinkertaisena ja C-sarjan osakkeilta
yksinkertaisena.
Yhtiövastike jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeeseen.
Hoitovastikkeella katetaan yhtiön toiminnasta, koneiden ja
laitteiden hankinnasta, vuokrauksesta ja muusta ylläpidosta
aiheutuvat kustannukset sekä golfkentän ja siihen liittyvien
rakennusten vuokrauksesta ja muusta ylläpidosta aiheutuvat
kustannukset.
Rahoitusvastikkeella katetaan golfkentän ja siihen liittyvien
rakennusten ja laitteiden hankintaa varten otettujen ja niiden
peruskorjausta, laajentamista tai muita pitempiaikaisia investointeja varten otettavien lainojen lyhennykset, korot ja muut
rahoituskulut.
Osakkeen siirryttyä uudelle omistajalle maksamattomista
yhtiövastikkeista ja muista maksuista vastaa uusi osakkeenomistaja.
Vastikkeen maksutavan ja ajankohdan määrää yhtiön hallitus,
joka myös päättää perittävistä peli- ja muista maksuista.
Hallitus päättää myös golfkentän käyttöön liittyvistä kaikista
muista oikeuksista ja velvollisuuksista, niiltä osin kuin sen
päätökset eivät loukkaa yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain
määräyksiä.
8 § Pelioikeuksien ottaminen yhtiön käyttöön
Yhtiön hallitus voi päättää, että osakkeen tuottama pelioikeus
otetaan kulloinkin enintään kolmen vuoden ajaksi yhtiön
haltuun, jos osakkeenomistaja ei maksa erääntynyttä
vastiketta. Haltuunotettu pelioikeus voidaan yhtiön toimesta
vuokrata ja vuokralla kuitata erääntyneitä yhtiövastikkeita.
Ennen haltuunottoa hallituksen on annettava
osakkeenomistajalle kirjallinen varoitus.
Hallituksen päätös pelioikeuden ottamisesta yhtiön haltuun on
annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 30 päivän kuluessa
päätöksen tekemisestä.
9 § Rahastot
Hallituksen päätöksellä voidaan yhtiölle perustaa kiinteistön
rakentamista, lainanlyhennystä tms. tarkoituksia varten
rahastoja.

Rahaston mahdollisesta purkamisesta ja purkamisen ehdoista
päättää hallitus.

10 § Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu
Osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle
kullekin osakkeelle sen sisältämien varsinaisten pelioikeuksien
lukumäärän mukaan laskettavan osuuden yhtiön
pitkäaikaisista lainoista.
Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen
määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla
vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden.
Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset
yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen
sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.
Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että
osuussuorituksena
kerätyillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan
lyhen- nyksen lisäksi siltä menevä korko ja mahdolliset
indeksi- ehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuna
siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää
vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella
lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin
osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina
suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä
aiheutunut lisämeno.
11 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheen-johtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on
saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota
enemmän kuin puolet jäsenistä on kannattanut tai äänten
mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Hallitus voi eri toimintoja varten asettaa toimikuntia.
12 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottamisesta ja erottamisesta
päättää hallitus.
13 § Toiminimenkirjoitus
Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet
tai ne, jotka hallitus on siihen oikeuttanut, aina kaksi yhdessä.
14 § Yhtiön tilikausi
Yhtiön tilikausi alkaa marraskuun 1. päivänä ja päättyy
lokakuun
viimeisenä päivänä.
15 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä.
Tilintarkastajien toimikausi käsittää kuluvan tilikauden. Heidän
tehtävänsä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
16 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen
määrää-mänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä lukien Nurmijärvellä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka
edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa (1/10) kaikista osakkeiden antamista äänistä, sitä kirjallisesti vaativat
ilmoittamansa
asian käsittelyä varten.

17 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kullekin
osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen
sähköpostilla tai mikäli tämä ei ole mahdollista, kirjeellä.
Lisäksi kutsu julkaistaan yhtiön käyttämillä internet kotisivuilla.
Kutsu voidaan vaihtoehtoisesti julkaista Helsingin Sanomissa
ja hallituksen päätöksellä jossain muussa yhtiön
kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.
Kutsu yhtiökokouksiin on toimitettava aikaisintaan neljä (4)
viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
18 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Esitetään:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen
2. Tilintarkastuskertomus
Päätetään:
3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. Toimenpiteistä, joihin vahvistettu taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle sekä osakkailta perittävän hoito- ja
rahoitusvastikkeiden perusteista ja suuruudesta
7. Hallituksen jäsenten palkkioista
8. Tilintarkastajien palkkioista
9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä
10. Edellytyksistä, joilla pelaaminen voidaan tilapäisesti sallia
ulkopuolisille

Valitaan
11. Hallituksen jäsenet
12. Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai näiden
asemasta
tilintarkastusyhteisö
19 § Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä, noudatetaan
voimassaolevia osakeyhtiölain määräyksiä.

Kaupparekisteritietoja:
Toiminimi:
Oy
Rekisteröintipäivä:
Kotipaikka:

Nurmijärven Golfkeskus
18.01.1989
Nurmijärvi

Yhtiöjärjestyksen muutos yhtiökokouksessa 27.1.2009
Muutos rekisteröity kaupparekisteriin 14.4.2009

PELIOIKEUSSÄÄNTÖ 2017

NGK Oy hallitus 15.12.2016

PELIOIKEUDET
1. Osakkeet ja pelioikeudet
Eri osakelajit tuottavat pelioikeuden yhtiön golfkentälle seuraavasti:
A-sarjan osake on ns. yritys- ja yhteisöosake. Kukin A-osake sisältää neljä (4) varsinaista
pelioikeutta. Osakkeenomistaja voi vuosittain ennen pelioikeuksien käyttöönottoa nimetä
yhden henkilön kunkin pelioikeuden käyttäjäksi tai vaihtaa yhden tai useamman pelioikeuden
nimeämättömään pelioikeustodistukseen, jonka esittämällä yksi henkilö kerrallaan voi pelata
yhtiön kentällä.
B-sarjan osake on ns. perheosake. Kukin B-sarjan osake sisältää kaksi (2) varsinaista pelioikeutta. Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuksien käyttöönottoa itsensä ja toisen
henkilön, tai mikäli ei itse käytä pelioikeuttaan, kaksi henkilöä pelioikeuksiensa käyttäjiksi, jotka ovat
lisäksi oikeutetut nimeämään kutakin pelioikeutta kohti yhden (1) alle 24-vuotiaan lapsensa tai tämän
suoraan alenevassa polvessa olevan alle 24-vuotiaan jälkeläisen lisäpelioikeuden käyttäjäksi.
C-sarjan osake on ns. henkilöosake. Kukin C-sarjan osake sisältää yhden (1) varsinaisen pelioikeuden. Osakkeenomistaja nimeää vuosittain ennen pelioikeuden käyttöönottoa itsensä tai
toisen henkilön pelioikeuden käyttäjäksi. Osakkeenomistaja, tai se jolle osakkeenomistaja on
pelioikeutensa siirtänyt, on lisäksi oikeutettu nimeämään yhden (1) alle 24-vuotiaan lapsensa
tai tämän suoraan alenevassa polvessa olevan alle 24-vuotiaan jälkeläisen lisäpelioikeuden käyttäjäksi.
2. Pelioikeuksien vaihto pelilipuiksi
Kukin varsinainen pelioikeus voidaan vuosittain, ennen pelioikeuden käyttöönottoa, vaihtaa veloituksetta
pelilipuiksi, jotka annetaan pelilippukorttina. Kortti oikeuttaa 22 täyteen 18-reiän pelikertaan tai 44
yhdeksän reiän pelikertaan yhtiön kentällä pelikauden 2017 aikana Pelilippukortti voidaan vaihtaa irrallisiin,
erillisiin lippuihin (22 kpl), tästä vaihdosta peritään 100 €:n suuruinen vaihtomaksu. Kukin irrallinen lippu
oikeuttaa yhteen 18-reiän tai kahteen 9-reiän pelikertaan.
3. Osakkeiden tuottamiin pelioikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet
Pelioikeuksien voimassaolo
Pelioikeudet ovat voimassa, kun kaikki osakkeeseen kohdistuvat yhtiövastikkeet tai niiden erät ja muut
maksut yhtiölle, mahdollisine viivästyskorkoineen, on kokonaisuudessaan maksettu
Peliaikojen varaaminen
Kentän ensisijaisilla käyttäjillä on oikeus varata peliaikansa 7 vrk etukäteen. Lisäksi sama oikeus on
lisä- eli junioripelioikeuden haltijoilla. SGKY:n Kultakortin omaavilla vieraspelaajilla varausaika on 3 vrk,
muilla vieraspelaajilla varausaika on 2 vrk.
Pelioikeuksien käyttö
Kutakin pelioikeutta kohden hyväksytään vain yksi käyttökerta päivässä, riippumatta millä radalla
pelataan.
Osakkaan vieraat
Osakkaalla on oikeus käyttää vuoden 2017 aikana 15 alennettua greenfee-maksua. Prime aikana alennus
myönnetään omassa käytössä olevien pelioikeuksiensa luvun mukaisesti, muina aikoina kaikille samassa
ryhmässä pelaaville vieraille. Alennetun greenfeen ehtona on osakkaan itsensä pelaaminen vieraittensa
kanssa samassa lähtöryhmässä sekä vieraan osakkuus tai pelioikeus omalla kentällään. Lisäksi kohdassa
’Pelaaminen 3.’ määritellyt ohjeet.
Osakkaan edut
Pelioikeuttaan käyttävälle osakkaalle kuuluvia etuja vieraisiin nähden on selostettu toimintasuunnitelman
sivulla 1.
4. Yhtiövastikkeet vuonna 2017
Yhtiövastike voi jakautua hoito- ja rahoitusvastikkeeseen.
Hoitovastikkeen suuruus vuonna 2017 on 800 € / pelioikeus (sis. ALV 10%) ja vastikemaksut
osakesarjoittain
ovat: A-sarjan osake 3.200 €
B-sarjan osake 1.600 €
C-sarjan osake
800 €
Hoitovastikkeen eräpäivä on 15.2.2017, vastike laskutetaan yhtiön toimesta.
Vastikemaksun voi maksaa kahdessa erässä helmi- ja maaliskuussa ilman lisäkuluja tai tehdä
erämaksusopimuksen Lindorff Oy:n kanssa.
PELAAMINEN
1. Ennen pelaamaan lähtöä on jokaisen ilmoittauduttava henkilökohtaisesti kentän toimistossa.
2. Lähtöajat varataan kentän toimistosta (caddiemaster).
Mikäli ajan varannut pelaaja / ryhmä ei ole ilmoittautunut 10 min ennen varattua lähtöaikaa, katsotaan aika
peruutetuksi. Esteestä, varatun lähtöajan käyttämiseksi, on ehdottomasti ilmoitettava caddiemasterille

viimeistään 2 tuntia ennen lähtöaikaa. Käyttämättä jääneiden, peruuttamattomien lähtöaikojen suhteen
noudatetaan v. 2017 seuraavaa menettelyä:
1. kerta:
kirjallinen huomautus (caddiemasterin sähköpostina tai kirjeellä)
2. kerta:
hinnaston mukainen greenfee ja kirjallinen varoitus
3. kerta:
hinnaston mukainen greenfee ja pelaaja menettää oikeutensa varata etukäteen
lähtöaikoja
Caddiemasterilla on normaalin lankapuhelimen lisäksi GSM-puhelin, johon lähtöajan peruuttamisen voi
lähettää tekstiviestinä, mikäli lankapuhelin on varattuna.
Lähtöaikojen varausmarginaali:

- osakkaat ja muut kentän ensisijaiset käyttäjät
- SGKY:n Kultakortin käyttäjät
- muut pelaajat (vieraspelaajat)
(greenfee, siirretty t. luovutettu pelilippu)

7 vrk
3 vrk
2 vrk

Kutakin pelioikeutta kohti voi olla voimassa enintään 5 lähtöajan varausta.
Varausajasta poikkeaminen katsotaan erityiseksi oikeudeksi, ja on mahdollista vain osakkaiden tuomien
ryhmien osalla toimitusjohtajan luvalla, ja poikkeamisesta veloitetaan 10 € / pelaaja.
Viikonloppuisin vain osakkaalla tai pelioikeuden nimetyllä haltijalla on etuoikeus varata ennakolta
peliaika myös vieraalle; vain 1 vieraspelaaja / varaaja
Internet ajanvaraus
Laajat oikeudet annetaan pelioikeuttaan käyttävälle osakkaalle siten, että C-sarjan osakkeelle annetaan 1,
B-sarjan osakkeelle 2 ja A-sarjan osakkeelle 4 laajaa oikeutta. A-sarjan osakkeen kohdalla nämä
on nimettävä osakkeen pääkäyttäjiksi. Laajat oikeudet oikeuttavat myös osakkaan vieraiden lähtöaikojen
varaamiseen – edellyttäen että osakas tai pääkäyttäjä itse pelaa samassa lähtöryhmässä.
C- ja B-sarjan lisäpelioikeuden käyttäjät, sekä NGK:n ry:n jäsenet saavat oikeuden varata lähtöajat
internetissä vain itselleen.
Palloränni-käytössä olevalle pitkälle radalle voi varata tasa- ja puolentunnin lähtöajat vain paikan päällä,
muut ajat voi varata saman päivän aikana puhelimitse tai osakas internetissä.
Par-3 harjoitusradalle varataan lähtöajat paikanpäällä pelipäivänä. Radalle voidaan tämän lisäksi varata
saman päivän aikana tasa- ja puolentunnin lähtöajat etukäteen puhelimitse tai internetissä.
3. Vieraspelaamisen ohjeet
18-reiän aikavaraus kenttä
* tasoitusvaatimukset: miehet 30 ja naiset 45
* aikavaraukset sallitaan arkisin ennen klo 14:00 ja viikonloppuisin klo 15:00 jälkeen
9-reiän pallorännikierros
* tasoitusvaatimukset: miehet 30 ja naiset 45 tai
* osakkaan tai NGK ry:n jäsenen seurassa HCP 54 (jonkin SGL:n seuran jäsenyys), jolloin isäntänä
pelaava jäsen vastaa peliryhmän etenemisestä
Par 3 harjoitusrata
* ei tasoitusvaatimusta

4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10

Yhdellä bagillä voi pelata vain yksi pelaaja. Sääntö koskee kaikkia ratoja.
Kenttä on auki myös kilpailupäivinä, lähtöaikavarukset caddiemasterilta.
Lähtöryhmän yhteenlaskettu maksimi HCP voi olla 110.
Pelioikeuttaan käyttäviltä osakkailta edellytetään vähintään green card’in suorittamista - rajoitus ei koske
par-3 harjoitusrataa.
Kentällä noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä 2016 ja lisäksi kentän paikallissäännöt ovat
saatavilla caddiemasterilta ja nähtävillä kentän ilmoitustauluilla.
Metallipiikein varustettujen golfjalkineiden käyttö on kielletty.
Golfauton käyttö pelaamiseen on sallittu, mikäli sitä ei ole sääoloista johtuen erikseen kielletty.
Golfauton kuljettajalta edellytetään vähintään mopokorttia.
Ehdollinen, enintään 8 min tauko siirryttäessä 9. reiältä 10.tiille. Voimassa koko kauden ja koskee
kaikkia lähtöryhmiä. Mikäli lähtöryhmä on jäljessä radan ihanneajasta, tauko jätetään pitämättä tai sitä on
lyhennettävä viiveen poistamiseksi.

MUUT PALVELUT
Pelioikeustodistusten säilytys- ja varauspalvelu
Osakas tai pelioikeuden haltija voi jättää pelioikeustodistuksensa (vuosigreenfee) säilytyksen
sekä nimeämättömien pelioikeustodistusten osalla myös käyttövarausten ylläpidon yhtiön tehtäväksi. Yhtiö
perii palveluista näistä palveluista korvauksen: 20 € / hallinnointikerta.
Palvelun järjestäminen edellyttää yhtiön ja osakkaan tai pelioikeuden haltijan välistä sopimusta.

NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY
Hallitus 15.12.2016

Hinnasto 2017

Kierrosmaksu (green fee), pitkät radat
Arkisin ja viikonloppuisin (18-reikää)

aikuinen
55 €
37 €

( 9-reikää)

Arkisin, ennen klo 12.00 (18-reikää)

45 €

juniori, alle 18 v.
27 €
20 €
25 €

(voimassa vain touko, syys, lokakuu)

Osakkeenomistajien vieras (18-reikää) 40 €
( 9-reikää) 30 €
(18-reikää) 55 €
( 9-reikää) 37 €
10-kortti
390 €

(samassa lähdössä osakkaan kanssa)

•

20 € sitoutunut pelaaja*
15 €
27 € sitoutumaton pelaaja
20 €

sitoutunut pelaaja: hallitsee vuosipelioikeutta jollakin toisella golfkentällä

Päivämaksu (green fee), par-3 harjoitusrata
Päivälippu golf
frisbeegolf, futisgolf
10 –kortti
10 –kortti (osakkaan alle 7-v.lapsi)
Kausikortti golf
frisbeegolf, futisgolf

aikuinen
25 €
10 €
210 €
290 €
90 €

Pelilippukortin vaihtomaksu

juniori, alle 18 v.
15 €
5€
110 €
30 €
145 €
45 €
100 € / 22 lippua

Mikäli osakas tai pelioikeuden haltija vaihtaa pelioikeutensa pelilipuiksi, annetaan
ensisijaisesti 22 x pelilippukortti. Mikäli kortti halutaan vaihtaa irrallisiin, erillisiin lippuihin,
tästä peritään 100 €:n suuruinen vaihtomaksu.

Vuosipelioikeuksien vuokraus
Nimetty pelioikeus, aikuinen
Nimetty pelioikeus, aikuinen + juniori alle 24 v.

825 €
850 €

Nimetty pelioikeus, juniori alle 16 v.
Nimetty pelioikeus, juniori alle 24 v. tai opiskelija

290 €
390 €

Golfkurssit
Perus- eli alkeiskurssi
Lyhytkurssi
Jatkokurssi

aikuinen
95 €
50 €
90 €

juniori, alle 18 v.
80 €
40 €
75 €

Varusteiden, välineiden ja hallinnointipalvelun maksut
Poletit, 1 kpl
3€
osakas 2,50 €
Polettikortti, 10 sykäystä
20 €
osakas 17,00 €
Polettikortti 30 sykäystä
50 €
osakas 45,00 €
Polettikortin lunastus (ladattava kortti)
5€
Sähkökärryn vuokra
5€
Golfauton vuokra
kertamaksu 35 €
osakas
25 €
koko kausi 320 €
osakas 260 €
Bagikaappi
40 € / kausi (1 bagin kaappi)
85 € / kausi ( 2-3 bagin kaappi)
Pelioikeustodistusten hallinnointi
20 € / käyttökerta

Nurmijärven Golfklubi ry:n hinnasto 2017
Jäsenmaksu, osakasjäsen
Jäsenmaksu, muut jäsenet

aikuinen

juniori, alle 22 v.

88 €
123 €

50 €
65 €

