
 

 

 

PILKONPUISTO GOLF OY    ESITYSLISTA 2/2021 

 
ASIA: Pilkonpuisto Golf Oy hallituksen kokous 
AIKA: Torstai 15.4.2021 klo 17.00 
PAIKKA: Pilkonpuisto Golf Cafe / Etäkokous 

Etäyhteys: https://eu.bbcollab.com/guest/672e7d8c4d9e4389b0f68ee0c274b651 

  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00 
 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, jos kutsu on 
lähetetty kaikille hallituksen jäsenille ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. 
 

Päätös: 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Päätös:  

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  

 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite) 

 
Päätös: 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta. 

 
 
5. Kauden alkuun liittyvät ajankohtaiset asiat 

 
Käsitellään kauden aloittamiseen liittyvät asiat. 

• Ajanvarauksen välttämättömyydestä tiedottaminen jäsenistölle 
• Startteri-/valvojatoiminnan järjestäminen ensimmäisinä pelipäivinä 
• Pelaamisen ja ajanvaraamisen periaatteet  

 
Päätös:  
 

https://eu.bbcollab.com/guest/672e7d8c4d9e4389b0f68ee0c274b651


 

 

Hoidamme pelaamiseen ja ajanvaraamiseen liittyvien asioiden tiedottamisen 
seuran viestintäkanavissa. Painotettavia asioita ruuhka-aikoina: kaikille 
kierroksille varattava aika, ristiriitatilanteissa etusija ajan varanneilla, 
ohittaminen ruuhka-aikana ei ole sallittua. 
Puheenjohtaja sopii senioritoimikunnan puheenjohtajan kanssa kenttävalvonnan 
järjestämisestä ruuhka-aikoina (arkisin 15-19, viikonloppuisin 9(10)-15(16)) 
siihen saakka, kun Kontioniemen kenttä avataan. Senioreita rekrytoidaan 
kenttävalvontaan. Tarjotaan valvojille 10-kerran polettikorttia, vaihtoehtoisesti 
10 kahvilippua Kontioniemeen. 
 
 

6. Muut asiat 
 

Kuullaan toimitusjohtajan ja valmennuspäällikön katsaus. Käsitellään muut 
mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
Päätökset:  
Todettiin, että toimitusjohtaja on poissa työtehtävistä 30.5.2021 saakka. 
Päätettiin, että tuona aikana hänen sijaisenaan toimii Toni Laakkonen. 
Toni on yhtiön edustaja yhtiökokouksessa 15.5.2021. Muissa asioissa Toni ja 
KarGn toiminnanjohtaja sopivat toimitusjohtajalle kuuluvien tehtävien 
jakamisesta ja hoitamisesta. Pääsääntöisesti Pilkonpuisto Golf Oyn asiat hoitaa 
Toni Laakkonen. 
 Päätettiin istutusbudjetiksi max. 2000 euroa. Jos summa on tarpeen ylittää, on 
asia tuotava hallituksen käsiteltäväksi. Istutukset suunnittelevat ja toteuttavat 
Mervi Holopainen yhdessä Seppo Asikaisen (Karjalan Piha) kanssa. 

 Eero Mönkkönen teettää kustannusarvion: 
1) opetuskatokselle  
2) konehallille. 
Pumppaamokaivossa oleva sähkökeskus siirretään maan päälle. Asian hoitaa 
Lauri Penttinen. 
Golfhallille hankitaan ennen seuraavan kauden alkua simulaattorin taustakangas, 
10 lyöntimattoa ja tarpeellinen määrä verkkoja. Hankinnat toteuttavat ja 
ylläpito-&korjaustoimista vastaa Toni Laakkonen.  

 
 

7. Seuraava kokous 
Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. 
 
Päätösesitys: Pidetään seuraava kokous torstaina 3.6.2021 klo 17 Pilkonpuisto 
Golf Cafen tiloissa. 
 
Päätettiin pitää seuraava kokous esityksen mukaisesti. 



 

 

 
8. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12. 
  
Vakuudeksi, 
 
 
Eero Mönkkönen    
puheenjohtaja 


