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Tuoreena puheenjohtajana sitä väistämättä pohtii, mitä pitäisi 
saada aikaiseksi, sekä tarkastelee, mitä edeltäjät ovat saaneet 
aikaan. Viime kaudella seurallemme tuli täyteen 20 toiminta-
vuotta. Vuonna 2005 klubille ensimmäistä kertaa tullessani 
kuudella väylällä kasvoi nurmi ja jäseniä oli hieman yli 300. Nyt 
meillä on täysimittainen kenttä kovassa käytössä ja jäseniä yli 
2 300. Järjestämme kansallisen tason kilpailuja niin junioreille 
kuin aikuisille, ja toimintamme saa ansaittua 
tunnustusta.

Paljon kasvua ja kehitystä on siis saavutettu. 
Usein seuramme kohdalla nostetaan esille ju-
nioritoiminnan panostukset ja aikaansaannok-
set. Seurassa on tehty systemaattista työtä 
junioreiden eteen yli kymmenen vuotta, mikä 
on nostanut meidät nykyiseen asemaamme 
Suomen suurimpien junioriseurojen joukossa. 
On kuitenkin tärkeää huomata myös lukuis-
ten vanhempien jatkuva ahkera työ junioritoiminnan hyväksi. 
Ilman heitä ja heidän tekemäänsä seuratyötä nämä tulokset 
eivät olisi mahdollisia. Vahva panostuksemme juniorityöhön 
ja sen jatkuvuuteen tulevaisuudessa on omissa käsissämme 
ja tärkeää jatkossakin.

Kokoisellamme seuralla on mahdollisuus olla ja saavuttaa 
muutakin. Junioritoiminnan vanhempien esimerkkiä noudat-
taen kyse on aktiivisen seuratyön kohdentumisesta yhteiseen 
toimintaan ja tavoitteisiin. Seura on – ja siitä tulee – aktiivis-

ten toimijoidensa kaltainen. Systemaattisesti osallistumalla ja 
vaikuttamalla voimme kasvattaa ja kehittää toimintaa halua-
mallamme tavalla. Tulosten eteen joutuu tekemään enemmän 
töitä, mutta sitähän seuratoiminta on.

Aiemmin hallituksessa olen voinut seurata vierestä puheen-
johtajan tekemisiä, mutta oman toimikunnan toiminnan pyö-

rittämisen keskellä en ole ehtinyt, eikä mi-
nun ole tarvinnutkaan syventyä moneen 
asiaan. Nyt kun toimiston väki on täysin 
vaihtunut ja olen itse puheenjohtajan ase-
massa, katson toimintaamme eri tavalla. 
Myös toimitusjohtaja Markuksen muual-
ta tuomat erilaiset toimintatavat ovat lait-
taneet arvioimaan omia aikojen kuluessa 
kehittyneitä tapoja, käytäntöjä ja ratkaisu-
ja. Olimme selvästi ravistelun tarpeessa, 
vaikka se nyt teettääkin töitä, vie energiaa 

ja ehkä vielä koetteleekin. Keskeistä onnistumisessa on myös, 
miten kykenemme sovittamaan oman toimintamme sekä Wi-
seGolfin metodologiat yhteen. Kauden kuluessa saamme kui-
tenkin näin vankemman perustan, jolta voimme ponnistaa 
kohti tulevaisuutta.

Hyvää pelikautta toivottaen,
Tapio Korpiharju
puheenjohtaja
Golf Pirkkala ry

           Systemaattisesti 
osallistumalla ja 
vaikuttamalla voimme 
kasvattaa ja kehittää 
toimintaa haluamal-
lamme tavalla.

Toimitusjohtajan 
terveiset
Vaikka kevät vähän odottelee tuloaan, niin kyllä se vielä tulee, kuten kesäkin. On ollut hienoa ottaa Golf 
Pirkkalan toimitusjohtajan työt vastaan Pasi Kristianssonilta, joka on kehittänyt kentästä yhdessä 
kenttämestari Jarkko Servon kanssa Pirkanmaan helmen! Olenkin erittäin innoissani uudesta haas-

teesta Golf Pirkkalassa. Yksi isoimmista asioista golfyhteisössä on mielestäni vuoden ympäri jat-
kuva kehittäminen kausimaisen ajattelun sijaan. Golf Pirkkalalla on valtakunnallisesti vahva ja 

hyvämaineinen brändi, joten suurimmat asiat tänä kesänä ovat niitä pieniä yksityiskohtia, joi-
den avulla olemme entistä parempia. Tänä vuonna tulemme kiinnittämään entistä enemmän 
huomiota klubin ja kentän viihtyvyyteen ja siisteyteen, joista on mainittu asiakaspalautteissa.

Konkreettinen esimerkki uusista palveluistamme asiakkaille on Lähitapiola Pirkanmaan 
sponsoroima sähköautojen latausasema, jonka ansiosta meillä on tulevaisuudessa neljä 
kappaletta parkkipaikkoja sähköautoille. Lisäksi muutamme varattuja parkkiruutuja siten, 
että asiakkaille tulee enemmän paikkoja klubin välittömään läheisyyteen.

Saimme loistavia lisäyksiä golfyhteisöömme, kun uusi Head Caddiemaster Konsta Mä-
kinen ja junioritoiminnan koordinaattori Anu Alppi aloittivat pesteissään. He ovat myös 
omasta mielestäni positiivisia persoonia ja täydentävät hyvin joukkoamme. Ei pidä tieten-
kään unohtaa aktiivisia seuratyöntekijöitä toimikunnissamme, jotka tekevät ja järjestävät 
tapahtumia rakkaudesta lajiin.

Uusi WiseGolf-toiminnanohjausjärjestelmä on luonnollisesti aiheuttanut jo keväällä paljon 
kysymyksiä, koska näin se isojen muutoksien kanssa aina menee. Päätimme siirtyä siihen 
yhtä aikaa kaikkien Pirkanmaan isojen kenttien kanssa, koska näemme sen tulevaisuuden 
asiakasystävällisimpänä työkaluna. Isoimpana erona entiseen on se, että pääsemme itse 
vaikuttamaan järjestelmän kehittämiseen. Juuri tämän takia järjestelmään kannatti lähteä 
tässä vaiheessa mukaan. Kehitettävää siinä vielä onkin, mutta uskon ja tiedän, että saam-
me sen toimimaan hyvin jo tälle kaudelle. Järjestelmänvaihdon yhteydessä myös meidän 
nettisivumme siirtyivät WiseGolf-järjestelmään. Uudet sivut aiheuttavat varmasti hämmen-
nystä, koska sivujen navigointi on erilainen kuin ennen. On kuitenkin tärkeää, että osakkaat, 
pelioikeudenhaltijat ja jäsenet kirjautuvat nettisivuille omilla tunnuksillaan, sillä jatkossa nii-
hin tulee kohdennettuja uutisia, joita näkee vain sisään kirjautuneena. Sivujen ulkoasu kokee 
vielä kohennuksen elo–syyskuussa, kun saamme kuvattua kentän ilmasta käsin ja lisättyä 
muitakin kuvia sinne.

Tänä vuonna olemme alkaneet luomaan yhteisöömme meidän omannäköistämme 
palvelukulttuuria, jonka perustana on yhteisömme pelaajat. Tähän tarvitsemme 
myös pelaajilta apua, koska loppupeleissä yhdessä me voimme luoda mukavan 
ja helposti lähestyttävän yhteisön meille kaikille.

Loppuun se isoin kysymys, mistä on jo vuoden verran ollut puhetta: miten pelitilan lisääminen etenee? 
Yhtiön hallitus on jo pari viime vuotta tehnyt ahkerasti töitä maanhankinnan osalta ja sitä on jatkettu 
senkin jälkeen, kun aloitin työt tammikuussa. Tulemme tiedottamaan asian etenemisestä kesäkau-
den aikana, heti kun tiedotettavaa on.  

Ystävällisin terveisin,
Markus Junni
toimitusjohtaja
Golf Pirkkala Oy

            Tänä vuonna 
olemme alkaneet luomaan 
yhteisöömme meidän oman-
näköistämme palvelukult-
tuuria, jonka perustana on 
yhteisömme pelaajat.

mailto:caddiemaster%40golfpirkkala.fi?subject=
http://www.golfpirkkala.fi
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KENTÄNHOITO KILPAILU-. SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNTA

Kenttämestarin 
mietteitä 
kaudelle 2022
Kausi alkoi todella haasteellisen talven jäl-
keen verrattain myöhään, ja kenttä oli osittain 
vaatimattomassa kunnossa. Talvi oli kohdel-
lut kaltoin kaikkia matalan leikkuun alueita 
sekä kastelujärjestelmää tuntuvasti. Kylmä 
kevät ei tuskaa millään muotoa helpottanut, 
sillä itäminen on silloin haastavaa ja osin jo-
pa mahdotonta.

Teimme tämän jääpoltteen eteen töitä tal-
vella noin 350 tuntia. Nyt kun mietin, että 
kannattiko? Voisin sanoa, että ei sitten kui-
tenkaan. Toki nukuin yöt hyvin, kun yritimme 
kaikkemme ja elin uskossa, että lopputulos 
olisi ihan ok.

Tätä juttua kirjoittaessani kenttä on ollut auki 
vajaan viikon, ja jäsenistö on suhtautunut hy-
vin ymmärtäväisesti. Jokainen kentällä kävi-
jä on ymmärtänyt viimeistään paikan päällä, 
missä laajuudessa vaurioiden kanssa men-
nään. Valtavan suuri kiitos pelaajille siitä, 
kuinka olette ottaneet tämän tuhon vastaan.

Jengi luottaa, että teemme kaikkemme saa-
daksemme paikat taas entiseen loistoonsa. 
Se maksaa aikaa ja rahaa, mutta taistelemme 
sen eteen, että tämä toteutuu. Kaikesta huo-
limatta, loistavaa pelikesää Golf Pirkkalassa!

Kaikkien teidän,
Jarkko

Kilpailu-, sääntö- ja 
tasoitustoimikunnan 
kuulumiset
Hyvää alkanutta kesää myös Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoi-
mikunnan puolesta! KST-toimikunnan vetovastuu siirtyi vuo-
denvaihteessa Olli Järvelle Tapion hypätessä seuran puheen-
johtajaksi, ja näin ollen Olli tulee toimimaan myös seuran kap-
teenina jatkossa. Ladykapteenina jatkaa Terhi Ulonen ja hän 
luonnollisesti vastuussa naistoimikunnasta. KST-toimikunnan 
jäsenet kaudelle 2022 ovat: Aleksi Pulkkanen, Juho Niemi, 
Jyrki Majakulma, Marko Vähätalo, Mikko Saarinen, Sami 
Vatanen ja Tero Lampinen. Vaikka muutoksia toimikunnassa 
onkin, niin KST-toimikunnan pitkiä perinteitä ei tulla muutta-
maan merkittävästi. 
 
Tavoitteenamme on tuottaa toimikuntana seuralle ja jäsenil-
lemme mahdollisimman hyviä palveluja, ja siten pyrimme uu-
distamaan kilpailujohtaja-, tuomari- ja valvontatoiminnan vuo-
den 2022 aikana. Palaamme seuraavissa seuralehdissä tähän 
uudistukseen tarkemmin. Kilpailukausi on piakkoin alkamas-
sa, ja Golf Pirkkalan kilpailutarjonta näyttää tänä vuonna laa-
jemmalta kuin ennen, mikä on erittäin positiivinen asia. Golf 
Pirkkalassa tapahtumat on pyritty aina toteuttamaan mah-
dollisimman laadukkaasti eikä tästä tingitä tänäkään vuonna. 
KST-toimikunta suositteleekin osallistumaan mahdollisimman 
moniin kilpailuihin.

Toinen kehityskohta tulee olemaan paljon keskustelua herättä-
nyt ensimmäisen ja kolmannen väylän välinen Out of Bounds 
-raja. Otamme uudelleen tarkasteluun viimevuotisen sääntö-
muutoksen, ja tavoitteena on sujuvoittaa peliä turvallisuutta ris-
keeraamatta. Palaamme tulevaisuudessa asiaan, kun olemme 
tutkineet mahdolliset tavat asian ratkaisemiseksi. 
 
Team GPi:n toiminta jatkuu samalla tavalla kuin viime vuonna. 
Olemmekin jo saaneet avoimia hakemuksia, kiitos niistä. Lo-
putkin kilpapelaajat, muistattehan lähettää mahdollisimman 
pian hakemuksenne GPi:n caddiemasterille! Seuramme pa-
nostukset junioritoimintaan ovat alkaneet näkyä lisääntyneenä 
nuorten aikuisten kilpapelaamisena. Siten Team GPi:n toimin-
taa tullaan kehittämään syksyllä eteenpäin kohti laaja-alaisem-
pia pelaajapolkuja. Seuran ja KST-toimikunnan tavoitteena on 
rakentaa erilliset polut harrastamis- ja edustuskilpailemiselle. 
Tällä toivomme pitkäaikaista sitoutumista golfin harrastami-
seen ja kilpailemiseen niin junioreilta kuin aikuisiltakin.

Hyvää kesää ja kaikille mahdollisimman vähän lyöntejä! 

Terveisin,
Olli J

Viheriöiden auraamista.

Jään paksuus oli pahimmillaan 
useita senttejä.

Rikottua jäätä viheriöllä.

Aikainen kevätkylvö. Kuukausi harson alla sai 
viheriön vihertämään.

19.4.2022 16.5.2022

Tavoitteenamme on 
tuottaa toimikuntana 

seuralle ja jäsenillemme mah-
dollisimman hyviä palveluja, 
ja siten pyrimme uudistamaan 
kilpailujohtaja-, tuomari- ja 
valvontatoiminnan vuoden 
2022 aikana. 
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Caddiemasterit 
2022

Team GPi on ikärajoja rikkova yhteinen kilpatiimi, joka on 
muodostettu Golf Pirkkalan pelaajista. Team GPi pelaa-
jat pelaavat kilpailuja junnukisoista aina seniorikilpailuihin 
asti. Tähän väliin mahtuu muun muassa Suomen ykkös-
kiertue Finnish Tour, jossa meillä on myös edustusta Golf 
Pirkkalasta.

Team GPi:n toimintaa on tarkoitus kehittää tulevaisuudes-
sa entistä laajemmaksi tarjoamaan mahdollisuuden kilpailla 
tavoitteellisesti ja harrastuksena sekä edustaa samalla Golf 
Pirkkalaa. Tällä toivomme pitkäaikaista sitoutumista golfin 
harrastamiseen ja kilpailemiseen niin junioreilta kuin aikuisilta. 
Tämä mahdollistaa myös juniori-iästä vanheneville pelaajille 
mahdollisuuden jatkaa tavoitteellista harjoittelua eikä pudotus 
junnupolulta niin sanottuun aikuisten maailmaan ole niin jyrkkä.

Suomen Golfliiton alaiset kiertueet:

Seurojen välinen kilparanking
Golfliitto määrittää vuosittain seurojen välisen kilparankingin, 
johon vaikuttaa kaikkien kilpasarjojen rankingpisteet. Golf Pirk-
kala sijoittui neljänneksi kaudella 2021 tässä kokonaisrankin-
gissa. Kokonaisrankingiin huomioidaan pelaajien kaikista Golf- 
liiton kilpailusarjoista keräämät rankingpisteet.

Junioreiden kiertueista kerätään Finnish Junior Amateur Ran-
king (FJAR) -pisteitä, aikuisten sarjoista Finnish Amateur Ran-
king (FAR) -pisteitä, Mid tourilta Mid tour ranking -pisteitä ja se-
niorisarjoista senioreiden ranking -pisteitä. Seurojen välisessä 
kilparankingissa pärjätäksemme meidän tulee sijoittua mah-
dollisimman korkealle kaikissa näissä rankingeissa.

Kansallisten rankingjärjestelmien lisäksi on hyvä panna merkille 
kansainvälinen World Amateur Golf Ranking (WAGR), joka on 
koko maailman kattava amatöörien rankingjärjestelmä. Tämä 
on maailmanlaajuisesti tunnistettu järjestelmä, ja sitä käytetään 
kansainvälisessä pelaajien vertailussa. Kansainväliselle uralle 
tähtäävien kannattaa siis huomioida myös WAGR -järjestelmä.

Lisätietoa ranking-järjestelmistä löytyy:
https://golf.fi/kilpagolf/rankingit/
https://www.wagr.com/

Toivomme kaikkien halukkaiden jättävän rohkeasti avoimen 
hakemuksensa caddiemasterin sähköpostiin caddiemaster@
golfpirkkala.fi tai osoitteeseen konsta.makinen@golfpirkkala.fi.

Kilpailuiden täyteistä kesää kaikille!

Tammikuussa Golf Pirkkalan uudeksi Head Caddiemaste-
riksi valittiin Konsta Mäkinen. Konsta toimi viime kaudella 
Pirkkalassa caddiemasterina ja halusi jatkaa työtä yhtei-
sömme hyväksi.

Yhtiön puolella on tapahtunut viime kaudesta paljon muutok-
sia, kun yhtiöön nimitettiin uusi toimitusjohtaja ja uusi Head 
Caddiemasteri. Jälkimmäisellä nimityksellä haluttiin panostaa 
erityisesti asiakaspalvelun ja viestinnän kehittämiseen, jotta 
voimme tarjota jäsenistölle ja osakkaille entistä parempia pal-
veluja. Jo viime kesänä Konsta panosti tähän asiaan vahvas-
ti, ja nyt tiimin vetäjänä hän jatkaa palvelun kehittämistä yhä 
kokonaisvaltaisemmin. Konstan vastuulle siirtyy myös paljon 
entisen palvelupäällikön vastuualueita.

Yksilöllistä palvelua
Viimeiset yksitoista vuotta Konsta on ollut jääkiekkoammatti-
laisena niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Neljän ulkomailla 
vietetyn vuoden aikana tutuiksi ovat tulleet Slovakia, Tanska 
sekä Norja. Paluu kotikonnuille Pirkkalaan on tehnyt uuden 
Head Caddiemasterin iloiseksi ja hän aloittaa uuden työnsä 
täynnä energiaa.

”Olen pelannut ja ollut jäsenenä Golf Pirkkalassa viidentoista 
vuoden ajan, ja oli mahtavaa viime kesänä päästä työsken-
telemään klubilla. Olen todella innoissani, että saan työsken-
nellä vakituisesti GPi:ssä. Kenttä ja klubimme tunnelma ovat 
jotakin erityistä ja on upeaa saada olla siinä päivittäin läsnä”, 
Konsta sanoo.

Tulevana kesänä Konsta haluaa, että jokainen Golf Pirkkalaan 
tuleva tuntisi olonsa tervetulleeksi.

”Ollessani caddiemasterin tehtävissä viime kaudella, koin yk-
silöllisemmän palvelemisen ja viestinnän tuovan paljon hyvää 
palautetta ja nyt tiimin vetäjänä haluan jatkaa palvelun kehit-
tämistä entistä enemmän tähän suuntaan.”

Toimiston terveiset
Viime kesänä Golf Pirkkalassa saavutettiin seuran 20-vuotis-
merkkipäivä, jota juhlittiin näyttävästi. Myös Suomen ammat-
tilaiskiertue Finnish Tour pelattiin Golf Pirkkalassa ensimmäis-
tä kertaa, eikä vain yhtenä kilpailuna muiden tourin kisojen 
joukossa. Golf Pirkkalassa pelattu Eezy Open oli Finnish Tour 
-kiertueen kesän suurin kilpailu, joka veti puoleensa suoma-
laisia huippupelaajia upeiden Pro Am -kilpailuiden lisäksi. Kil-
pailussa jaettu 40 000 euron palkintopotti puhui puolestaan.

Edellä mainitut esimerkit ovat mahtavia osoituksia hienosta 
ja laadukkaasta työstä, jota Golf Pirkkalassa on tehty jo vuo-
sien ajan. Nämä ovat ehdottomasti asioita, joista voimme ol-
la ylpeitä ja jollaisia haluamme tulevaisuudessakin nähdä ja 
kokea Pirkkalassa. 

Toimiston puolella olemme miettineet paljon asioita, missä 
haluamme entisestään kehittyä. Kaikkien edellä mainittujen 
virstanpylväiden lisäksi haluamme muistaa vaalia perusasioi-
den tärkeyttä. Laadukas arkipäiväinen työ ja iloinen asenne 
ovat ensiarvoisessa asemassa tähän kauteen lähdettäessä. 
Uuden järjestelmän käyttö tuo aina omat haasteensa alussa, 
mutta missä tahansa ongelmassa, ole rohkeasti yhteydessä 
meidän caddiemaster-tiimin puoleen – autamme mielellämme. 
Caddiemastereiden lähiesimiehenä ja heidän kanssaan tiiviisti 
työskentelevänä, tulettekin näkemään paljon myös minua cad-
diemasterin tiskin takana kesän aikana. Olen jatkuvasti apuna 
kaikissa tilanteissa, ja haluan auttaa tekemään asioimisesta 
entistä helpompaa. Golf Pirkkalassa me haluamme huomioi-
da toinen toisiamme ja tarjota päivä päivältä parempia koke-
muksia, yhdessä.

Terveisin,
Head Caddiemaster 
Konsta Mäkinen

Juniorikiertueet
- Future Tour
- FJT Challenge
- Finnish Junior Tour

25+ kiertueet
- Mid Tour

50+ kiertueet
- Finnish 
Senior Tour

Ammattilais-
kiertueet
-Finnish Tour

Moi kaikille! Nimeni 
on Rasmus ja asus-

telen Tampereella. Opiskelen 
Tampereen yliopistossa luo-
kanopettajaksi, jossa ensim-
mäinen vuosi tulee päätökseen 
nyt keväällä. Itselläni alkaa nyt 
kolmas kesä Golf Pirkkalassa 
caddiemasterina. Golf on itsel-
leni ollut aina läsnä niin töiden 
kuin vapaa-ajan harrastamisen 
muodossa. Tehdään tästä hui-
kea kausi 2022!

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
     

       
                                                                     Rasmus Ruuttila

Moi! Olen Piia ja nyt 
lähteekin jo viides ke-

sä caddiemasterina! Opiske-
len tällä hetkellä saksan kiel-
tä ja kulttuuria Tampereen yli-
opistossa. Ensi syksynä alkaa 
maisteriopinnot eli loppusuo-
ralla mennään. Kesältä odotan 
hyvää fiilistä ja paljon aurinkoi-
sia päiviä!

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

    
     

         
                                                                     Piia Vilonen

Olen Oliver ja tämä on 
ensimmäinen kesäni 

caddiemasterina. Opiskelen 
liiketaloutta toista vuotta am-
mattikorkeakoulussa. Vapaa 
ajan vietän urheilun ja ystävien 
parissa. Kesältä odotan lämpi-
miä kelejä ja suoria draiveja.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

    
     

         
                                                                      Oliver Etula

Moi! Olen Riina, 18-vuo-
tias pirkkalalainen. 

 Ammatiltani olen hotellin vas-
taanottovirkailija, mutta täksi 
kesäksi halusin vaihtelua ho-
tellityöhön. Innostuin golfis-
ta viime vuonna ja nyt olen-
kin caddiemasterina täällä. 
Kesältä odotan eniten iloisia 
asiakaskohtaamisia!    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

     
       

                                                                        Riina Ahvenus

Team GPi:stä

UUSI

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    

    
     

         
                                                              Konsta Mäkinen

               Head 
Caddiemaster 
Golf Pirkkalaan

https://golf.fi/kilpagolf/rankingit/
https://www.wagr.com/
mailto:caddiemaster%40golfpirkkala.fi?subject=
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KAPTEENIN NÄPPÄIMISTÖLTÄ KLUBITOIMIKUNTA

Takarivissä Miikka (vas.), 
Akseli, Niklas ja Markus.
Edessä J-P, Esa, Kirsti 
ja Päivi. Kuvasta puuttuu 
Terhi.

Klubitoimikunta 2022
Saimme kolme nuorta herraa mukaan iloiseen joukkoomme: 
Akseli Hillman, Niklas Palmroth ja Markus Junni. Olemme 
tavanneet jo kaksi kertaa, ja olemme huomanneet, että meillä 
on kokouksissa kivaa ja ideoita lentelee!

Kesäkaudelle olemme keksineet Teille jäsenillemme jo paljon 
uusia ja mukavia tapahtumia. Koko kesän tapahtumat löytyvät 
seuran sivuilta ja tässä muutama esimerkki tulevasta:
    – hyvinvointia, puistojumppaa ja zumbaa,
    – kivoja kisoja sekä
    – teatterikappaleita syksyn pimeisiin iltoihin.

Otamme toimintaamme mukaan uusia jäseniä, joten ota 
rohkeasti yhteyttä johonkuhun meistä, jos haluat osallistua 
toimintaan.

Tervetuloa mukaan hupitoimikunnan kisoihin ja tapahtumiin!

Terveisin Kirsti

Aurinkoinen kevättervehdys kaikille ladygolffareille! Toivottavasti 
talvi on mennyt hyvin ja odotatte jo malttamattomina tulevaa 
golfkesää.

Ladykapteenina olen ilokseni huomannut naispelaajien määrän 
lisääntyneen, ja on hienoa, että jotkut ovat löytäneet hukassa 
olevan “golfkipinän” uudelleen. Golfyhteisömme toivottaa teidät 
kaikki lämpimästi tervetulleiksi. Olen kuullut, että usein naisten 
ensi-innostus golfiin kaatuu, kun pelikavereita ei löydy ja ollaan 
vielä niin arkoja laittamaan itseään vieraaseen peliryhmään. Me 
täällä Pirkkalassa teemme kaikkemme, että näin ei pääsisi käy-
mään.

Koska covid-19 on rajoittanut tapahtumia ja meille niin tärkeätä 
yhteisöllisyyttä kaksi kautta, tuntuu mahtavalta, että pääsemme 
aloittamaan kauden ilman rajoitteita. Tehdään tästä yhdessä 
unohtumaton kausi!

Toivon sydämestäni ihan kaikille onnistumisia, iloista naurua, 
paljon aurinkoa ja lintujen laulua. Nähdään kentällä!

Terhi

Ladykapteenin terveiset

Kapteenin terveiset
Hyvää alkanutta kesää kaikille jäsenille! Talven pitkä odotus palki-
taan kohta, ja vihdoin pääsemme jälleen nauttimaan Golf Pirkkalan 
laadukkaasta kentästä. Kevät tuli myöhään, ja avaamisajankohta-
na taitaa 17. toukokuuta olla kaikkien aikojen myöhäisin. Kärsiväl-
lisyys on kuitenkin valttia, koska muutaman aikaisemman kevät-
päivän takia ei ole mitään järkeä riskeerata koko kesän kestävää 
kentän huippulaatua. Toivonkin kaikilta ymmärrystä ja luottamusta 
meidän asiantuntevalle kenttätiimillemme.
 
Hyppäsin tämän vuoden alusta syvällisemmin mukaan seuratoi-
mintaan Tapion siirtyessä seuran puheenjohtajan paikalle. Ehdin 
aikaisemmin olemaan mukana pari vuotta Kilpailu-, sääntö- ja 
tasoitustoimikunnassa sekä Team GPi:n yksittäisissä järjeste-
lyissä. Odotan innolla tutustumista tarkemmin seuratyön saloi-
hin, ja toivoisinkin teiltä kaikilta kuulumisia ja palautetta kaikesta 
toiminnastamme.
 
Pari edellistä kautta ovat olleet koronan sävyttämiä ja vihdoin nuo 
haastavat ajat näyttävät olevan ohitse. Toivoisinkin jokaiselta, 
omien mahdollisuuksiensa rajoissa, panostusta kaikkiin palvelui-
himme, jotta turvaamme niiden jatkuvuuden myös tulevaisuudes-
sa. Toivotankin teille kaikille oikein hyviä ja vähälyöntisiä kierroksia 
tuleva kautena! Jutin termein, ”naatitaan kesästä täysin rinnoin”!
 
Terveisin,
Olli

UUTTA!
KAUDEN PÄÄTTÄVÄ 

FINAALIKISA

HCP 10–54
LP HCP / PB HCP

Sarjojen parhaat palkitaan viikottain.
Kauden päätteeksi huikeat arvonnat kaikkien 

viikkokisaan osallistuneiden kesken.

16 viikkokisan putki huipentuu 
10.9. pelattavaan finaaliin, 

johon pääsevät osallistumaan
molempien sarjojen 4 parasta pelaajaa.

Molempien sarjojen finaalin voittajille
palkintona matkalahjakortit.

Koko kesän viikkokisa hinta 60 €.
Sis. Bufferi kahvipassin ja 

Sky lahjakortin.

TARKEMMAT KILPAILUTIEDOT:
Caddiemasterilta tai

golfpirkkala.fi

GPi 20
2217.5.–29.5.

6.6.–21.8.

KLUBISARJA
HCP O–9,9

LP HCP / LP SCR

KILPASARJA

KAUPPAKESKUS RATINA

http://golfpirkkala.fi
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JUNNUT JA VALMENNUSJUNNUT JA VALMENNUS

Kohti kesää 2022 
uusien vetäjien myötä

Kauden 2022 suunnittelu alkoi uusien vetäjien perehdyttämi-
sellä ja etsimisellä. Kokon Kati aloitti Juniori- ja kilpagolftoimi-
kunnan vetäjänä marraskuun 2021 syyskokouksen valintojen 
jälkeen. Kati on ollut junnujen keskuudessa tuttu näky, sillä hän 
on ollut mukana junnuohjaajatoiminnassa jo jokusen vuoden, 
ja pari viime vuotta vastannut Pirkanmaan Junnutourin järjes-
telyistä. Katin ensimmäisiin tehtäviin lukeutui uuden junnukoor-
dinaattorin hankkiminen, kun tehtävää ansiokkaasti hoitanut 
Kaisa Ruuttila ilmaisi halukkuutensa keskittyä tulevaisuudessa 
enemmän valmennustyöhön, täysin ymmärrettävästi.

Junnukoordinaattorin hakeminen sai vielä lisää painoarvoa, 
sillä alkeis- ja harrastepolullamme ryhmiä luotsannut Taru 
Väisänen ilmoitti pitävänsä hyvin ansaittua äitiyslomaa kesä-
kaudella 2022. Tarve alan osaajalle oli siis ilmeinen. Onni oli 
seuramme puolella, sillä viimeisenä mahdollisena hakupäivä-
nä saimme hakemuksen Anu Alpilta, pitkäaikaiselta juniorien 
liikunta-alan osaajalta ja golfprolta. Tätä mahdollisuutta em-
me voineet olla käyttämättä, ja Anu on nyt osa Golf Pirkkalan 
mahtavaa junnutiimiä. Tervetuloa Anu remmiin!

Golf Pirkkalan junioripolku
Junioreidemme kesä alkaa jälleen täydellä teholla, kun kaikkien 
ryhmien harjoitukset pyörähtävät käyntiin. Ryhmissä harjoitte-
lee taas paljon eri ikäisiä ja -tasoisia junioreita. Jokaisen ryhmän 

päätavoitteena tänäkin vuonna on, että kaikki juniorit viihtyisi-
vät harrastuksen parissa ja löytäisivät golfin ilon.

Pelaajapolun ryhmät etenevät alkeispolulta harraste- tai kilpa-
polulle. Polut eivät tietystikään ole toisiaan poissulkevia, vaan 
pelaaja voi vaihtaa sujuvasti harrastepolulta kilpapolulle tai 
vaihtoehtoisesti myös toisinpäin. Harrastepolun ryhmissä har-
joitteleminen ei myöskään estä kilpailuissa käymistä – päinvas-
toin kannustamme kaikkia junioreita käymään ainakin kokeile-
massa, miltä kilpaileminen tuntuu, treeniryhmästä riippumatta.

Kesällä 2022 kilpapolun ryhmillä on lajiharjoitusten lisäksi myös 
lajia tukevat fysiikkaharjoitukset kerran viikossa. Kilpapolun 
alimmalla askelmalla, Tsemppi-ryhmissä, suositellaan fysiik-
kaharjoituksiin osallistumista. MiniTalentti- ja Talentti-ryhmis-
sä sen sijaan oletetaan, että pelaajat osallistuvat myös fysiik-
kaharjoituksiin, onhan se olennainen osa lajimme harjoittelua 
sekä keskeinen keino ehkäistä myös mahdollisia vammoja 
syntymästä. Kilpapolulla pyrimme pienin askelin opastamaan 
junioreita harjoittelemaan kilpapelaajan tavoin. 

Eezy Open -tukiraha
Viime kesänä Golf Pirkkalan junioritoiminta sai Eezy Open -kil-
pailussa järjestetystä huutokaupasta mukavan avustuksen, 
jolla toimintaamme tuettiin jo viime kaudella. Mukavan suu-

Golf Pirkkalan juniorien pelaajanpolku
Lisätietoa ryhmistä ja ryhmäkuvaukset löytyvät seuran nettisivuilta Juniori- ja kilpagolftoimikunnan alta.

ruisesta potista jäi rahaa käytettäväksi tälle ja tulevillekin 
vuosille. Tämän kauden tuen käytöstä nostamme nyt esille 
pari upeaa asiaa:

ü Olemme teettäneet Golf Pirkkala -aiheisen tarravihon, 
josta alkeispolun pelaajat pääsevät nauttimaan! Tarravihko 
on hauska motivaattori nuorimmille junnuille kasvattamaan 
intoa tulla treeneihin ja harjoitella golfin perusteita myös 
omalla ajalla.

ü	Junioritoiminnan käytössä on tulevan kesän ajan Track-
man-simulaattori. Tästä on hyötyä etenkin harraste- ja kil-
papolun pelaajillemme, sekä edustusjunioreillemme, jotka 
saavat käyttää laitetta omatoimiseen harjoitteluun rangella.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
seuratukea Golf Pirkkalalle
Golf Pirkkala on saanut yhteensä 21 000 euron suuruisen 
tuen seurakoordinaattorin palkkaushankkeeseen syksyn 
2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustushausta. 
Tällä tuella vahvistamme jo palkkaamamme juniorikoordi-
naattori Anu Alpin asemaa sekä palkkausta. Tämä on mah-
tava mahdollisuus junioritoiminnalle, ja koko seurallemme. 
Avustuksesta ja muista avustuksen saajista löytyy lisätietoa 
OKM:n nettisivuilta.

GPin Topi Ala-Savikota innostuneena
kisakierroksella kotikentällä.

Tsemppiryhmien leiripäivässä 
eri ikäiset juniorit pääsevät 
kisailemaan keskenään.

Vasemmalla junioritoimikunnan vetäjä Kati Kokko 
ja oikealla juniorikoordinaattori Anu Alppi.

Junioreidemme 
kesä alkaa jälleen 
täydellä teholla, 
kun kaikkien 
ryhmien 
harjoitukset 
pyörähtävät 
käyntiin.

JUNNUT JA VALMENNUS
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Kohti junioreiden SM-kilpailuja
Tuemme kaikkien juniori-ikäisten pelaajien osallistumista Suo-
men mestaruuskilpailuihin monin tavoin. Lyöntipelin SM-kilpai-
lut järjestetään 29.6–1.7. seuraavasti; U14- ja U16-sarjat Vie-
rumäellä ja U18- ja U21-sarjat KoskiGolfissa. Seura kustantaa 
kaikkien seuraamme edustavien junioreiden osallistumismak-
sut näissä kilpailuissa. Golfliiton kilpaurheilun tehostamistuen 
avulla perustamme myös treeniryhmän nuoremmista ikäluo-
kista (U14 ja U16) potentiaalisesti seuraa edustamaan lähte-
ville pelaajille. Treeniryhmän tavoitteena on parantaa pelaajien 
valmiuksia SM-kilpailuihin ja antaa heille tukea ja neuvoja eri-
tyisesti kilpailuihin valmistautumiseen ja kilpailutilanteeseen.

Ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen kutsutaan kaikki U14- ja 
U16-ikäiset Golf Pirkkalan juniorit, joiden tasoitus on 24. tou-
kokuuta sen tasoitusrajan alle, jolla junioreiden SM-kilpailuihin 
pääsee (pojat 14/tytöt 18). Toiseen tapaamiseen kutsutaan ne 
pelaajat, joiden nimi on ilmoittautumisen päättymisen jälkeen 
ilmoittautuneiden listalla U14- ja U16-sarjoissa. Kahden tree-
nipäivän lisäksi Kaisa on mukana Vierumäellä harjoituskier-
rospäivänä sekä ensimmäisenä kilpailukierrospäivänä. Infoa 
juniorien SM-kilpailuista sekä ohjeet ilmoittautumiseen löyty-
vät Golfliiton kilpailukalenterista.

Junnujen kisakesä
Junioreilla tulee olemaan 
taas vilkas kisakesä. Jos 
olet kilpailuista hitusenkin 
kiinnostunut juniori, ensim-
mäinen askel kilpailuissa on 
Pirkanmaan Junnutour. Tä-
mä on matalan kynnyksen 
kilpailukiertue alle 16-vuoti-
aille junioreille. Osakilpailui-
ta järjestetään seitsemällä 
eri kentällä, jokaisessa osa-
kilpailussa on kolme sarjaa, 
joista juniori voi valita itsel-
leen parhaiten sopivan. Hen-
kilökohtaisen kilpailun lisäksi 
kilpaillaan joukkuekilpailus-
sa, jossa ratkaistaan Pirkan-
maan junnujen mestaruus. 

Golf Pirkkala on voittanut mestaruuden jo neljänä vuonna. Tule 
sinäkin mukaan voittamaan sitä Golf Pirkkalalle viidettä kertaa!

Golfliiton alin kilpailukiertue on Future Tour, josta löytyy sarjoja 
yhdeksän reiän Easy-sarjasta poikien ja tyttöjen SCR-sarjoihin 
keltaiselta ja punaiselta teeltä. Future Tour on alueellisesti pe-
lattava, joten meille lähimmät kilpailut löytyvät Lännen alueelta. 
Future Tour huipentuu valtakunnalliseen finaaliin, joka pelataan 
tänä vuonna Nurmijärven Golfklubilla.

Golfliiton seuraava kiertue junioreille on FJT Challenge, 
joka on niin ikään alueellinen. Siellä pelataan tyttöjen ja poikien 
sarjat, siniseltä ja valkoiselta teeltä. FJT Challenge toimii sa-
malla karsintakiertueena Finnish Junior Tourille (FJT).

Junioreiden ylin kilpailusarja on Golfliiton pyörittämä Finnish 
Junior Tour, eli tuttavallisemmin FJT. Se on valtakunnallinen 
kiertue, ja yksi kilpailu on aina kaksipäiväinen. Ensimmäisenä 
kilpailupäivänä pelataan kaksi kierrosta, ja toisena päivänä on 
viimeinen kilpailukierros. Osallistujien valinnassa käytetään 
kategoriajärjestelmää. FJT huipentuu finaaliin, joka pelataan 
tänä vuonna Viipurin Golfissa.

Lisäksi juniorit kilpailevat muun muassa joukkue-SM-kilpailuis-
sa, reikäpeli-SM-kilpailuissa ja koululiikuntaliiton mestaruuskil-
pailuissa, joten kilpailuja riittää. Kilpailuista innostuneimmat ju-
niorit voivat suunnata myös ulkomaille hakemaan kokemusta, 
joten mahdollisuuksia kilpailla eri tasoilla kyllä riittää!

Pirkanmaan Junnutourin sarjat ja aikataulu: 
https://sites.google.com/site/pirkanmaanjunnutour/home

Golfliiton sarjat: https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/
#/customer/332/schedule

Kesä 2022 junioriryhmien aikataulu, viikot 18–39

Aikataulussa alkeispolun ryhmät ovat vihreällä, harrastepolun ryhmät sinisellä ja kilpapolun oranssilla.

JUNNUT JA VALMENNUSJUNNUT JA VALMENNUS

Pirkanmaan Junnutourin joukkue-
kisan pokaali odottaa saajaansa.

GOLF PIRKKALA LADIES

GPi naisten, 
kauden 2022

toimintaa.
Tervetuloa 
mukaan!

www.eazygolf.fi

KAISAN KLINIKAT
TERVETULOA NAISTEN KLINIKOILLE!

t. Naistoimikunta

Naistoimikunnan 
tukemina 10 € / teema.

Klo 17-18

SEURAA 
MEITÄ:

ILTAPELIT 9 REIKÄÄ
klo 17 alkaen
12.05. Korttikisa ja pelikavereihin   
 tutustuminen
07.07.  Narukisa
11.08.  Lippukisa
Jäsen pelioikeudella 0 €.
Jäsen 15 €, sis.kahvit.

20.5. klo 18.30–20.00
18.7. klo 17.30–19.00

6.9. klo 18.00–19.30

12.6. NAISTEN 
SUNNUNTAI
Hemmottelupäivä! 
Pelataan 9 reikää, 
jonka jälkeen nautitaan 
klubilla brunssi.

28.8. GPI LADIES 
AUDI OPEN
3 sarjaa  
pistebogey HCP 36,1-54
HCP 18,1-36
lyöntipeli HCP<18,0

18.9. PÄÄTÖSKISA
3 mailaa ja putteri

Onnistumisia 

pelikesää!
ihanaaja

Kaisa Ruuttilan vetämät naisten 
ryhmätunnit vaihtuvin teemoin. 
Tarkemmat tiedot tulossa 
Eazy Golfin sivuille, josta löytyy 
myös ilmoittautuminen tunneille.

5.5.
19.5.
9.6.

16.6.
30.6.

GOLFLIITON 
LÄHIPELITESTIT

Tervetuloa naistoimikunnan toimintaan, sekä 
järjestämiimme tapahtumiin ja kilpailuihin!

Tehdään tästä 
yhdessä 
hieno golfkesä!

Terhi, Katri, Marita, Maria ja Riitta

terhi.ulonen@hotmail.com
p. 040 515 9317

https://sites.google.com/site/pirkanmaanjunnutour/home
https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/ #/customer/332/schedule
https://golf.fi/kilpagolf/kilpailukalenteri/ #/customer/332/schedule
mailto:terhi.ulonen%40hotmail.com?subject=
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SENIORITOIMIKUNTA

Pientä uutta 
seniorikesään

WiseGolf on golfkentille suunnattu kotimainen toiminnan-
ohjausjärjestelmä, joka sisältää kaikki tarvittavat työkalut 
yhdessä ja samassa järjestelmässä. WiseGolfin avulla ken-
tät pystyvät toimimaan tehokkaammin ja se tarjoaa myös 
pelaajille heidän kokemustaan parantavia helppokäyttöi-
siä palveluita.

Mikä WiseGolf?
WiseGolfin takana on kotimainen yritys, WiseNetwork Oy, jolla 
on jo vuosien kokemus toiminnanohjausjärjestelmien kehittä-
misestä. WiseNetworkin kehittämä asiakkuudenhallintajärjes-
telmä (CRM) WisePlatform sisältää kaikki yrityksen tarvitsemat 
työkalut yhdessä ja samassa järjestelmässä. Se skaalautuu eri 
toimialoille sekä erikokoisille yrityksille. Golfkentille suunnatun 
WiseGolfin lisäksi yrityksen muita toimialakohtaisia tuotteita 
ovat mm. kuntosaleille suunnattu WiseGym sekä tapahtumaor-
ganisaatioiden tarpeisiin soveltuva WiseEvent.

WiseGolf tuo tehokkuutta kentän toimintaan
Kaikki samassa järjestelmässä
WiseGolf tarjoaa yhdessä ja samassa järjestelmässä kaikki 
golfkenttien toiminnassa tarvittavat digitaaliset työkalut: asiak-
kuudenhallinta, ajanvaraus, kassa, osakasrekisteri sekä mark-
kinoinnin, myynnin ja taloushallinnon ratkaisut.

Kun kaikki työkalut ovat samassa järjestelmässä, saadaan 
helpotettua monia yrityksen toimintoja sekä poistettua tur-
hia työvaiheita: yhdellä kirjautumisella hallitaan järjestelmän 
kaikkia työkaluja, tietoja ei tarvitse päivittää useisiin eri paik-
koihin tai siirrellä järjestelmästä toiseen. WiseGolfissa kaikki 
tiedot siirtyvät saumattomasti järjestelmän eri osien välillä. 
Tämä keskitetty toimintatapa tuo aikaiseksi huomattavia ai-
ka- ja resurssisäästöjä, mikä on golfkentille tarpeen etenkin 
kiireisenä kesäaikana. 

Helppokäyttöisyys etuna
WiseGolf on helppokäyttöinen järjestelmä, jossa kaikki toimin-
not muistuttavat toisiaan. Näin ollen esimerkiksi kausityönte-
kijät oppivat järjestelmän käytön nopeasti. Kun järjestelmä on 
helppokäyttöinen ja toimintavarma, vapautuu palvelutiimin re-
sursseja enemmän asiakaspalveluun.

Tiivis kehitysyhteisö ja jatkuvaa kehitystä
WiseGolf-järjestelmää käyttävät kentät muodostavat tiiviin ver-
koston, joka kehittää WiseGolfin työkaluja yhteistyössä Wise-
Networkin kanssa. WiseGolf haluaa tarjota golfliiketoimintaan 
alan parhaat työkalut, jotka kehittyvät jatkuvasti.

“Asiakkaat ovat mukana WisePlatformin jatkuvassa kehitys-
työssä ja uusia ominaisuuksia lisätään järjestelmään kuukau-
sittain. Asiakaspysyvytemme koko kahdeksanvuotisen toimin-
tahistoriamme aikana on reippaasti yli 95 prosenttia ja siellä 
sen haluamme jatkossakin pitää”, kertoo WiseNetworkin liike-
toimintajohtaja Joni Meskanen.

Pelaajien käyttöön helppo ja kätevä 
mobiiliapplikaatio
WiseGolf-järjestelmän näkyvin osuus pelaajille on klubikohtai-
nen mobiiliapplikaatio, joka tulee kevään 2022 aikana ladatta-
vaksi sovelluskauppoihin. Applikaatio tuo pelaajien käyttöön 
muun muassa helpon ja monipuolisen mobiiliajanvarauksen.

Yksi kirjautuminen riittää
Oman kentän WiseGolf-applikaatioon kirjaudutaan omalla jä-
sennumerolla. Kun kirjautumisen on kerran tehnyt, applikaa-
tio muistaa sen eli kirjautumista ei tarvitse joka kerta suorit-
taa uudelleen.

Applikaatiosta pystyy helposti varaamaan aikoja myös muille 
WiseGolf-järjestelmää käyttäville kentille, joita on (3/2022) mu-
kana yhteisössä jo yli 30!

Tiedot helposti nähtävillä
Applikaation etusivulta pelaaja näkee yhdellä silmäyksellä omat 
tietonsa, kuten nimen, tasoituksen sekä seuraavan varatun pe-
liajan. Varatun peliajan vahvistaminen tehdään helposti appli-
kaation etusivulta. Ajanvarauksen yhteydessä applikaatiosta 
pystyy myös tilaamaan kierrokselle erilaisia kentän määrittä-
miä lisäpalveluita, kuten esimerkiksi auton.

Personoitu uutissisältö
Applikaatio tarjoaa kentille mahdollisuuden personoida pelaa-
jille näytettävää sisältöä. Uutisfiidin sisältö voidaan muokata 
käyttäjäoikeuksien perusteella siten, että esimerkiksi jäsenille, 
osakkaille ja pelioikeuden omaaville voidaan jokaisella näyttää 
erilaista sisältöä. Luonnollisesti myös vieraspelaajille voidaan 
määritellä heille näkyvät uutiset.

Tämän lisäksi applikaatio osaa muun muassa ehdottaa au-
tomaattisesti pelikavereiksi henkilöitä, joiden kanssa on käy-
nyt eniten pelaamassa. Maksaa voi applikaatiossa tai paikan 
päällä klubilla.

WiseGolf-toiminnanohjaus-
järjestelmä helpottaa sekä 
golfkentän että pelaajien arkea

Aloitimme senioritoimikunnassa tänäkin vuonna toiveikkaa-
na jo hyvissä ajoin toiminnan suunnittelun, vaikka talvi näytti 
vaan jatkuvan ja jatkuvan. Nyt lumet ovat kadonneet ja kesä 
on enää pienen askeleen päässä, joten tapahtumarikas seni-
oreiden golfkesä alkakoon.

Toiminnan hyvistä perinteistä emme luovu. Viikkokisat jatkuvat 
pääsääntöisesti tiistaisin, ja edelleen osa kilpailuista pelataan 
joukkuekisoina. Tervaskantorankingin pisteitä voi tavoitella 18 
kisassa, joista 12 parasta rankingpistetulosta lasketaan koko-
naiskilpailuun mukaan. Tänä kesänä kokeilemme Tervaskan-
to-osakilpailuissa kahta sarjaa. Näiltä osin palaamme muuta-
man vuoden takaiseen malliin, tasoituksellisiin pistebogey- ja 
lyöntipelisarjoihin. Pelaaja saa itse valita, kummassa sarjassa 
pelaa, ja sarjaa saa vaihtaa vaikka viikoittain. Samoin mielei-
sensä teen saa valita jokaiseen kisaan erikseen niin naiset kuin 
miehetkin. Palkintoja olemme varanneet sekä kisoissa menes-
tyville että arpaonnisille. Lisäksi kaikkien vähintään seitsemän 
kertaa viikkokisoihin osallistuneiden kesken arvomme kauden 
päätteeksi viisi kappaletta lahjakortteja.

Kevät- ja syysretket ovat luonnollisesti ohjelmassa mukana. 
Toukokuun 24.–25. päivinä pelaamme ensin Porissa Yyte-
rin kentän, ja Yyterissä yöpymisen jälkeen jatkamme matkaa 
Rauman kentälle. Syyskuussa menemme 21.–22. päivinä Vie-
rumäen kentille. Nämä matkat on tarkoitettu niille GPi ry:n jä-
senille, joilla on pelioikeus GPi:ssä.

Kaikki senioritoimintaan liittyvät tapahtumat löytyvät senioritoi-
mikunnan nettisivuilta. Pidätämme oikeuden tarkistaa viikkoki-
saohjeistusta kesän aikana, ja tiedotamme sivuillamme kaikista 
mahdollisista muutoksista. Kuuntelemme edelleenkin herkäl-
lä korvalla jäsenistön palautetta, joten ole yhteydessä meihin.

Aurinkoista golfkesää kaikille!

Senioritoimikunta
Airi Kärki, 
Kai Kärkölä, 
Päivi Rissanen, 
Jussi Turunen 
ja Heikki Vilkkilä

Lähes hole-in-one!
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SUPEREDUT

EL PADEL syntyi nuorten 
yrittäjien yhteistyönä

GOLF PIRKKALAN
JÄSENILLE!
Golf Pirkkala jäsenten edut kesäkaudelle 
EL PADELissa (1.5-31.8.2022)

Saat edut käyttöösi näin: Lataa Playtomic sovelluskaupasta 
ja luo tili. Lähetä sitten sähköpostina (info@elpadel.fi) 
nimesi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja tieto, että olet 
Golf Pirkkalan jäsen. Liitämme etusi Playtomiciin ja saat ne 
käyttöösi automaattisesti aina vuoroa varatessasi.

Sähköautojen lataus 0 €

Vuokramailat veloituksetta

PADEL   |   SULKAPALLO   |   RAVINTOLA   |   VIP-SAUNA   |   PADELSHOP   |   VALMENNUS   |   YRITYS- JA YKSITYISTILAISUUDET

Kaikki sulkapallo- ja padelvuorot -10 %

Uuteen pelikeskukseen rakennettiin kahdeksan pa-
del-kentän lisäksi kuusi sulkapallokenttää. EL PADELin
erityispiirre on 130-paikkainen, omalla keittiöllä varus-
tettu ravintola Padellon, joka tarjoilee aamiaista, lou-
nasta, viikonloppubrunsseja ja iltapaloja A-oikeuksin.

– Kun lajin suosio kasvoi pari vuotta sitten, halleista oli 
todella vaikea saada vuoroja. Päätimme tuolloin tehdä 
sellaisen hallin, jossa haluaisimme itsekin pelata, kertoo 
EL PADELin toimitusjohtaja Henri Mäkelä, 30, joka har-
rastaa padelin ohella aktiivisesti golfia.

15 minuutin päässä Golf Pirkkalasta sijaitsevassa EL 
PADELissa on monipuoliset puitteet yritystilaisuuk-
siin ja ryhmien illanviettoihin. Yläkerrassa on suuri 
VIP-sauna kokoustiloineen. Valmentajat vetävät ryh-
mille padel-tutustumisen ennen illanviettoa. Muita 
valmennuksia järjestetään vasta-alkajista pro-pelaajiin 
ja lasten harrasteryhmistä senioreihin. Pukuhuoneis-
sakin on saunat.

– Tarkoituksemme on tarjota Tampereen seudun pa-
ras hinta-laatu -suhde ja mukavan välitön, iloinen tun-
nelma kaikille asiakkaillemme.

Hyviä 
hetkiä 
hyvää 
tunnelmaa

&
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Omistaja-asiakkaan etu 
kotivakuutukseen

Hole in one -turva

Toimintaohjeet, kun hole in one tai albatrossi on tehty:
• Säästä tarjoilusta saatu kuitti.
• Soita numeroon 03 3391 1200 arkisin klo 8-17, valitse palveluvalikosta 1 ja tee vahinkoilmoitus puhelimitse.
• Tarvittavat tiedot: nimi, osoite, syntymäaika, tapahtumapaikka ja -aika, väylän numero, maila jolla holari 

tehtiin, merkitsijän nimi ja pankkiyhteystiedot.

LähiTapiola Pirkanmaalla on oikeus julkistaa holarin tehneen tiedot.

lahitapiola.fi/pirkanmaa 
puh. 03 3391 1200 

LähiTapiola Pirkanmaan kotivakuutusasiakkaana vakuutusturvaasi 
sisältyy Hole in one -turva. Hole in one -turvassa ei ole omavastuuta ja se 
on voimassa kaikkialla maailmassa, kaikilla pelikierroksilla – myös virallisten 
kilpailujen ulkopuolella. 

Vakuutus korvaa onnistuneen holarin tai albatrossin tehneelle pelaajalle 
juomatarjoilukustannukset 800 euroon saakka. Edellytyksenä on, että juoma 
tarjotaan pelipäivänä sen klubin / seuran ravintolassa, jonka kentällä holari tai 
albatrossi tehtiin. 

Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet.

Tammikuussa 2013 saimme kunnian aloittaa toiminnan 
Golf Pirkkalassa. Hyvällä fiiliksellä, rennosti, mutta tosis-
saan – sillä ajatuksella olemmekin töitä tehneet klubira-
vintola Bufferissa heti ensimmäisestä vuodesta lähtien.

On ollut erittäin hienoa saada kehittyä yhdessä Golf Pirk-
kalan kanssa. Koen, että olemme onnistuneet viemään 
Bufferia eteenpäin joka vuosi, ja haluammekin vahvasti py-
syä maailman ruoka- ja juomamenoissa mukana. Tärkein 
työmme ehdottomasti on tuottaa hyvää fiilistä ja makuja 
Golf Pirkkalan jäsenille ja osakkeenomistajille.

Ympäri vuoden klubimme on suosittu lounasravintola. 
Catering-palvelumme vie Bufferin meisinkiä isoilta festi-
vaaleilta tv-tuotantojen kautta aina pieniin perhejuhliin. 
Näiden toimintojen myötä voimmekin tarjota golffareille 
ravintolapalvelut aina sesongin alusta viimeiseen pelipäi-
vään asti. Bufferissa olemme saaneet oman perheemme 
lisäksi työllistettyä ison poppoon huikeita tyyppejä. Vuo-
sien aikana myös moni nuori on saanut aloittaa työelä-
män klubiravintolassamme.

Pasi Kristiansson toimi tärkeänä mentorina toimintam-
me alkaessa golfklubilla. Hän jakoi kokemustaan toimi-
alalta ja antoi hyviä vinkkejä. Nyt keväällä 2022 olemme 
toimitusjohtajan, Markus Junnin kanssa allekirjoittaneet 
uuden vuokrasopimuksen. Hienoa, että saamme jatkaa 
yhteistyötä kehittäen Golf Pirkkalaa ja sen palveluita. Kii-
tos luottamuksesta koko GPi:lle.

Olemme saaneet tutustua pian 10 vuoden aikana mo-
niin upeisiin ihmisiin ja on ilo toimia osana golfyhteisöä. 
Iso kiitos kaikille ja mukavaa alkanutta pelikautta 2022!

Terveisin,
Miikka, Annika, Tuula, Mika & 
meidän upea henkilökuntamme

Upean vastaanoton GPi:ssä 
kruunasi heti ensimmäisen 

pelikauden päätteeksi Bufferin 
sijoittuminen Golf Digest kent-
täranking 2013 -äänestyksessä 
Suomen toiseksi parhaaksi klu-
biravintolaksi. Tämän aiomme 

kirkastaa vielä!

www.bufferi.com

Bufferi

www.eazygolf.fi
Kaisa Ruuttila
p. 0400 578 022
kaisa.ruuttila@kolumbus.fi

Anssi Kankkonen
p. 040 703 0707
anssi.kankkonen@gmail.com

Pelikausi lähestyy ja kohta päästään oikein kunnolla 
vauhtiin! Kuinka lyönti on talvehtinut talven jäljiltä, olisi-
ko tarvetta kertauskurssille tai vaikkapa yksityistunnille?

Eazygolf tarjoaa monipuolista opetustarjontaa läpi kesän. 
Alkeiskurssit, kertauskurssit, klinikat, peliopetus sekä  
yksityistunnit.

Kurssitarjontaan pääset parhaiten tutustumaan Eazy-
golfin kurssikalenterin kautta, jonka löydät osoitteesta 
https://eazygolf.slsystems.fi/booking/booking-calendar 
sivujen kautta. Voit olla myös suoraan yhteydessä Ans-
siin tai Kaisaan, niin me autamme sinua löytämään juuri 
sinulle sopivan opetuskokonaisuuden!

Vapaat yksityistunnit löydät kätevästi sähköisen va-
rauskalenterin kautta https://eazygolf.slsystems.fi/
booking/booking-calendar. 

Peliopetus varaukset/tiedustelut suoraan opettajan 
kautta.

Loistavaa Golfkesää toivottaen,

Kohti parempaa 
Golf Swingiä!

Kurssitarjonta > kurssikalenteri 
Vapaat yksityistunnit > varauskalenteri
https://eazygolf.slsystems.fi/booking/booking-calendar

TUTUSTU JA VARAA AJATKALENTERISTA

http://www.bufferi.com
mailto:kaisa.ruuttila%40kolumbus.fi?subject=
mailto:anssi.kankkonen%40gmail.com?subject=
https://eazygolf.slsystems.fi/booking/booking-calendar
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Tuohikorpi 19 B (ajanvaraus), 33960 Pirkkala

Tuukka Salomaa
Puh. 0500 621 330
kiinteistönvälittäjä, julk. kaupan- 
vahvistaja, LKV, YKV, hallintot. maist.

Lisätietoja www.talomaa.fi

Modernia 
asuntokauppaa 
Pirkkalassa ja 
Tampereella.  

Golf Pirkkala ja TaloMaa: 
erikseen erinomaiset – yhdessä ylivoimaiset!

Laillistettua kiinteistönvälitystä jo vuodesta 1969.


