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Pelikausi Suomessa on päättymäisillään tätä kirjoittaessa, ja on hyvä katsoa taaksepäin kulunutta kautta. Jäsenmäärät Pir-
kanmaan seuroissa ja Suomessa muissakin seuroissa laskivat hieman, mutta meillä oli kasvua ja virallinen jäsenmäärämme 
oli tänä vuonna 2438 jäsentä. Sillä olimme 9. suurin golfseura Suomessa ja suurin junioriseura. Jäsenmäärien kehityksessä 
golfseuroissa varmasti näkyi taakse jäänyt golfin pelaamista suosinut kahden vuoden jakso, joka aluksi toi vahvan kasvun ja 
nyt oli muiden lajien vuoro kiriä jälleen.

Kulunut poikkeuksellinen jakso näkyy kuitenkin edelleen monin tavoin 
seuratoiminnassamme ja pelaamisessamme. Selkeitä esimerkkejä 
ovat lipun pitäminen reiässä viheriöllä pelattaessa ja sähköiset 
tulospalvelut. Suhtaudumme niihin jo itsestään selvyyksinä, 
eikä niistä liene paluuta vaikka puhelimen näppäily kesken kier-
roksen ei kaikkia innosta. Muutokset näkyvät myös kilpailuissa, 
tapahtumissamme ja niiden järjestelyissä. Tulemme paikalle 
omaan lähtöömme, pelaamme kierroksen ja poistumme. Tulok-
set katsotaan verkosta ja palkinnot haetaan jälkikäteen caddiel-
tä. Vain muutama pelikausi sitten hyvin pelanneet jäivät klubille 
jännittämään, odottamaan ja osallistumaan palkintojen jakoon. 
Sähköisissä tuloksen kirjausjärjestelmissäkin tapana oli aluksi 
tapana piilottaa muutaman viimeisen väylän tulos jännityksen 
säilyttämiseksi. Selvästikin pandemiassa omaksumamme ta-
vat vakiintuvat helposti ja meidän tulee omalla toiminnallamme 
ja esimerkillä ylläpitää haluamaamme klubi- ja seurakulttuuria.

Klubikulttuurimme heijastuu herkästi myös seuratoimintaam-
me. Oma seuratoiminta-aktiivisuuteni käynnistyi osallistumi-
sesta kentän talkoisiin. Uudella kentällä väylien reunamilla oli 
runsaasti raivattavia kivikoita ja risukoita. Talkoisiin osallistues-
sa seuranväki tuli tutuksi ja kenttä alkoi tuntua omalta, kun sen 
eteen teki töitä rukkaset kädessä. Toimintamme kasvaessa ja 
kehittyessä muodostui ilmeinen tarve tuomaritoiminnalle, johon 
tartuin yhdessä Mikko Saarisen kanssa ja hänen kannustama-
naan. Siitä tuomariaktiviteetit ovat jatkuneet liittotuomari tasol-
le ja seuratoiminnassa puheenjohtajaksi. Seuratoimintamme 
kaipaa lisää käsipareja. Talkoot kentällä tai kilpailuissa, toimi-
kuntatoiminta tai vaikka juniorien ohjaus ovat hyviä tapoja aloit-
taa ja osallistua toimintaan.

Nyt kauden päättyessä on aika suunnata huomio fysiikkahar-
joitteluun, jotta pallo lentäisi vieläkin paremmin seuraavalla pe-
likaudella.

Hyvää peruskuntokautta toivottaen,
puheenjohtaja Tapio Korpiharju

Katsaus vuoteen 2022

Aloitin työt virallisesti Golf Pirkkala Oy:ssa tammikuun alussa, 
jolloin ensimmäisenä tehtävänäni oli palvelupäällikön / head 
caddiemasterin palkkaaminen sekä tulevan kauden suunnit-
telun aloittaminen. Oli hienoa huomata rekrytointiprosessissa, 
että Golf Pirkkala herätti laajalti kiinnostusta. Konstan valin-
ta ei ollut itsestäänselvyys, mutta jälkikäteen on hyvä sanoa, 
että erittäin onnistunut. Paljon on vielä opeteltavaakin, mut-
ta perusarvot asiakkaiden kuunteleminen ja ymmärtäminen 
antavat tähän vankan pohjan, minkä varmasti kaikki hänen 
kanssaan kesällä toimineet voivat allekirjoittaa. Golfkentillä 
organisaatiot ovat hyvin pieniä, jonka takia on ensiarvoisen 
tärkeää hyvä joukkuepeli ja team -henki niin toimiston kuin 
kenttähenkilökunnan kanssa. 

Golfyhteisöt poikkeavat monella tapaa normaaleista yrityk-
sistä. Käytännössä kenttäyhtiö tarjoaa fasiliteetit lajin har-
rastamiseen omistajilleen ja yhdistys puolestaan pyrkii jär-
jestämään jäsenille mahdollisimman monipuolista toimintaa 
lajin ympärillä. Yhtiön puolella nopeat ja räväkät liikkeet ovat 
käytännön tasolla mahdottomia, koska syysyhtiökokous 2021 
oli jo hyväksynyt tämän vuoden talousarvion, yhtiövastikkeen, 
peliohjesäännön sekä green fee -hinnat. Tässä vaiheessa pitää 
kuitenkin muistaa, että niitä nopeita ja räväköitä liikkeitä Golf 
Pirkkalan yhteisö ei mielestäni kaipaakaan, vaan toimintaa tu-
lee kehittää suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Isoin muutos tänä vuonna oli varmasti Nexgolf -ajanvaraus-
järjestelmän vaihtaminen WiseGolfin -klubihallintaan. Jälkivii-
sastelu on aina helppoa, että oliko tämä oikea hetki vaihtaa jär-
jestelmää? Isossa kuvassa kysymys on kuitenkin siitä, että nyt 
pääsimme ja pääsemme edelleen kehittämään järjestelmää. 
Vanha järjestelmän toimittaja oli kulkenut samoja junanraiteita 
pitkin ainakin viimeiset kymmenen vuotta, kuuntelematta asia-
kasta. Nyt olikin mielestäni juuri oikea hetki hypätä WiseGolfin 
kehitykseen mukaan, jotta saamme vihdoin juuri meille räätä-
löidyn järjestelmän. Ensi vuodelle saammekin ajanvaraukseen 
muutokset mm. c-osakkaiden ajanvarauksien hallintaan, joka 
tulee helpottamaan ko. osakkaiden ajanvaraamista. 

Isoin teema oli tänä vuonna asiakaspalvelu ja viestintä. Ainakin 
pelaaja ensin -palautteiden perusteella olemme asiakaspalve-
lua parantaneet aikaisemmista vuosista. Perfektionistina en 
kuitenkaan voi vielä sanoa olevani tyytyväinen saavutettuun 
tasoon, vaan kehitettävää ja parannettavaa löytyy edelleen. 
Palautteet tavoittavatkin minut parhaiten pelaaja ensin -kyse-
lyn tai sähköpostin kautta. Toki meillä ollut tänä kesänä käy-
täntö, että caddiemasterit ovat velvollisia lähettämään minul-
le nimettömänä kaiken palautteen mitä asiakaspalvelutiskillä 
kuulevat.  Olemmekin mielestäni jo sillä tasolla, että enää pien-
ten yksityiskohtien hiomisella olemme todellakin Pirkanmaan 
helmi myös palveluntason osalta. Ensi kesänä haluamme olla 
aina yhden askeleen edellä asiakasta. Entä se viestintä? voiko 
sitä tehdä ikinä riittävän hyvin ja riittävästi kaikille? Tämä vuosi 

antoi paljon oppia ennen kaikkea siitä, kuinka paljon meidän 
tulisi viestiä varsinkin tapahtumien osalta. Kenttäyhtiön halli-
tuksen kokouksista kirjoitin aina kokouksen jälkeen osakkaille 
tiedotteita, kun se vaan oli mahdollista. Tätä tullaan jatkamaan 
myös tulevaisuudessa. 

Kentänviestinnän haluan nostaa vielä erikseen esille, koska 
siitä heräsi kesänaikana kysymyksiä. Erittäin mielellämme 
tiedottaisimme aina kaikista kentällä tapahtuvista huolto- ja 
korjaustöistä hyvissä ajoin etukäteen, mutta tämä ei ole aina 
käytännössä mahdollista. Kentän kehittäminen ja laatuun pa-
nostaminen on ollut jo vuosia Golf Pirkkalan prioriteetti nro 1 
(yksi). Tässä kohtaa tullaan siihen, että tietenkin kenttämestari 
suunnittelee ilmastukset, lannoitukset ja kasvinsuojeluruisku-
tukset etukäteen. Kyseessä on kuitenkin ulkona luonnossa 
tehtävät toimenpiteet, jolloin aina niin upea Suomen kesä 
astuu kehiin, esimerkiksi torstaille suunniteltu kasvinsuojelu-
ruiskutus joudutaankin tekemään keskiviikkona iltapäivällä, 
koska sääennusteet muuttuivatkin ko. päivän aamuna siten, 
että todennäköisesti loppuviikolla sataa vettä. Tässä ongelma 
avattuna yksinkertaisesti ja lyhyesti. Tähän voi hyvin todeta, 
että meidän tehtävämme on ongelmanratkaisu ja parempi 
tiedottaminen, jonka aiommekin tehdä.

Yhtiön puolella merkittävimmät tulevaisuuden uudistukset 
olivat konetoimittaja Hakon kanssa solmittu pääyhteistyö-
kumppanuus ja uusien leikkureiden tilaaminen 2023 sekä 
2024 vuosille. Nykyinen maailmantilanne on aiheuttanut sen, 
että nyt viimeistään kaikkien golfkenttien konehankinnat tulee 
suunnitella pitkälle tulevaisuuteen ja halusimmekin olla tässä 
kärkipäässä. Muita uusia asioita kaudelle 2023 on rangetoi-
minnan siirtyminen kokonaisuudessaan yhtiön haltuun sekä 
uusien golfautojen (7kpl) hankinta. 

Tätä kirjoittaessa Golf Pirkkala Oy:n yhtiökokous on tulossa 
marraskuussa 23.11. Syysyhtiökokouksen jälkeen pidetään 
osakkaille osakasilta, jossa kerrotaan ja päästään keskuste-
lemaan kentän laajentamissuunnitelmista. 

Muistakaa, teemme Golf Pirkkalassa töitä teidän eteenne, jol-
loin kaikki palaute on arvokasta. Golfyhteisöissä suurimmat 
kehitysaskeleet otetaankin talvella, jotta varsinaisella pelikau-
della kaikki olisi valmista ja pelaajat pääsisivät nauttimaan rak-

kaan lajin harrastamisesta. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä 
asiasta kuin asiasta.

Ystävällisin terveisin,
Markus Junni
Golf Pirkkala Oy
Toimitusjohtaja
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Klubitoimikunta haluaa kiittää kaikkia jäseniä, yhteistyökumppaneita, 
kentänhoitoa, caddiemastereita, Ravintola Bufferia ja kaikkia muita 
tukijoitamme huimasta kaudesta 2022!

Seuraa kotisivujamme, tulossa 2023:
  •  Jäsenten tapahtumapäivä helmikuussa
  •  Klubimatka keväällä. 

Kirsti Virtanen
klubitoimikunnan puheenjohtaja

Klubitoimikunta

KLUBITOIMIKUNTA

Klubitoimikunnan kesä 2022 oli jälleen tapahtumien täyteinen. Kesän kisoissa oli suuri määrä osallistujia ja tapahtumat vietiin 
läpi huipputunnelmissa. Kesän hitaan käynnistymisen johdosta kauden avaavaa vappukisaa ei tänä vuonna pelattu, mutta 
kun kenttä saatiin auki, niin klubitoimikunnankin tapahtumat lähtivät vauhdilla käyntiin. 

Juhannuksena kisailtiin peräkkäisinä päivinä yöttömän yön scramblen ja juhannus scramblen merkeissä. Molemmat kisat 
ovat huippusuosittuja ja niissä päästiin jälleen nauttimaa keskikesän juhlasta ystävien kesken.

GPi-Touria pelattiin jälleen läpi kesän viikoittain vaihtuvien pelimuotojen kera. Jokaisella upealla GPi-Tourin yhteistyökumppa-
nilla oli oma sponsoriviikko kisakalenterissa. Kesän lopuksi pelattiin GPi-Tourin finaali, johon pääsivät pelaamaan kummas-
takin klubi- sekä kilpasarjasta neljä kesän parasta pelaajaa. Finaalissa pelattiin molempien sarjojen kesken yhden kierroksen 
kisat, joista saatiin koko tourin mestarit vuosimallia 2022. Voittajat saivat palkinnoksi Golfpassin matkalahjakortit.

Kilpasarjan mestari 2022 Juho NiemiKlubisarjan mestari 2022 Zhao Chang

Klubitoimikunta
toivottaa

hyvää joulua.
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Hyvää talvikautta jäsenille! Toivottavasti talven harjoitussuun-
nitelmat on jo tehty ja valmistautuminen ensi vuotta varten 
on toteutusta vaille valmis. Mutta ennen talvikautta, otetaan 
vielä katsaus kuluneeseen kauteen. Kevät oli kylmä ja kesä yl-
lättävän paljon myöhässä ja näin ollen jouduimme perumaan 
perinteisen Avajaiskilpailun. Valitettavasti myös Klubimesta-
ruuskilpailut jouduttiin jättämään väliin tänä vuonna myöhäs-
tyneen kesän ja aikaistuneen Eezy Openin takia. Pyrimme ensi 
vuonna järjestämään molemmat kilpailut jälleen totutun tavan 
mukaisesti. 

 Tuomaritoimintaa toteutettiin muutamassa kilpai-
lussa, yhteensä kuutena eri kilpailupäivänä usean va-
paaehtoisen toimesta. Kiitos Teidän panoksestanne ja 
avustanne kiperiin sääntökysymyksiin! Kaikkea vapaa-
ehtoistyötä arvostetaan meidän seurassa todella kor-
kealle ja tulevina vuosina haluammekin panostaa kaik-
keen vapaaehtoistyöhön entistä enemmän, mikä tuo 
valtavasti lisäarvoa seuramme tuleviin tapahtumiin. 
Ansioituneesta tuomaritoiminnasta huolimatta Mes-
taruuskilpailuissa muutama pelaaja joutui hylätyksi 
merkittävän sääntörikkeen vuoksi ja siten suosittelen-
kin käyttämään tuomareiden palveluksia jatkossa en-
tistä enemmän. Ensi vuonna tulemme järjestämään 
sääntökävelyitä pienryhmissä kaikille meidän jäsenil-
lemme. Kävelyt ovatkin tuttuja lähihistoriasta ja niitä 
tulee vetämään meidän seuran omat tuomarit. Suo-
sittelen mahdollisimman monia osallistumaan niihin. 
Teimme saadun palautteen perusteella kompromis-
simuutoksen paikallissääntöön, joka koskee väylien 
yksi ja kolme välissä olevaa Out of Bounds. Valkoiset 
tolpat lähtivät ja molemmille tiille ilmestyi ohjekyltti. 
Ymmärrettävästi muutos nosti muutamia kysymyksiä 
ilmoille miten pelata kyseistä sääntöä, mutta alun jäl-
keen toimikuntamme kokee muutoksen onnistuneeksi.

 Mestaruuskilpailut pelattiin tuttuun tapaan 19-21.8. Mesta-
ruuskilpailujen sarjoihin tehtiin tänä vuonna hieman päivitystä. 
Yleiseen sarjaan pystyi osallistumaan myös naiset. Tämä on 
erittäin tärkeää myös jatkossa, jotta pystymme maksimoi-
maan kovien kilpailujen määrän meidän taitavimmille nais- ja/
tai tyttökilpapelaajille. Samaisella tavalla pelataan myös muu-
tamia isoja ammattilaiskilpailuja esim. European Tourilla ja 
Golf Pirkkalan kentän mittasuhteet valkoisilta ja sinisiltä vas-
taavat riittävän lähelle teoreettista naisten ja miesten lyönnin 
pituuseroa. Näin ollen ainakin allekirjoittanut kokee leidien tu-
lon yleiseen sarjaan erittäin positiivisena ja piristävänä asiana. 
Lisäsimme myös senioreille uuden M75-sarjan muiden sar-
jojen lisäksi. Tähän sarjaan otti osaa 12 pelaajaa, mikä olikin 
maksimimäärä heti ensimmäisenä vuonna. Hienoa, että sarja 
sai heti hyvän vastaanoton! Ehdottomasti jatkamme myös tätä 
sarjaa ensi vuonna. 

Mestiksien perjantaina koimme pitkähkön keskeytyksen 
ukkosen takia. Onneksi saimme lopulta kaikki perjantain kier-
rokset pelattua saman päivän aikana eikä hässäkkä siirtynyt 
lauantaille. Lauantaina meillä oli kentällä noin 150 pelaajaa ja 
se vastaa teoreettista maksimimäärää mitä voimme peluuttaa 
yhden päivän aikana. Nykyinen malli ei kestä yhtään lauantain 

keskeytystä ilman, että kierrosmääriä ei jouduttaisi vähentä-
mään kokonaiskilpailuista. Näin ollen jonkinlaista varmuus-
kerrointa lauantai päivälle pitäisi pystyä lisäämään. Voisimme 
esimerkiksi pelata osan sarjoista eri viikonloppuna ja tämä 
mahdollistaisi myös isommat osallistujamäärät kaikkiin sarjoi-
hin. Golfliiton virallisten kilpailukalentereiden julkaisun vuodelle 
2023 jälkeen pystymme ristiin validoimaan, onko tämä muutos 
mahdollista kunnioittaen kilpapelaajiemme kisakalentereita.

Junioreiden reikäpelimestaruudet pelattiin tänä vuonna 

lohkomuotoisesti perinteisen kaavion sijaan. 
Tämä toteutusmalli toi jokaiselle pelaajalle 
enemmän pelejä ja varmasti paransi siten 
myös kilpailukokemusta. Talvella keskuste-
lemme KST:n ja Oy:n kanssa mahdollisuu-
desta pelata aikuisissakin yleinen sarja myös 
lohkomuotoisesti. Pelimallin muutos tuottaa 
selkeästi enemmän kierroksia ja siten vai-
kuttaa jo entisestään korkeaan käyttöastee-
seemme. Tähän siis palaamme viimeistään 
keväällä.

 Samalla päättyy allekirjoittaneen ensimmäinen kausi kap-
teenina. Kaikkineen erittäin positiivinen fiilis on jäänyt kaudesta 
ja seuratyöstä. Iso kiitos siitä kuuluu teille jokaiselle! Näin ollen 
kiitos jäsenet, seuratyökollegat, kenttäyhtiön ja -hoidon henki-
lökunta sekä Ravintola Bufferi!  Kauden oma kierroslukumäärä 
jäi harvinaisen alhaiseksi ja aikaa tuli vietettyä paljon perheen 
kanssa - mutta mikäs sen parempaa. Toivotaan kuitenkin, että 
voitte tulevaisuudessa bongata kapteeninne useammin ken-
tältä ;) 

Kapteenin ja KST-toimikunnan puheenjohtajan terveisin,
Olli Järvi

Kapteenin tontilta kuulumiset
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Päättyneen kauden senioritoiminta nou-
datteli edellisvuosien hyviksi todettuja 
toimintatapoja pienillä muutoksilla väri-
tettynä. Uutta oli huhtikuussa tarjotut ke-
vätkahvit, joiden saama suosio kannus-
taa tekemään tapahtumasta perinteisen. 
Kisakausi käynnistyi hieman normaalia 
myöhemmin, mutta viikkokisoja pelattiin 
siitä huolimatta lähes perinteinen määrä. 
Poikkeuksellisesti yksi kisoista käytiin La-
keside Golfin Järvenranta-kentällä. 

Tervaskanto-osakilpailuja oli kaik-
kiaan 18 kpl, joista 12 parasta tulosta 
otettiin mukaan rankingpisteisiin. Esa 
Koljonen keräsi eniten rankingpisteitä ja 
voitti Tervaskantokisan toisena vuotena 
peräkkäin. Veli-Pekka Parviainen taisteli 
urhoollisesti viimeiseen kisaan asti voitosta, mutta joutui lo-
pulta tyytymään toiseen sijaan. Lämpimät onnittelut Esalle ja 
koville kilpakumppaneille!

Viikkokisojen ohessa kilpailtiin myös tasoituksellisessa 
reikäpelissä. Loppuottelussa Jari Tulokas kohtasi allekirjoit-

taneen, joka myös joutui tyytymään toi-
seen sijaan. Kisa ratkesi ensimmäisellä 
uusintaväylällä. Onnittelut Jarille mesta-
ruudesta!

Kevätretki suuntautui Poriin Yyterin 
kentälle ja Rauman Pomppusten kentäl-
le. Syysretkellä tutuiksi tulivat Vierumäen 
molemmat kentät. Poriin tehtiin toinenkin 
matka elokuussa. Kalafornian kentällä 
käytiin kolmiseuraottelu meidän, Porin 
Golfkerhon ja Laukaan Peurunkagolfin 
kesken.

Kiitokset kaikille tapahtumiin osallis-
tuneille! Pidetään talven aikana huolta 
fyysisestä kunnosta, jotta jaksetaan taas 
ensi kesänä kiertää Golf Pirkkalan haas-
tavia väyliä. Senioritoimikunta ottaa mie-

lellään vastaan toiminnan kehittämisen liittyviä ehdotuksia, 
joita voi laittaa vaikkapa sähköpostilla osoitteeseen airimkar-
ki(at)gmail.com. 

Airi Kärki, senioritoimikunnan pj

Senioritoimintaa kaudella 2022

KILPAILU-. SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOIMIKUNTA SENIORITOIMIKUNTA



8  |  GOLF PIRKKALA GOLF PIRKKALA  |  9

JUNIORITOIMIKUNTA

Kausi 2022 pyörähti junnujen osalta käyntiin toukokuun 
alussa, jolloin keli oli vielä jopa talvinen. Kaikki harjoitus-
ryhmämme pääsivät kuitenkin käyntiin ja harjoitusalueita 
sen verran avattua, että junnuille saatiin mielekästä toi-
mintaa alusta saakka. Tänä kesänä alkeis- ja harraste-
poluillamme ryhmiä vetikin monelle Golf Pirkkalalaiselle uusi 
kasvo Anu! Hän selvisi tulikokeesta kuitenkin esimerkillisesti, ja 
junnutkin taisivat tykästyä häneen.

Kesän aikana ohjatussa ryhmäharjoittelussa oli mukana 171 
junnua, mikä on aivan mahtava määrä! Lisäksi aktiiviseen juni-
orikaartiimme kuuluu edustusjuniorit, jolloin seuramme aktiivi-
sessa toiminnassa olevien junioreiden määrä nousee 180 junio-
riin. Tämä on todella suuri joukko juniorigolfareita,  ja seuramme 
vastaakin Suomen laajimmasta junioritoiminnasta. Kiitos tästä 
kuuluu teille kaikille, jotka olette osa junioritoimintaamme!

Juuri valmistuneen Golfliiton jäsenseurojen jäsenmäärien 
tilastojen valossa olemme myös juniorijäsenmäärältämme 
Suomen suurin junioriseura 397 juniorijäsenellä! Vaikka juni-
orimäärämme ovatkin suuria, emme missään nimessä halua 
toteuttaa sanontaa ”määrä korvaa laadun”, vaan haluamme 
tarjota jokaiselle juniorillemme laadukasta ja kehittävää yksilön 
huomioivaa toimintaa. Tämän vuoksi tarjonnassamme on laaja 
valikoima erilaisia harjoitusryhmiä, ja toimintamme on selkeästi 
jaettu alkeispolulle, harrastepolulle ja kilpapolulle. Jokaisessa 
harjoitusryhmässämme on vastuuohjaajana liikunnan ammat-
tilainen, ja heidän apunaan ryhmästä riippuen yksi tai useampi 
apuohjaaja. Tänä kesänä seurallamme oli myös ensimmäistä 
kertaa kesätyöntekijä, jonka mahdollisti Osuuspankin Kesäduu-
ni -kampanja. Kesätyöntekijämme Kiia oli ohjaajana mukana 
alkeispolun ryhmissä.

Kesän aikana kilpapelaajamme osallistuivat ahkerasti eri puo-
lilla Suomea, ja ulkomaillakin, kilpailuihin. Näistä voisi nostaa 
esimerkkeinä muutaman onnistumisen, kaikkia tähän ei voi lue-
tella, sillä muuten tähän lehteen ei muuta mahtuisikaan!

Estonian Junior Open 12-14.7.2022
 Boys U21: 4.sija Vihtori Eskola
 Boys U16: 1.sija Alex Laine, 3.sija Roni Uusitalo
 Girls U12: 3.sija Peppi Uusitalo
European Young Masters 21-23.7.2022 Suomen 
edustuspaikka
 Alex Laine
Poikien joukkue -EM edustuspaikka
 Roope Juslin
Finnish Junior Tour Finaali 16-17-9.2022
 1.sija: Roope Juslin
 3.sija: Lenni Perälä

Ja paljon muuta!

Tämän kauden yhtenä uutuutena oli 
Golfkummi -toiminta, jonka puitteis-
sa järjestimme kaksi tapahtumapäi-

vää. Näissä päivissä aloittelevat, greencardin omaavat juniorit 
pääsivät pelaamaan kentällemme golfkummien kanssa. Juni-
orit saivat tuoda halutessaan myös lajia harrastamattoman ai-
kuisen mukanaan, joka pääsi tutustumaan lajin saloihin. Tapah-
tumapäivät saivat paljon kiitosta, koska aloittelevat juniorimme 
pääsevät melko vähän pelaamaan kentällemme, ja vieläpä ka-
vereiden ja ”vieraan” aikuisen kanssa peli on ihan eri juttu! Toivot-
tavasti saamme tästä jalostettua ensi kaudelle vielä paremman 
version tukemaan junioreidemme pelaamista ja kehittymistä!

Junnuja maailmalla

Golf Pirkkalan juniorit ovat lähteneet valloittamaan maailmaa 
kolmen juniorin voimin. Josefiina Anttila, Nooa Rissanen ja Sam-
po Ståhl ovat kaikki opiskelemassa Jenkeissä ja samalla pelaa-
vat ja harjoittelevat golfia varmasti loistavissa olosuhteissa! 
Kyselimme Josefiinalta hieman kuulumisia valtameren takaa.

1. Nimi ja ikä
Josefiina Anttila 17.v

2. Missä olet?
Saint Andrew’s School, Boca Raton FL.

3. Kauanko olet nyt ollut siellä ja millainen suunnitelma 
sinulla on, kauanko aiot olla siellä?

Olen ollut täällä pari kuukautta ja olen suunnitellut ole-
vani täällä alustavasti vuoden.

3. Miten golf liittyy arkeesi siellä?
Kuulun koulun golfjoukkueeseen ja treenaan muiden 
tyttöjen kanssa viikoittain. Kisojakin ollaan pelattu.

4. Millaiset harjoitusolosuhteet siellä on? Sekä golfissa 
että oheisharjoittelun kannalta.

Harjoitusolosuhteet ovat hyvät, koululla on kuntosali ja 
kenttäkin on melko lähellä koulua. Keli on melkein aina 
hyvä!

5. Millaisia golfillisia tavoitteita sinulla on tulevalle vuo-
delle?

Tulevalle vuodelle on tavoitteena pärjätä tytöt U18 
SM-kisoissa.

6. Millaiset kelit siellä on tällä hetkellä?
Täällä on tällä hetkellä hyvät kelit, ehkä vähän viilenty-
nyt verrattuna siihen, kuinka lämmin oli, kun tulin. Joka 
päivä kuitenkin noin 30 astetta.

7. Terveiset Suomeen
Kivaa loppukautta ja tsemppiä talven sisätreeneihin!

Kati Kokko 
junioritoimikunnan puheenjohtaja

Kesän 2022 
tapahtumia 
junnukentällä

NAISTOIMIKUNTA

Syystuulet puhaltavat ja talvi 
tekee tuloaan, on aika luoda 
pieni katsaus menneeseen 
kauteen.

Vielä kun lumi peitti maan järjestimme avajaistapahtuman 
GoGolf Loungessa, yhdessä Golfskyn ja GoGolfin kanssa, 
osallistujia tapahtumassa oli ennätysmäärä. Saimme opas-
tusta trackmanin käytöstä ja pääsimme lyöntimatoille sekä 
lähipelialueille kokeilemaan miten lyönnit olivat talvehtineet. 
Shoppailu tulevan kauden uutuuksista toi myös kesän lä-
hemmäksi ja oli ihana nähdä pelikavereita.

Kenttä avattiin vihdoin virallisesti 17.5., jonka johdosta myös 
tapahtumia jouduttiin hieman sumplimaan. Matalan kynnyk-
sen iltapelit pelattiin rennolla otteella läpi kesän. Kesäkuussa 
12.6. vietettiin valtakunnallista Naisten sunnuntaita, jolloin 
pelattiin ja nautittiin Bufferin maittava brunssi. Elokuussa 
28.8. pelattiin jo perinteeksi muodostunut Gpi Ladies open 
sekä syyskuussa 18.9. päätöskisa 3 mailaa ja putteri.
Naistoimikunnan tukemat Kaisa Ruuttilan klinikat olivat täyn-
nä ja avasimmekin niitä muutaman lisää, jotta kaikki haluk-
kaat pääsivät mukaan.

Lämmin kiitos kaikille tapahtumiin osallistujille ja Golf Pirk-
kalan Ladygolffareille. Toivotamme teille reipasta syksyä 
ja talvea! Seuramme jäsenillä on talvikaudella mahdollista 
päästä edulliseen jäsenhintaan harjoittelemaan fysiikkaa 
kuntokeskus Poltteella.
Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne

Lämpimät kiitokset myös caddiemastereille, kentänhoidolle 
ja Ravintola Bufferille, joka ei pettänyt herkuillaan meidän ta-
pahtumissa.

Terkuin
Naistoimikunnan puheenjohtaja Terhi sekä jäsenet: 
Riitta, Katri, Maria ja Marita

Tervehdys Ladyt

Tervehdys Ladyt 
 
Syystuulet puhaltavat ja talvi tekee tuloaan, on aika luoda pieni katsaus menneeseen 
kauteen. 
 
Vielä kun lumi peitti maan järjestimme avajaistapahtuman GoGolf Loungessa, yhdessä 
Golfskyn ja GoGolfin kanssa, osallistujia tapahtumassa oli ennätysmäärä. Saimme 
opastusta trackmanin käytöstä ja pääsimme lyöntimatoille sekä lähipelialueille kokeilemaan 
miten lyönnit olivat talvehtineet. Shoppailu tulevan kauden uutuuksista toi myös kesän 
lähemmäksi ja oli ihana nähdä pelikavereita. 
 
Kenttä avattiin vihdoin virallisesti 17.5., jonka johdosta myös tapahtumia jouduttiin hieman 
sumplimaan. Matalan kynnyksen iltapelit pelattiin rennolla otteella läpi kesän. Kesäkuussa 
12.6. vietettiin valtakunnallista Naisten sunnuntaita, jolloin pelattiin ja nautittiin Bufferin 
maittava brunssi. Elokuussa 28.8 pelattiin jo perinteeksi muodostunut Gpi Ladies open sekä 
syyskuussa 18.9 päätöskisa 3 mailaa ja putteri. 
Naistoimikunnan tukemat Kaisa Ruuttilan klinikat olivat täynnä ja avasimmekin niitä 
muutaman lisää, jotta kaikki halukkaat pääsivät mukaan. 
 
Lämmin kiitos kaikille tapahtumiin osallistujille ja Golf Pirkkalan Ladygolffareille. Toivotamme 
teille reipasta syksyä ja talvea! Seuramme jäsenillä on talvikaudella mahdollista päästä 
edulliseen jäsenhintaan harjoittelemaan fysiikkaa kuntokeskus Poltteella. 
Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne ❤️ 
Lämpimät kiitokset myös caddiemastereille, kentänhoidolle ja Ravintola Bufferille, joka ei 
pettänyt herkuillaan meidän tapahtumissa. 
 
Terkuin 
Naistoimikunnan Puheenjohtaja Terhi sekä jäsenet: Riitta, Katri, Maria ja Marita 
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Golf Pirkkalan holarikesä

Golf Pirkkalan kesä 2022 piti sisällään 20  
Hole In One -onnistumista! 

Osalle ’’täysosuma’’ oli golfuran ensimmäinen ja 
toisilla on alla jo useampi onnistuminen.
Eniten täysosumia osui väylälle 8, melkein puolet 
kesän holareista tuli kyseiselle väylälle (8 kpl).

Suuret onnittelut kaikille holarin 
tehneille!

Pelaaja Väylä

Petteri Stein 8

Juuso Salo 15

Valtteri Lindroos 8

Pasi Aaltonen 8

Antti Krekola 2

Hannu Hakala 5

Marko pohjalainen 15

Marko Kautto 5

Markku Järvi 2

Jarmo Hellstedt 8

Raija Simula 8

Petri Saikkonen 15

Ari Huttunen 15

Veli-Pekka Parviainen 8

Jarno Ollikainen 5

Jukka Lintula 8

Peter Hytti 5

Juha-Pekka Turtiainen 8

Esa Siltanen 5

Lasse Saarnio 2

"Uskomattomalta tuntuu. 
Pelikaveri sanoi, että nyt on 
päivän viimeinen mahdolli-
suus tehdä holari, johon to-
kaisin, että joo ei." 
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Polte ja Golf Pirkkala ovat aloittaneet yhteistyön golfpelaajien fysiikkavalmennuksessa kattaen junioriryhmät, aikuis- ja seni-
oripelaajat.

Poltteella on liikuntasalit Lielahdessa, Nekalassa ja Leinolassa. Liikuntasaleilla on laaja valikoima erilaisia ryhmäliikuntatunteja 
ja kuntosalit, joihin Golf Pirkkalan pelaajat pääsevät jäsenetuhintaan. Niitä hyödyntäen ja omiin aikatauluihin ja harrastuksiin 
sovittaen jäsenemme voivat kehittää aerobista kuntoaan, lihasvoimaansa ja -kestävyyttä sekä liikkuvuuttaan läpi vuoden.
Lisäksi ryhmäliikuntaohjelmassa on "Polte Golf" -tunnit aikuisille keskiviikkoisin 19:30-20:30 Lielahdessa ja senioreille maa-
nantaisin 8:30-9:30 Nekalassa. Ohjattu POLTE GOLF -oheisharjoittelu on suunniteltu tukemaan golfin pelaamista ja kehittä-
mään fyysisiä ominaisuuksia talvikauden aikana. 

POLTE GOLF -jäsenetuhinnat ja esite:

Kertamaksulla pääsee ohjatulle tunnille, mutta silloin paikkaa ryhmästä ei voi varata etukäteen. Mukaan mahtuu, mikäli tilaa 
on. 
Kuukausijäsenenä pääset ohjatun POLTE GOLF -tunnin lisäksi kaikille muillekin Poltteen tunneille, sekä omatoimisesti tree- 
naamaan Lielahdessa ja Nekalassa klo. 05:00 – 23:00. Päiväjäsenyydellä voi käydä Seniorien POLTE GOLF -tunnilla, sekä 
muilla päivätunneilla ja omatoimisesti pääsee treenaamaan arkisin klo. 05:00 – 15:00. 

Junnujäsenyyden voivat ostaa 15-18 vuotiaat, nuoremmat katsotaan tapauskohtaisesti. 
Yhteistyön merkeissä edullisen hinnan lisäksi, Liikuntakeskus Polte tarjoaa mahdollisuuden ostaa kuukausijäsenyyden vain 
niille kuukausille kuin haluat. Ei liittymismaksua (norm. 60€).

Golf-seuran jäsenyys tulee esittää alennuksen saamiseksi, eikä alennukseen voi yhdistää muita alennuksia tai tarjouksia 
(esim. perhealennusta). Golf Pirkkalan jäsen- ja tasoituskortti löytyy jokaisella eBirdie-sovelluksesta.

Nähdään Poltteella ja pidetään kunnosta huolta myös golfkauden ulkopuolella!

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: info@poltesali.fi tai 044 3700 051. 

https://poltesali.fi          https://golfpirkkala.fi 

Kortti Norm.hinta Alennus TARJOUSHINTA
Kertamaksu 15 € 30 % 10,50 €
Kuukausijäsenyys 84 € / kk 50 % 42 € / kk
Päiväjäsenyys 47 € / kk 30 % 32,90 € / kk
Junnujäsenyys 39 € / kk 30 % 27,30 € / kk

Polte ja Golf Pirkkala yhteistyöhön 
golfareiden fysiikkavalmennuksessa

Kiitos Golf Pirkkalan vapaaehtoisille

Korvaamaton kiitos niille, joille se kuuluu - Golf Pirkkalan vapaaehtoiset mahdollistivat jälleen tänä kesänä lukemattoman 
määrän huipputapahtumia Golf Pirkkalassa. Kesän aikana on paljon toimintaa, joka tapahtuu intohimoisten ja sitoutuneiden 
Golf Pirkkala ry:n jäsenten tekemän vapaaehtoistyön ja mukana olemisen ansiosta. 

Kaikkien toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet ansaitsevat suuret kiitokset panoksestaan omaan toimikuntaansa. Toimi-
kuntien rooli seuratyössä on korvaamatonta. Golf Pirkkalan juniorityö ei olisi sitä, mitä se nyt on, ilman valmentajien apuna 
toimivia vapaaehtoisia apuohjaajia. Heidän panoksensa harrasteryhmissä takaa Golf Pirkkalassa laadukasta harrastetoi-
mintaa kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Golf Pirkkalan kilpailut ja tapahtumat pitävät sisällään paljon erilaisia tehtäviä, joihin 
vapaaehtoiset osallistuvat. Kaikissa Open-kilpailuissa oli tällä kaudella tuomari paikalla huolehtimassa kilpailun kulusta ja 
sääntötulkinnoista. Myös seuran mestaruuskilpailuissa tuomarit olivat paikalla vapaaehtoisvoimin koko kisaviikonlopun ajan. 
GPi:n sitoutunut valvojaryhmä suoritti kentällä lähes päivittäin valvontatehtäviä, jotka takasivat turvallisemman ja sujuvam-
man pelikierroksen jokaiselle kentällä olijalle.

Kahteen kauden suurimpaan tapahtumaan, Eezy Openiin ja seuran mestaruuskilpailuihin, tuli yhteensä kymmeniä ilmoit-
tautumisia vapaaehtoistehtäviin. Eezy Openissa oli mm. forecaddyn, startterin, liikenteenohjaajan ja rangeapulaisen tehtä-
viä. Forecaddiet avustivat pelaajia paikantamaan pallonsa kentän niistä kohdista, joissa pelaaja ei itse välttämättä nähnyt 
minne pallo menee. Forecaddiet toimivat tiiminä niin, että yksi oli tiillä ja kaksi väylän molemmin puolin katsomassa pallon 
päätymispaikkaa. Forecaddiet myös ylläpitivät pelaajille kentällä tarvittavaa rauhaa ja etäisyyttä yleisöstä. Eezy Openissa 
kaikkien vapaaehtoisten työ oli kilpailun kannalta erittäin merkityksellistä ja myös pelaajat ja järjestäjät antoiva kilpailun 
jälkeen paljon kiitosta vapaaehtoisille. Kentällä löytyi kaikki pallot, mitä forecaddien väylällä lyötiin ja rangella oli koko ajan 
pyramideja valmiina kisapelaajille. Startterit lähettivät pelaajia matkaan ammattimaisin ottein niin Eezy Openissa, kuin seuran 
mestaruuskilpailuissakin.

Suuri kiitos kuuluu myös Golf Pirkkala Oy:n sekä Golf Pirkkala ry:n hallituksien jäsenille. Molemmissa hallituksissa tehdään 
merkityksellistä työtä Golf Pirkkalalaisten hyväksi.

Lämmin kiitos kaudesta 2022 kaikille vapaaehtoistoiminnassa mukana oleville!
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Neliseuraottelussa pelattiin jälleen 
Pirkanmaan seurojen mestaruudesta.
GPi, NRG, TG ja LGV pelaavat vuosittain neliseuraottelun – tänä vuonna ottelu pelattiin Nokia River Golfissa River kentällä.

Jokainen seura valitsee jäsenistään 17-henkisen joukkueen, ja pelaajat keräävät omalla suorituksellaan pisteitä joukkueelleen. 
Sarjan voittaja lunastaa 4 pistettä, toinen 3 pistettä, kolmas 2 pistettä ja neljäs 1 pisteen. Miesten lyöntipelisarjoissa edustajat 
jaetaan vielä ykkös- kakkos- ja kolmos luokkiin, jossa seurojen valitsemat pelaajat pelaavat vastakkain. 

Tänä vuonna Golf Pirkkalan joukkue sijoittui kolmanneksi 34,5 pisteellä. Ottelun voiton vei selkeästi Tammer Golf 45 pisteen 
tuloksella. 

Sijoitukset Neliseuraottelussa 2022
1.  Tammer Golf 45 pist.
2.  Nokia River Golf 36 pist.
3.  Golf Pirkkala 34,5 pist.
4.  Lakeside Golf Vammala 34 pist. 

GPi:n joukkue ja sarjat tämän vuoden ottelussa:
Miehet SCR valk. - Vihtori Eskola, Marko Vähätalo, Pasi Lehtinen Greensome SCR kelt. - Jari Sorvali & Jouni Kirjava
Miehet LP HCP kelt. - Eino Kiiskinen, Jari Kulmala, Antti Kytövaara Greensome LP HCP kelt.- Juho Niemi & Teemu Virtanen
Naiset SCR sin. - Annamari Viita Puheenjohtaja LP HCP kelt. - Tapio Korpiharju
Naiset LP HCP pun. - Airi kärki Kapteeni SCR kelt. - Olli Järvi
Seniorit LP HCP kelt. - Esa Koljonen Toimnnanjohtaja PB HCP kelt.- Markus Junni
Juniori LP HCP kelt. - Pyry Kovalainen

Iso kiitos Golf Pirkkalan joukkueelle hienosta kisapäivästä!
 

Vuoden 2023 neliseuraottelu pelataan Golf Pirkkalassa!

(kuvasta puuttuvat Esa Koljonen ja Eino Kiiskinen)

NELISEURAOTTELU NOKIALLA EEZY OPEN 2022

Finnish Golf Tour Presented by Finnish Golf Tour Presented by 
Crisp -kiertueen Eezy Open pelattiin Crisp -kiertueen Eezy Open pelattiin 
toistamiseen Golf Pirkkalassatoistamiseen Golf Pirkkalassa
Golf Pirkkalassa järjestetty Eezy Open teki ensimmäisenä 
vuonnaan 2021 hienon sisääntulon Suomen ykköskiertueel-
le ja kilpailun järjestäminen sai jatkoa tänäkin vuonna. Eezy 
Open nousi heti kiertueen ykköskilpailuiden joukkoon. Kilpai-
lun palkintopotti on ollut molempina vuosina 40 000 €, josta 
voittaja sai hieman reilut 10 000 €. Palkintopotti on kiertueen 
kilpailuista suurin ja houkuttelee mukaansa paljon huippuvi-
reisiä pelaajia. Toinen vuosi tarjosi jälleen upean kisan niin 
pelaajille kuin katsojillekin, joita Golf Pirkkalan kentällä riitti 
mukavasti koko viikonlopun ajan. 

Ilari Saulo ja Katri Bakker pelasivat voittoon

Yleisessä sarjassa kilpailu näytti ratkenneen jo kahden päi-
vän jälkeen, kun Ilari Saulo johti ennen päätöspäivää kuuden 
lyönnin turvin tuloksella 13 alle parin. Kilpailun päätöspäiväs-
tä tuli vielä tiukka päätösreiälle asti, mutta Saulo kruunasi 
voittonsa tyylikkäällä lopetuksella voittotuloksen ollen 12 alle 
parin (204). Lähimmäksi Sauloa viimeisenä päivänä pääsi 
kilpailussa toiseksi tullut Rasmus Karlsson, joka jäi lopulta 
kahden lyönnin päähän voittajasta tulokseen -10 (206).

Naisten sarjassa ylivoimaiseen voittoon pelasi Katri Bakker 
yhteistuloksella +3 (219). Bakker johti kilpailua alusta lop-
puun saakka. Toiseksi tuli Oona Kuronen, joka jäi Bakkerista 
seitsemän lyönnin päähän. Kurosen yhteistulos oli +10 (226).

Golf Pirkkalan pelaajia Eezy Openissa oli mukana yhteensä 
13. Oli hienoa nähdä kisassa paljon GPi:n pelaajia ja seuram-
me nuoria pelaamassa ensimmäisiä kisoja Finnish Tourilla. 
Myös jääkiekkoilija Sami Vatanen oli kilpailussa mukana suo-
raan muutama päivä aiemmin voitetun jääkiekon maailman-
mestaruuden jälkeen.

Golf Pirkkalan pelaajat Eezy Openissa 2022:

Yleinen: Naiset:
Roope Juslin -4 T7 Maria Lahdensuo +11 T3
Vertti Perälä +3 T30 Josefiina Anttila +44 17
Lenni Perälä +3 RTD
Venni Vikman +5 MC
Max Laine +8 MC
Alex Laine +9 MC
Marko Vähätalo +12 MC
Nooa Rissanen +21 MC
Sami Vatanen +21 MC
Vihtori Eskola +22 MC
Roni Uusitalo +23 MC

Hieno kilpailuviikonloppu alkoi Pro-Am 
päivällä keskiviikkona
Kisaviikko starttasi keskiviikkona 1.6. järjestetyllä Pro-Am ta-
pahtumalla. Mukana oli noin sata henkilöä ensin golf-kisan 
merkeissä Pirkkalassa ja myöhemmin illallisella Ravintola 
Masussa, jossa järjestettiin lisäksi hyväntekeväisyyshuuto-
kauppa, jolla tuetaan nuoria golffareita heidän matkallaan 
kohti ammattilaisuutta. Pro Amissa oli mukana mm. paljon 
Golf Pirkkalan yhteistyökumppaneita. 
Haluammekin osoittaa vielä suuret kiitokset kaikille mukana 
olleille!

Kisan päätukijoiden Sami Vatasen ja Timo Laineen Eezy 
Oyj:n panoksella ja hyvin järjestetyllä kilpailulla Eezy Openis-
ta on tullut merkittävä kilpailu koko Finnish Tourin kesän kil-
pailukalenterissa. Osoituksensa tästä antoi myös koko kisan 
voittaja Ilari Saulo voittopuheessaan mainiten palkintopotin 
ja laadukkaasti järjestetyn kilpailun suuresta merkityksestä 
kaikille pelaajille.

Golf Pirkkala haluaa kiittää kaikkia pelaajia, yhteistyökump-
paneita, kaikkia kilpailun järjestämiseen osallistuneita sekä 
korvaamatonta työtä koko viikonlopun tehneitä Golf Pirkka-
lan vapaaehtoisia!



Tähtiseura-
auditointi
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja 
aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suo-
malaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. 
Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin 
kohti parempaa; toimintaa tarkastellaan ja kehitetään 
säännöllisesti. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimi-
taan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallis-
tujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimi-
taan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.

Golf Pirkkala on ansainnut Suomen Olympiakomitean 
Tähtimerkin liittymällä Tähtiseura-ohjelmaan. Golf Pirkka-
lan Tähtimerkki kattaa Lapset ja Nuoret -toiminnan. Golf 
Pirkkala sai Tähtimerkin vuonna 2019 ja tämän vuoden 
elokuussa seurassamme oli uudelleenauditointi, sillä laatujärjestelmä tulee auditoida kolmen vuoden välein.

Golf Pirkkalan auditoinnin suorittivat seurakehittäjät Hannu Paatelo (Golfliitto) ja Tommi Lindroos (Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu). Seurastamme auditointiin osallistuivat Kati Kokko, Anu Alppi, Kaisa Ruuttila, Tapio Korpiharju ja Markus Junni. Koko 
tilaisuus oli varsin positiivinen ja keskustelua syntyi paljon. Ennen auditointia olimme toimittaneet varsin kattavan raportin 
toiminnastamme SuomiSport alustalla toimivan Tähtiseurojen kehitystyökalun avulla. Työkalussa arvioidaan seuran toimin-
taa neljässä eri osa-alueessa: Johtaminen ja hallinto, Urheilutoiminta, Seuran ihmiset ja Aineelliset resurssit. Tämän kautta 
myös auditoijilla oli jo etukäteen hyvä kuva toiminnastamme.
 

Saimme auditoinnista paljon hyviä ideoita kehittää toimintaamme edelleen ja myös käytännön esimerkkejä, miten voisimme 
asioita tehdä ja dokumentoida. Tähtiseuratyöhön kuuluu myös, että jokaiseen neljään osa-alueeseen kirjataan kehityskohteita 
tulevalle kolmivuotiskaudelle, joten seuramme jatkaa työtään laadukkaana tähtiseurana. Kaikenkaikkiaan saimme auditoin-
nista hyvän palautteen ja toimintamme on varsin hyvällä tasolla. 

Tähtimerkistä voi lukea lisää Suomen Olympiakomitean verkkosivuilta: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tah-
tiseurat

Johtaminen ja hallinto Urheilutoiminta Seuran ihmiset Aineelliset resurssit

AUDITOINTI
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Viime vuosien aikana on muutamaan otteeseen syntynyt tilanteita, joissa vuonna 2016 kevät kokouksen hyväksymät seu-
ramme säännöt ovat osoittautuneet riittämättömiksi, kankeiksi tai muuten tilanteisiin sopimattomiksi. Syksyllä 2021 silloi-
nen hallitus puheenjohtajansa Marko Perälän johdolla ryhtyi uudistamaan sääntöjä. Painavimpina syinä uudistukseen olivat 
terveystilanteen vaatimat tilapäisen poikkeuslainsäädännön mahdollistamat etäkokoukset ja epäasiallisen käyttäytymisen 
tilanteet, joiden kohdalla sääntömme olivat varsin puutteelliset.

Uudistuksen pohjaksi otettiin Golfliiton välittämät tuoreimmat golfseuran säännöt, jotka Karelia golf ja Golfliitto olivat yhdessä 
hioneet ja prosessoineet Patentti- ja Rekisterihallituksen (PRH) kanssa. Näitä sääntöjä lähdettiin sovittamaan omiin vuoden 
2016 sääntöihin siten että muutoksia tulisi mahdollisimman vähän muualle kuin niihin kohtiin, joiden muuttaminen koettiin 
todella tarpeelliseksi. Uudet säännöt saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2021. Ne esiteltiin kevätkokouksessa 2022 ja kokous 
hyväksyi uudistetut säännöt. Yhdistyksen sääntöjen lain mukaisuutta valvotaan PRH:n taholta ja kokouksemme hyväksynnän 
jälkeen uudet sääntömme piti vielä hyväksyttää PRH:ssa. Uudistuneet sääntömme saivat heidän hyväksyntänsä ja vahvis-
tuksen 9. elokuuta, 2022.

Jäsentemme ja toimintamme kannalta merkittävimmät uudistukset ovat:

Golf Pirkkala ry säännöt:
https://golfpirkkala.fi/fi-fi/golf-pirkkala-ry/saannot/237/

Syksyisin terveisin,
puheenjohtaja Tapio Korpiharju

Seuran sääntöuudistus

SÄÄNTÖUUDISTUS

•   Jäsenyyden edellytyksenä on sitoutuminen seuran ja Golfliiton sääntöihin

•   Hallituksen keskeisten tehtävien kuvaus

•   Toimikuntien aseman määritykset

•   Sähköisten kokouskutsujen mahdollistaminen seuran kokouksille

•   Sähköisin välinein järjestettävien etäkokousten mahdollistaminen ja kokousten 
etäseuranta ilman äänestysmahdollisuutta

•   Laajennettu kurinpidollinen säännöstö eettisten, doping ja epäasiallisen 
käytöksen rikkomusten suhteen
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Golf Pirkkala ry:n palkintovuosi 2022
29.11.2022 Golf Pirkkala ry:n syyskokouksen päätteeksi pidettiin jälleen seuran palkintojenjakotilaisuus, jossa jaettiin pal-
kintoja Golf Pirkkala ry:n vuoden 2022 seuran mestareille ja muissa seuran kilpailuissa menestyneille sekä muutamille GPi 
ry:n jäsenille tärkeästä ja merkittävästä toiminnasta seuran hyväksi. Myös kauden aikana menestyneet Golf Pirkkala ry:n 
junioripelaajat saivat palkintonsa. 

Seuran mestarit:
Miehet 75  Kauko Pakarinen
Miehet 70  Hannu Pirilä
Miehet 60  Markus Heikkilä
Naiset 60  Airi Kärki
Miehet 50  Jouni Kirjava
Yleinen  Olli Järvi
Naiset   Anna-Mari Viita

Junioreiden mestaruuskilpailut:
U12 Pojat  Milo Lin
U12 Tytöt  Henni Kokko
U14 Pojat  Eemil Vatanen
U16 Pojat  Aleksi Matinlassi
U16 Tytöt  Lotta Ala-Savikota

Reikäpelit:
Miehet scr  Vertti Perälä
Seniorit scr  Jari Sorvali
Seniorit tasoituksellinen Jari Tulokas

Junioreiden reikäpelit:
U14 tytöt/pojat  Aleksi Kokko
U16 tytöt/pojat  Niilo Savujärvi

GPi Tour:
Klubisarja  Chao Zhang
Kilpasarja  Juho Niemi

Erikoispalkinnot:

Anteron malja – 
Vuoden juniori

Roope Juslin

Roopen saavutuksia kauden aikana: 
’’ Joukkue EM -edustuspaikka, FJT 
finaali 1.sija, FJAR Ranking sija 12. 
Mukaan lasketaan myös menesty-
minen seuran omissa kilpailuissa 

sekä junioreiden Suomen  
mestaruuskisoissa.’’

Kapteenin malja

Leena Hulkkonen

’’Aktiivinen osallistuminen seuran 
tuomari- ja vapaaehtoistyöhön 

monissa kilpailuissa ja 
tapahtumissa.’’

Kauden tsemppari

Niko Koskentausta

’’Niko osoitti erittäin hyvää 
harjoitusaktiivisuutta läpi kauden. 

Osallistui kaikkiin Pirkanmaan 
junnutourin kisoihin, sekä pelasi 

myös Future tourin kisoissa 
kauden aikana. Tämä oli Nikon 

ensimmäinen kilpailukausi.’’

Vuoden valvoja

Jukka-Pekka Salo

’’68 tuntia valvontatyötä kauden 
aikana.’’

Kiertopalkinto naiset

Liisa Vihijärvi

’’Aktiivinen osallistuminen naisten 
kilpailuihin ja tapahtumiin. Kauden 
aikana eniten kierroksia Pirkkalan 
kentällä koko seurasta, yhteensä 

128 kierrosta. ’’

Kehittynein juniori

Aleksi Kokko

’’Suuret kehitysaskeleet kauden 
aikana: tasoituksen lasku 15.1-

>5.8, FJT Challenge -kilpailun voitto 
sekä SM-lyöntipeli pojat U-14 T9. 

sija.’’

Kauko Pakarinen

Airi Kärki

Aleksi Kokko

Hannu Pirilä

Olli Järvi

Niilo Savujärvi

Henni Kokko Eemil Vatanen




