
• Pelimaksut pysyvät vuoden 2020 tasolla

• Vuonna 2020 aloittaneiden vuoden 2021 pelimaksu on 450 
euroa

• Tulevien investointien rahoituksen mahdollistamiseksi 
tuodaan ns. optimistipaketti:
– 10 vuoden pelimaksut 5000 euroa

– 5 vuoden maksut 3000 euroa

• Autovuokra 300€/kausi
– Kauden 2020 päätös vuosivuokrasta oli 350 euroa, mutta 

aloitustarjouksena kausimaksua myytiin 250 eurolla.

• Osamaksu
– Kaikki maksut voidaan maksaa tasaerin 1.10.- 30.4. (tai 1.1.-

31.12.) välisenä aikana. Ei alennusta. Maksu on sitova



• Jäsenmaksu 100 euroa
– jäsenyys ja yksi 18 reiän kierros

• Minipaketti 240 euroa
– Sisältää JM
– 6 kpl 18 reiän kierroksia

• päivitettäessä jäsenmaksusta antaa viisi (5) lisäkierrosta, eli yhteensä 
6 kierrosta

• Ysipaketti 525 euroa
– jäsenyys
– yksi yhdeksän reiän kierros per päivä

• Lisäkierrokset 20 euroa (9r)

• Täyspaketti 720 euroa
– jäsenyys
– Rajoittamaton pelioikeus
– Pohjanmaan seurojen etukortti
– Aikaisen maksajan edut 12.12.2020 maksaneille



• Super Täyspaketti 1030 euroa (myynnissä 
12.12.2020 saakka)

– Täyspaketin edut

– kaikki klubikilpailut (pois lukien viikkokilpailut, 
erikoiskilpailut)

– bägipaikka

– parkkipaikka



• Ennakkomaksajan etu

– Kaikista aikuisten pelipaketeista paitsi 
Optimistipaketeista, Super Täyspaketista ja 
jäsenmaksusta -5% maksettaessa viimeistään 
12.12.2020.



• Aikaisen maksajan edut (Täys- ja 
supertäyspaketti)

– Aikaisen maksajan perheenjäsen on oikeutettu 
saamaan 5% alennuksen valitsemastaan aikuisten 
pelipaketista (ei optimistipaketti, jäsenmaksu, tai 
Super Täyspaketti) maksaessaan 13.12.2020-
28.2.2021 välisenä aikana.

– Vieraspelaaja -50% samassa lähdössä (Sama 
vieraspelaaja voi saada alennuksen max. 3 krt 
kesän aikana riippumatta kenen kanssa pelaa)

– Pron tunti 15 min ilmaiseksi tai 50 min -50%



• Aloittelijan tarjous

– Kurssi + täyspaketti 300 euroa

• 2. vuoden jatkajan tarjous

– Kaudella 2020 aloittelijan tarjouksen ostaneet saavat 
toisen kauden pelit (Täyspaketti) hintaan 450 euroa

– Paketista maksettava 250,00 e 12.12.2020 mennessä 
ja loput tasaerin /kk 30.4.2021 mennessä

• Osamaksu

– Kaikki maksut voidaan maksaa tasaerin 1.10.- 30.4. 
(tai 1.1.-31.12.2021) välisenä aikana. Ei alennusta. 
Maksu on sitova.



• Optimistipaketit

– Paketti on tarkoitettu optimisteille, jotka 
luottavat pystyvänsä pelaamaan maksamansa 
ajan

• Mahdollisen pelikyvyttömyyden (esim. terveydelliset 
syyt, kuolema) kohdatessa ei palautusta, ei siirto-
oikeutta (ei eteenpäin eikä muille)

Optimistipaketit (täyspaketti aikaisen maksajan etuineen)

10 vuoden maksut etukäteen 5 000 €

5 vuoden maksut etukäteen 3 000 €



• Johtokunta maksaa kaudella 2021 jäsenmaksun ja 50% 
valitsemastaan pelipaketista (vähennettynä jäsenmaksulla) 
+ mahdollinen aktiivisuuslisäalennus 50% vuodelta 2019

• Kaudelle 2021 johtokunnan jäsen saa aktiivisuutensa 
mukaisesti 50% lisäedun, mikäli on osallistunut vuoden 
2020 aikana vähintään 75% kokouksista
– Ansaittu etu käytetään seuraavalla kaudella

• Varajäsenet saavat etuun oikeuttavia käyntikertoja niistä 
kokouksista, jolloin tuuraa varsinaista jäsentä
– Pitempään meneillään olevaa johtokuntakautta istuva varajäsen 

on 1. varajäsen

• Kapteeni maksaa 50% kenttämaksusta



Juniorit/Opiskelijat:

• 0-15-vuotta (syntymävuoden mukaan, 2006-2021 syntyneet): 
– Junnubirdie-täyspaketti 80 euroa

• jäsenyys
• Rajoittamaton pelioikeus

• 16-21-vuotta / opiskelijat 22-26 vuotta (syntymävuoden mukaan, 2000-
2005 (opisk. 1995-1999) syntyneet):
– Nuoriso-minipaketti 130 euroa

• jäsenyys
• 6 kpl 18 reiän kierroksia

– Nuoriso-täyspaketti 290 euroa
• jäsenyys
• Rajoittamaton pelioikeus
• Pohjanmaan seurojen etukortti 18 vuotta täyttäneille

• Vanhempien juniorien ja opiskelijoiden mahdollista maksaa myös 
aikuisten jäsenmaksu.



Lisäksi johtokunta esittää, että johtokunta ja toimisto voivat muokata kaikkia 
maksuja tarpeen mukaan kauden aikana.

2021

Bägipaikka 30 € / 35 € / 45 € (nurkkapaikat vaja 2: 55 € / vaja 1: 75
€)

Greenfee 18r: 50 € / 35 € jäsen, 9r: 30 € / 20 € (jäsen)
Juniorit (alle 18v) 18r: 20 € / 15 € jäsen, 9r: 15 € / 10 €
jäsen
Opiskelijat 18r: 25 € / 20 € jäsen, 9r: 20 € / 15 € jäsen

Rangepoletti 2 € / kori = n. 35 palloa

Rangekortti 50 € / 30 koria

Autovuokra 35 € 18r / 25 € 9r, jäsenet 25 € 18r / 15 € 9r

Kausivuokra 300€ (rajaton käyttöoikeus saatavuuden
puitteissa)

Autopaikka 150 € / kausi (ulkopaikka, sis. lataussähkö)

Saunapyyhe 2,50 € omat jäsenet, vieraille pyyhe sisältyy greenfeen
hintaan

Vuoden kahvit 100 euroa, maksettava 12.12.2020 mennessä



• Pelimaksun eräpäivä 12.12.2020

– Kaikki paketit voi päivittää suurempaan pakettiin 
maksamalla pakettien välisen erotuksen.

• Aikaisen maksajan edut 12.12.2020 mennessä 
aikuisten optimisti-, täys- ja supertäyspaketin 
ostaneille.


