
Karelia Golf ry 

Hallitus 

HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTKOKOUKSELLE JÄSENTEN POUTIAINEN HEIKKI JA SOILA PEKKA TEKEMÄÄN 

EHDOTUKSEEN 

ASIA 

Heikki Poutiainen ja Pekka Soila ovat lähettäneet seuran hallitukselle 2.2.2022 sähköpostilla ehdotuksen 

koskien Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämistä. Ehdotus on lähetetty myös 

Kontiolahden kunnan yhtiökokousedustajalle (Jertta Harinen) ja tiedoksi Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen 

puheenjohtajalle (Reijo Ruokonen). 

Poutiainen ja Soila ovat seuran sääntöjen 12 pykälän mukaisesti esittäneet hallitukselle asian tuomista 

kevätkokouksen käsiteltäväksi. 

Poutiaisen ja Soilan ehdotus kokonaisuudessaan tämän esityksen lopussa. 

 

HALLITUKSEN ESITYS KEVÄTKOKOUKSELLE 

Kontiolahti Golf Oy:ssä ei ole pääomistajilla tai pienomistajien välillä olemassa olevia osakassopimuksia, 

joissa olisi sovittu tarkemmin hallituksen kokoonpanosta. Näin ollen toimitaan osakeyhtiölain mukaan eli 

yhtiökokous päättää toimivaltansa puitteissa hallitukseen valittavat henkilöt. 

Kontiolahti Golf Oy:n hallitus hoitaa yhtiön asioita yleistoimivaltansa puitteissa ja on käsitellyt ehdotusta 

kokouksessaan ja päätynyt siihen, että tarkoituksenmukaisin tapa edetä on niin, että seura muodostaa 

asiaan kantansa ja sen jälkeen, tarpeen niin vaatiessa, lähestyy asiassa kuntaomistajaa (kunnanjohtaja ja/tai 

omistajaohjausjaos). 

Seuran hallitus pitää tärkeänä, että kenttäyhtiön hallituksen koko pidetään nykyisellään, jolloin se tarjoaa 

mahdollisuuden useamman asiantuntijan hyödyntämisen yhtiössä kuin mitä muutosehdotuksen mukainen 

järjestely. 

Hallitus pitää myös tärkeänä, että vaikka yhtiön hallitus valitaan joka vuosi, siinä pyrittäisiin pitämään 

jatkuvuutta ja että kokonaisuus olisi tarkoituksenmukainen ja harkittu. 

Hallitus ei tässä ota kantaa siihen, kuinka vuosia sitten on toimittu. Muutaman viime vuoden aikana seuran 

hallitus on valmistellut ehdokkaita yhtiön hallitukseen yhdessä Kontiolahden kunnan kanssa ja harkituilla 

”kutsumisilla” sekä kysymällä halukkuutta seuran jäseniltä. Hallituksessa on aina ollut ja on tälläkin hetkellä 

useita yhtiön pienomistajia. 

Hallitus katsoo myös, ettei kahden pääomistajan kesken ole ollut keskinäistä intressiristiriitaa. Sitä ei ole 

ollut myöskään pääomistajien ja pienomistajien välillä, eikä sellaista tulisi jatkossakaan luoda. 

Edellä kuvatut seikat huomioon ottaen hallitus esittää kevätkokoukselle, että se toteaa nykyisen 

menettelyn turvaavan hyvässä hengessä sekä pääomistajien että pienosakkaiden edut ja näkemykset 

yhtiön johdossa ja tehty ehdotus ei anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. 

Joensuussa xx.xx.2022 

Karelia Golf ry, hallitus 

 



 

Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen  

Taustaa asialle  

Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen henkilövalinnat toimivat sangen suuren yhteisymmärryksen mukasesti 

aina noin vuoteen 2014-15 saakka. Valinnoissa kuultiin niin seuraa (seuran hallituksen pj ja 1-3 muuta 

seuran hallituksen jäsentä oli myös Kontiolahti Golf Oy:n hallituksen jäsenenä) Kontiolahden kuntaa 

(varattu 1 hallitus paikka) ja yhtiön pienomistajia. Kun valintaprosessissa alkoi ilmetä kitkaa, käsiteltiin 

valintaprosessia seuran hallituksessa 2014-15. Seuran hallitus toikin, muistaakseni 2015 tai -16, seuran 

kokoukseen Kontiolahti Golf Oy:n nimeämistoimikunnan perustamisen, säännöt ja toimikunnan 

valitsemisen. Näin meneteltiinkin ja seuran kokous hyväksyi nimeämistoimikunnan säännöt. 

Nimeämistoimikunta ei oikein tyydyttänyt joitakin seuran päätöksenteossa mukana olleita, syynä lähinnä 

se, että vuosittain valittu toimikunta esitti ”vääriä” henkilöitä osakeyhtiön hallitukseen. Kun seura ryhtyi 

käyttämään äänivaltaansa - mihin toki osakeyhtiölain mukaan omistajalla on oikeus - ja esittämään valmista 

kokonaislistaa hallituksen jäsenistä jättämättä pienomistajille (H- ja Y-sarjan osakkeenomistajat) 

yhtiökokouksessa juuri päätösvaltaa ja Kontiolahden kunnan ”peesatessa seuraa yhden hallitusjäsenen 

kiintiöllä”. Nimeämistoimikunta, seuran kokouksen päätöksestä huolimatta, lopetti hiljaisesti toimintansa 

ilman erillistä seuran yleisen kokouksen keskustelua tai päätöstä jossa nimeämistoimikunnasta oli aikanaan 

tehty perustamispäätös. Muutaman vuoden seuran hallitus kyseli halukkaita hallituksen jäseniä niin seuran 

hallitukseen kuin myös Kontiolahti Golf Oy:n hallitukseen. 2021 ei enää julkisesti kyselty halukkaita kuin 

seuran hallitukseen, toki jotkut ilmeisesti vanhaa muistia ilmasivat kiinnostuksensa myös yhtiön 

hallitustyöskentelyyn osallistumisesta. Vuoden 2021 Kontiolahti Golf Oy:n yhtiökokouksessa seura esitti 

omaa täyttä listaa hallituksen jäsenehdokkaista. Kontiolahti omalta osaltaan esitti suunnilleen äänivaltansa 

mukaisesti 2 omaa ehdokasta hallitukseen. Pienomistajat eivät esittäneet kokouksessa ehdokaita, sillä 

lopputulos oli etukäteen selvä. On osakeyhtiölain mukaan täysin selvä, että yhtiökokouksessa paikalla 

olevat osakkaat tekivät (tekevät) äänivaltaansa käyttäen päätökset. Ehdottoman hyvää 2021 

yhtiökokouksessa oli se, että Kontiolahden kunta on kiinnostunut omistuksistaan ja haluaa aiempaa 

aktiivisemmin olla mukana yhtön hallituksen kautta kehittämässä yhtötä ja sen toimintaa. Jos vielä 

pienomistajilla olisi käytännössä mahdollisuus saada ääänensä kuuluviin yhtiökokouksessa, niin siloin 

kiinnostus myös pienomistajien - jotka käytännössä hyvin suurelta osin pelimaksuillaan rahoittavat yhtiön 

toimimma – yhtiökokousta ja yhtiön kehittämistä kohtaan lisääntyisi.  

 

Ehdotus Kontiolahti Golf Oy:n hallitukseen valinnasta.  

Ehdotamme että yhtiön pääosakkeenomistajat sopivat kuinka hallituksen paikat eri omistajatahojen kesken 

jaetaan. Yhtiön osakkeenomistajilla on kaikkiaan yhtiössä 3310 ääntä, josta K-sarjan osakkeen omistajilla eli 

Karelia Gof ry:llä ja Kontiolahden kunnalla on kummalakin 1200 ääntä. Pienomistajilla (H- ja Y-sarjan 

osakkaat) on 910 ääntä. Em. H-sarjan osakkeista Karelia Golf ry omistaa 17 osaketta. Nämä osakkeet ovat 

olleet ja ovat ilmeisesti edelleen seuralla myynnissä jos vain kiinnostusta olisi. Jos hallitukseen valitaan 5 

jäsentä, mikä mielestämme olisi ihanteellinen hallituksen koko jolla saataisiin riitävän monipuolisella 

osaamisella varustettu tehokas hallitus. Hallituspaikat jakaantuisivat kohtuu hyvin jaon 2+2+1 mukaan. 

Käytännössä Karelia Golf ry esittäisi omien valitaprosessien tuloksena 2 hallitus jäsentä, samoin 

Kontiolahden kunta 2 jäsentä oman valinta prosessin tuloksena. Pienosakkeen omistajat esittäisivät 

yhtiökokouksessa 1 hallituksen jäsenen. Em. toimintatapa lisäisi avoimmutta ja pienomistajien kiinnostusta 

yhtiökokousta kohtaa. Toinen hyvä puoli järjestelyssä on se, ettei mikään taho yksin pysty sanelemaan 

päätöksenteossa. Toki muukin hallituksen jäsenten lukumäärä kuin 5 jäsentä on mahdollista kunhan 

huomioidaan Kontiolahti Golf Oy:n yhtiöjärjestys. Tuo 5 jäsentä hallitukseen olisi hyvin tasapuolinen jako 



kaikkien osakkeen omistajien äänimäärien näkökulmasta. Seuran säännöissä 12§ kevät- ja syyskokous, 

kohta 12 sanotaan ”Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura 

on jäsenä”. Kuinka tätä kohtaa tulee tulkita seuran osittain omistaman osakeyhtiön omituksen osalta? Onko 

seuran osaomistama yhtiö tallainen yhteisö? Mielestämme on.  

Esitämme seuran kevätkokouksessa päätettäväksi em. ehdotus ehdotukseksi muille osakkeen omistajille, 

käytännössä Kontiolahden kunta, sopimukseksi Kontiolahti Golf Oy:n hallituspaikkojen jakamisesta eri 

omistajatahojen kesken.  

Joensuu 1.2.2022  

Heikki Poutiainen ja Pekka Soila, Kontiolahti Golf Oy, pienomistajia  

Jakelu toimenpiteitä varten: Karelia Golf ry hallitus Kontiolahden kunta Jertta Harinen , Kontiolahden 

kunnan edustaja Kontiolahti Golf Oy:n yhtiökokouksessa 2021  

Tiedoksi: Kontiolahti Golf Oy, hallitus 

 

 

 


