
Nautitaan golfista Tervossa

Tervetuloa pelaamaan 
Eerikkala golf kentälle, 
nauttimaan golfkier-
roksista miellyttävissä 
savolaisissa maisemis-
sa.

Uusille harrastajille 
tarjoamme golfkursse-
ja ja opastusta. Nyt on 
hyvä aika aloittaa uusi 
harrastus.

Vuonna 2005 avattu 
kenttä on vuosien 
mittaan vakiintunut ja 
pelattavuutta on koko 
ajan parannettu.

Uudesta ilmakuvas-
ta mm. näkyy alim-
pana olevan 6-väylän 
reuna-alueiden puus-
ton harvennus ja siisti-
minen.

Eerikkala Golf ry  
kevätkokous 
18.4.2009 klo 14,  
esityslista sivulla 5

Osakas- ja jäsenlehti, helmikuu 2009

www.eerikkalagolf.fi
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Tervehdys  
golffari!

Viime vuodet Eerikkala Golfin pu-
heenjohtajuutta ansiokkaasti hoitanut 
Pertti Julkunen päätti syksyllä luopua 
puheenjohtajuudesta ja jätti suuret 
saappaat jatkajalleen. Syyskokouksen 
valitsemana, seuran uutena puheen-
johtajana pyrin ne parhaan kykyni 
mukaan, suurella innolla ja nöyrällä 
asenteella täyttämään. Kuten jäsennu-
meronikin (13) kertoo, olen jo hyvin 
varhaisessa Eerikkala Golfin kehitys-
vaiheessa menettänyt sydämeni tälle 
seuralle.

Kausi 2009 on Eerikkala Golf ry:n 
yhdeksäs toimintakausi ja voidaan 
sanoa, että nuori seuramme on va-
kiinnuttanut asemansa ja paikkansa 
kotimaisella golfkartalla. Jäsenmää-
rämme on pysynyt edelleen hyvällä 
tasolla, mistä kiitokset kaikille Eerik-

kalan kotiseurakseen valinneille. 
Vaikka jäsenkuntamme muodos-

tuukin ympäri Suomea, Eerikkala 
Golfin merkitys paikallisena ja seu-
dullisena toimijana on myös huomat-
tava; lajin saloihin tutustuminen on 
kentällämme ollut helppoa ja kynnys 
golfiin tutustumiseen matala. Uusia 
sieluja ohjautuu tämän hienon harras-
tuksen pariin eri ikäryhmistä sankoin 
joukoin, niin miehiä kuin naisiakin. 
Myös nuoret ovat ilahduttavasti löy-
tämässä lajin omakseen. Peruskurs-
simme ovat olleet suosittuja ja opetus 
laadukasta ja innostavaa – kiitos pro 
Janne Eskolan ammattitaidon.  

Me Eerikkala Golfissa haluamme 
edelleen kehittää toimintaamme, pal-
velujamme ja olosuhteitamme mah-
dollisuuksiemme ja resurssiemme 
mukaan, jotta jäsenistömme ja kentäl-
lämme vierailevat pelaajat voivat olla 
tyytyväisiä tarjontaamme. 

Kaudelle 2009 valitut toimikunnat 
eivät ole nukkuneet talviunta; kilpai-
lutoimintaan on tulossa uusia tuulia, 
ulkoiset puitteet ovat saamassa piris-
täviä uudistuksia, uusi naistoimikun-
tamme suorastaan pulppuaa virtaa ja 
ideoita, seura-aktivistit kouluttautu-
vat innokkaasti – seurassa on vahva 
draivi päällä!          

Joukkuelajien parissa olen oppinut 
huomaamaan, mikä voima ja merkitys 
on hyvällä yhteistyöllä, toisten huo-

mioonottamisella, joukkuehengellä ja 
positiivisella asenteella ja ilmapiirillä. 
Tätä henkeä on aistittavissa koko Ee-
rikkalan ”golf-perheessä”, niin kentäl-
lämme kuin sen ulkopuolellakin. Siitä 
me voimme olla ylpeitä ja siihen me 
jokainen voimme osaltamme myötä-
vaikuttaa. Eerikkalan savolaisen lup-
sakkaa tunnelmaa kiitellään vieraiden 
ja omien taholta. Tervetuloa kesällä 
miellyttävälle kentällemme, miellyt-
tävään peliseuraan toteamaan se!  

Meillä itse kullakin on erilaisia 
syitä ja motiiveja viettää tuntikausia 
tuon pienen valkoisen pallon kesyt-
tämiseksi: uudet tuttavuudet, yhteistä 
aikaa puolison kanssa, kilpailuvietin 
tyydytystä, omien rajojen hakemis-
ta, onnistumisen elämyksiä, opettavia 
pettymyksiäkin, nöyryyttä, kasvamis-
ta, itsensä kehittämistä, lajitaitojen 
opettelua, jne. Jotta nuo golfkentällä 
viettämäsi tunnit eivät kääntyisi ajoit-
tain tuskan puolelle ja jotta tuo kallis-
arvoinen vapaa-aikasi tuntuisi vieläkin 
palkitsevammalta, lue Seppo Palmisen 
”Buddha pelaa golfia” – kirja.  Sen 
opetus ja sanoma on oivallista niin 
kentälle kuin kentän ulkopuolellekin.
Rentoa ja onnistunutta golfkesää 
2009! 
Kentällä tavataan! 

Aki Siren
puheenjohtaja

Markku ”Näppis” Leinonen pela-
si kierroksen kentällämme Akin 
kanssa

Juniorikurssilaiset apuna olleen 
Eetu Kiviojan  ja pro Janne Eskolan 
kanssa

Matti Halinen, Holari 4.7.

Tapahtumia 2008

Puheenjohtajan tervehdys

Aki Siren
puheenjohtaja
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Onnistunut hanke 

Golfkaudella 2008 Eerikkala Golf 
kenttä oli sateisista säistä huolimatta 
melko hyvässä kunnossa koko kau-
den. Kentällä pelattiin n. 14 000 golf-
kierrosta eli n. 6 % enemmän kuin 
edellisellä kaudella. Toiminta on va-
kiintunutta ja laajenee vuosittain ja 
pelaajilta on tullut kiitosta kentästä.

Olen saanut olla mukana golfkent-
tähankkeen ideoimisessa, suunnitte-
lussa, rakentamisessa, markkinoinnis-
sa ja golftoiminnan käynnistämisessä. 
Kenttähanke on toteutunut suunnitel-
mien mukaan. Olemme saaneet ai-
kaiseksi ehkäpä parhaan 9-väyläisen 
kentän Savossa. Pääosin hanke on ra-
hoitettu omarahoituksella myymällä 
golfosakkeita, jotka kaikki on myyty.  
Monet yhteistyökumppanit ovat myös 
edesauttaneet hankkeen toteutusta, 
kiitokset heille.

Paikkakunnalta on myös löytynyt 
hyviä kentänhoitajia, jotka kenttä-
mestarin kanssa ovat pitäneet kentän 
hyvässä kunnossa ja kehittävät kent-
tää edelleen. 

Kentän laajentamistakin on alus-
tavasti suunniteltu, mutta nykyisen 
laskusuhdanteen aikana rahoituksen 
saaminen on vaikeaa. Ehkäpä tulevi-
na vuosina laajennus toteutuukin.

Olen myös ollut perustamassa golf-
seuraa Tervoon ja toiminut kahdeksan 
vuotta seuran toiminnanjohtajana. 
Seuraa perustettaessa arvioimme saa-
vamme lähiseudulta 4-500 jäsentä. 
Tämä onkin toteutunut ja uusia jäse-
niä tulee vuosittain.

Seuran perustaminen sattui sopi-
vaan aikaan maamme golfpelaajien 

kasvun kanssa ja saimme myös tuhan-
sia etäjäseniä. Heidän avullaan seura 
pystyi lunastamaan satoja golfosak-
keita, jotka osaltaan auttoivat kentän 
rakentamisen rahoituksessa. Näiden 
osakkeiden pelioikeuksia myös käy-
tetään pelioikeuksien vuokraamiseen. 
Nyt jäsenmäärä on vakiintunut ja pai-
nottuu yhä enemmän lähijäseniin, jot-
ka myös hankkivat kausikortin.

Sekä golfyhtiön että golfseuran hal-
lituksiin ja toimikuntiin on löytynyt 
aktiivisia ja aikaansaavia henkilöitä, 
joiden kanssa on ollut miellyttävä 
tehdä hankkeen kehitys- ja toteutus-
työtä.  Suuret kiitokset kaikille muka-
na oleville.

Golfseuran hallitus on vuoden alus-
ta alkaen nimittänyt seuran toimin-
nanjohtajaksi Terho Hentusen. Hän 
vastaa golfseuran sekä toimiston ja 
kahvion käytännön toiminnasta, mikä 
vapauttaa minut suurelta osin päivit-
täisistä rutiineista ja ehdin jopa pitää 
lomaakin kesällä.

Itse jatkan golfyhtiön hallituksen 
puheenjohtajana ja toimitusjohtajana 
osa-aikaeläkeläisenä. On aika hieman 
rauhoittua ja keskittyä omaankin gol-
fin pelaamiseen.

Eero Korhonen
Toimitusjohtaja

Riitniemi Golf Oy hallitus 
Yhtiön hallituksessa ovat Eero Korhonen pj., Matti Tarvainen vpj., 
Paavo Kolari, Pertti Julkunen ja Timo Korhonen.
Yhtiö toimitusjohtajana toimii Eero Korhonen ja kenttämestarina Timo 
Korhonen.

Eerikkala Golf Ry hallitus 
Seuran hallituksessa ovat pj. Aki Siren, vpj Eero Blom, kapteeni Vesa 
Hanhijoki, Pertti Julkunen, Toivo Varis ja Timo Korhonen. 
Seuran toiminnanjohtajana toimii Terho Hentunen

Toimitusjohtajan palsta

Aloitin vuoden alussa toiminnanjoh-
tajan tehtävät. Vastaan golfseuran ja 
golftoimiston käytännön asioista.

Toivotan kaikki golffarit tervetulleeksi 
pelaamaan meidän hyvälle ja viihtyi-
sälle kentälle. Myöskin kaikki golfista 
kiinnostuneet, aloittelijat, kursseille 
aikovat tai muuten asiasta kiinnostu-
neet tervetuloa. Aurinko alkaa paistaa 
päivä päivältä korkeammalta ja mieli 
palaa päästä pelaamaan. Toivottavasti 
tulee hyvä kevät ja kenttä on kunnos-
sa talven jäljiltä. Hyviä pelikierroksia 
kaikille ja rentoa, reilua, hyvää mieltä 
tuottavia golf kokemuksia

Terho Hentunen
Toiminnanjohtaja

Toiminnan- 
johtajan palsta

Terho  
Hentunen

Eero Korhonen
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Kapteenin palsta

14  Ajatusta golfpelin parantami-
seen eli yhtä monta kuin mailoja 
bägissä !

Liiku - Lepää - Tankkaa.
Tällä ohjeella löydät fyysisen tasapai-
non

Ole luova - murra ennakkoluuloja ja 
pidä hauskaa.
Siinä ohjeet meille kaikille , jotka ha-
luamme kehittyä golfissa. 

Kunnioita - Opasta - Ole rehellinen 
itsellesi ja muille.
Siinä ohjeet meille kaikille, jotka ha-
luamme olla mukavaa peliseuraa.

Ole oma itsesi - sinun ei tarvitse 
esittää parempaa kuin olet.
Siinä neuvo meille kaikille, jotka 
epäilemme kykyjämme.

Pelaa harjoituskentälläkin kuin pe-
laisit kentällä.
Siinä neuvo meille kaikille ja se toi-
mii.

Haasta kaverisi aina kisaan.
Tämä neuvo motivoi yrittämään.

Älä pelkää ennen lyöntiä - sehän on 
vielä tekemättä.
Siinä neuvo meille kaikille, elä het-
kessä.

Muista: tämä on helppo peli. Pal-
lo ei liiku. Se vain istuu ja odottaa.  

- Bagger Vance-

Muutamia ajatuksia vielä :

- Pelaa jokainen lyöntisi ajatuksel-
la.
- Tulevaisuus kuuluu niille, jotka 
ovat siihen valmistuneet.
- Etsi jotakin hyvää sanottavaa jo-
kaisesta lyönnistäsi tai ole hiljaa.
- Vihaisuus tekee tyhmäksi.
Itseluottamus on - ensimmäinen 
askel onnistumiseen.
-  Paras golffari, joka sinä voit olla, 
olet sinä itse.

Positiivisia ajatuksia mukaasi kohti 
tulevaa kautta toivoo 

kapteeni Vesa!

Juniorikilpailun osallistujia. Anni 
on neljäs oikealta.
Toinen oikealta on Santeri 
Smahl, hän voitti 14-vuotiaiden 
poikien Tsemppitourin 

Nuoren jäsenen 
tervehdys
Kiitos mahdollisuudesta kirjoittaa 
nuoren golfarin tervehdys tähän 
jäsenlehteen. Tätä kirjoittaessani 
päivä on jo pidentynyt,  mutta talvi 
tiukentaa näköjään otettaan. Peh-
myt untuvainen lumi on kuitenkin 
vain hyväksi nurmelle ja väyliä 
reunustaville kauniille luonnon-
kasveille. Vuodenvaihteessa Ter-
vossakin riehui talvimyrsky. Golf-
kenttä ja Herralanniemi taisivat 
kuitenkin selvitä myrskyvahin-
goitta. Näin havainnoin kulkiessa-
ni huoltoteillä vuoden ensimmäi-
senä päivänä. 

Viime kesä oli golfarin kannalta 
vaihteleva: Väylät olivat hyvässä 
kunnossa, maisemat upeat ja klu-
billa ystävällinen palvelu. 
Toisaalta taas sää oli hyvin arvaa-
maton ja vettäkin muisti sataa. 
Monta kertaa hartiat kastuivat jo 

kakkosväylällä. Mutta into säilyi silti 
ja sain uusia ystäviä ja pelikavereita. 
Kiitos Eerikkala-golfin onnistuneen 
juniorityön ja vanhempien kannus-
tuksen! 

Ensimmäinen kilpailukokemus oli 
karu. Edellisenä päivänä tasoitus pu-
tosi, mutta kilpailupäivänä mikään ei 
tuntunut sujuvan - todellakin golf on 
suurten tunteiden laji! Laskeskelin kä-
velleeni kesän aikana golfin tiimoilta 
noin 230 km. Olenkin pohtinut, me-
nettäisikö Eerikkala-golf jotain siitä 
ainutlaatuisesta, väljästä ilmeestään 
upeiden maisemien keskellä, mikäli 
väylämäärä tuplaantuisi?

Tässä yhteydessä haluan kiittää 
omasta ja kaikkien nuorten pelaaji-
en puolesta varsinkin toimitusjohtaja 
Eero Korhosta ja kapteeni Vesa Han-
hijokea myötämielisestä ja rohkai-
sevasta suhtautumisesta aloittelevia 
pelaajia kohtaan. Kiitos harrastuksen 
mahdollisestamisesta kuuluu myös 
kaikille seuran muille vastuuhenki-
löille, kentänhoitajille ja junioriohjaa-
jille. Toivottavasti pro Janne Eskola 

ennättää tulevanakin kesänä hioa 
taitojamme. Oma harrastukseni 
alkoi kolme vuotta sitten hänen 
kurssiltaan.

Haluan toivottaa kaikille tä-
män laajan seuran jäsenille oikein 
aurinkoista ja suotuisaa tulevaa 
”svingintäyteistä” golfkautta. Vap-
puna väylille?

Tervehtien 
Anni Tarkkonen

Vesa Hanhijoki
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SENIORI- 
TOIMINTAA
Mennyt kausi oli senioritoiminnassa 
vilkasta. Pelasimme paljon erilaisia 
kilpailuja. Vierailimme Revontulessa  
porukalla. Oli haasteottelu Iisalmea  
vastaan ja paljon kaikkea muuta.
Viime vuoden seniorimestarit olivat 
Seppo Suomalainen,  Mari Kääriäi-
nen ja Irma Miettinen.

Senioriottelu EeG-YSG

Ensi kesänä toiminta jatkuu vähin-
tään yhtä vireänä ja erilaisia tapahtu-
mia tullaan järjestämään kauden ai-
kana. Toivoisinkin senioreilta ideoita 
ja palautetta, mitä tekisimme saadak-
semme mahdollisimman paljon ensi 
kesän golfkaudesta. 
Hieman runkoa ensi kaudelle: 
Joka kuukausittaiset tiistain peli-illat 
jatkuvat myös ensi kesänä, pelaam-
me erilaisia pelimuotoja.
Senioriottelu Iisalmen kanssa meillä 
on kesä-heinäkuussa ja Iisalmessa 
ilmeisesti elokuussa. Heinäkuussa 
pidetään Eclectic (viikkokilpailujen 
yhteydessä) ja seniorimestaruudesta 
kilpaillaan elokuun alussa.
Ehkä saamme haasteottelun aikai-
seksi seniorit vastaan muut. Katso-
taan kuinka käy.
Vierailemme myös 1-2 kertaa yhdes-
sä joillain muilla kentillä, esimerkik-
si Tahkolla ja Laukaalla.

Senioritoimikunnassa tänä vuonna 
ovat Matti Savander, Seppo Vehniäi-
nen ja allekirjoittanut.
Ottakaa yhteyttä ja antakaa palautet-
ta.

Tervetuloa mukaan!
Eero Blom
044-5407680
blomeero@dnainternet.net

Kenttämestarin palsta

Puhdas hanki peittää vielä Eerikkala 
Golfin kentän. Keskitalvella oli sääs-
sä lauha jakso ja väylät olivat melkein 
kauttaaltaan paljaina. Toivottavasti 
tästä ei aiheudu kevääksi harmia jää-
poltteen merkeissä; sen näemme sit-
ten aikanaan. 

Kentällä jatkavat töitä entiset luo-
tettavat kentänhoitajat. Siltä osin tule-
va kausi on varmistettu. Syksyllä teh-
tiin vuosittainen maanäytetutkimus ja 
sen pohjalta laadittiin lannoitusohje. 
Nurmipinnat ovat kasvullisesti hyväs-
sä kunnossa ja lannoituksia voidaan 
hieman vähentää. Tämä on varmaan 
pelaajille mieluista kuultavaa. 

Konekanta on hyvä. Nykyiset ko-
neet ovat vielä täydessä iskussa. Kar-
heikkojen leikkaamiseen hankittiin 
uusi leikkuri, joka oli jo syksyllä koe-
käytössä. Koneiden talvihuollot ovat 
aluillaan, ne saadaan tehdyksi hyvissä 
ajoin ennen hoitokautta. 

Kenttä pelataan ensi kaudella pää-
osin entisenä. Väylän 5 peruskorjaus 
viimeistellään ja 3-väylän kostea not-
kelma korjataan. Muuten ei väylille 
ole suunnitteilla isompia töitä. Ran-
gen takaosa laitetaan kuntoon ja sinne 
tehdään lyöntipaikat. Tämä korjaus 
oli aikataulussa jo viime kesänä, mut-
ta kesän märkyys esti toteutuksen.  

Kenttämestari – ja varmaan kaik-
ki pelaajat – toivovat ensi kaudesta 
kuivempaa. Saisimme työt hyvin teh-
dyiksi ja pääsisimme nauttimaan tästä 
kiehtovasta urheilulajista kunnon ke-
säkeleissä. 

Kenttämestari toivottaa pelaajat 
taas tervetulleiksi Eerikkala Golfin 
peliväylille.

Timo Korhonen
Kenttämestari

Timo Korhonen

Eerikkala Golf ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS
Lauantaina 18.4.2009 klo 14 
golfklubilla

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle pu-
heenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan 
tarkistajaa ja kaksi äänten-
laskijaa
4. Todetaan kokouksen lailli-
suus
5. Esitetään vuoden 2008 ti-
linpäätös, tuloslaskelma, tase 
ja toimintakertomus
6. Esitetään tilintarkastajien 
lausunto
7. Vahvistetaan tuloslaskel-
ma, tase ja tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle 
ja muille tilivelvollisille
9. Päätetään toimenpiteis-
tä, joihin vahvistetun taseen 
mukainen voitto tai tappio 
antaa aihetta
10. Käsitellään muut etukä-
teen kokoukselle käsiteltä-
viksi esitetyt asiat
11. Kokouksen päättäminen

1

2

3

4

5

6
7

8

9

CLUB HOUSE

DRIVING RANGE

P



6

Kilpailuja 2008

Eerikkala Golf Open 

Joonas Pirhonen ja Mari Kääriäinen

Tervon Kunta Open

Voittajat Tuula Patronen ja Jyri Julkunen, 
palkintojen jakajat Olli-Pekka Salminen 
ja Heta Nuutinen

Lohimaa Open

Irma Miettinen ja Mikko Alatalo

Vesannon Osuuskauppa Open

 Jarmo Nissinen, Osmo Karjalainen 

Tervon Osuuspankki Open

 Seppo Vehniäinen, Timo Mäkelä, Tuula 
Patronen, Risto Kukkonen, Pertti Aaltola

Mestaruuskilpailut 2008

Seuramestaruus, miehet
1  Vesa Hanhijoki   164          
2  Jyri Julkunen      168
3  Juha Jaatinen      176
 

Vesa Hanhijoki ja Jyri Julkunen

Seuramestaruus, naiset
1  Mari Kääriäinen   186
2  Ulla Julkunen       206
3  Irma Miettinen     211

Reikäpelimestaruus, miehet
1  Jyri Julkunen
2  Vesa Hanhijoki

Jyri Julkunen, Mari Kääriäinen, Vesa 
Hanhijoki

Seniorimestaruus, miehet 55 v.
1  Seppo Suomalainen     87
2  Eero Korhonen            88
3  Matti Savander            89

Seniorimestaruus, naiset 50 v.
1  Mari Kääriäinen         91
2  Ulla Julkunen             99
3  Terttu Rautiainen      105

Seniorimestaruus, naiset 60 v.
1 Irma Miettinen            97 
2 Tuula Sirainen           106
3 Leena Huttunen         107

Seppo Suomalainen, Irma Miettinen, 
Mari Kääriäinen
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Eerikkala  Golf 

Open 
 

Ensimmäiset oman 

golfseuran järjestämät 

Eerikkala Golf Open 

golfkilpailut pidettiin 

24.5.  ja kilpailut tullaan 

järjestämään vuosittain 

alkukaudesta.  

Seuran lahjoit tamat 

kiertopalkinnot saivat 

vuodeksi haltuunsa 

Joonas Pirhonen ja Mari 

Kääriäinen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miehet SCR 

Pirhonen Joonas YSG 80,Siren Aki 

EeG 85, Jaatinen Juha EeG 87, Varkoi 

Johannes MGS 88, Julkunen Jyri EeG 

90, Julkunen Pertti EeG 91, Hanhijoki 

Vesa EeG 96, Hanhijoki Ossi EeG 96, 

Alajoki Arvo EeG 97,Kukkonen Risto 

EeG 98, Smahl Jarmo LG 101, 

Turpeinen Arto EeG 105, Kääriäinen 

Olavi EeG 106 

. 
 

Miehet hcp 0-18,4 

Pirhonen Joonas YSG 2, Siren Aki EeG 

72, Julkunen Pertti EeG 78, Varkoi 

Johannes MGS 79, Julkunen Jyri EeG 

81, Jaatinen Juha EeG 81,  

Alajoki Arvo       EeG 82,Kukkonen 

Risto EeG 82, Hanhijoki Vesa EeG 84, 

Hanhijoki Ossi EeG 88, Smahl Jarmo 

LG  88, Turpeinen Arto EeG 91, 

Kääriäinen Olavi EeG 96 

 

Miehet hcp 18,5-36 

Kajan Antti EeG 64, Smahl Markku 

EeG 74, Smahl Santeri EeG 75, 

Solonen Jukka EeG 78, Korhonen Timo 

EeG 80         

  

Naiset SCR 

Kääriäinen Mari EeG 87, Julkunen Ulla 

EeG 96, Pomell Hilkka ReG 104      

    

Naiset hcp 0-36 

Kääriäinen Mari EeG 71, Julkunen Ulla 

EeG 72, Pomell Hilkka ReG 80          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Yhteistyökumppaneita

Tervon Kunta

Nordea
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Eerikkala Golf toimintaa
Tilastoja

Seuramestari, miehet
2004 Korhonen Eero
2005 Varmo Juha
2006 Varmo Juha
2007 Varmo Juha
2008 Hanhijoki Vesa
Seuramestari, naiset
2004 Sirainen Tuula
2005 Huttunen Anne
2006 Kääriäinen Mari
2007 Kääriäinen Mari
2008 Kääriäinen Mari
Reikäpelimestari, miehet
2005 Varmo Juha
2006 Varmo Juha
2007 Varmo Juha
2008 Julkunen Jyri
Seniorimestari, miehet
2006 Saihomaa Veikko 
2007 Korhonen Eero
2008 Suomalainen Seppo
Seniorimestari, naiset 50 v
2006 Kääriäinen Mari
2007 Kääriäinen Mari
2008 Kääriäinen Mari
Seniorimestari, naiset 60 v
2008 Miettinen Irma

Tilastoja

Hole in One
27.8.2005
Komulainen Risto, Tarina, väylä 
4
13.8.2006
Hyvönen Matti ,Tarina, väylä 7
13.9.2006
Julkunen Pertti, väylä 4
4.7.2007
Mäkelä Sami, väylä 4
4.8.2007 
Kyöttinen Timo, väylä 7
21.5.2008
Julkunen Ulla, väylä 4
4.7.2008
Halinen Matti, Tarina, väylä 7

Kilpailuja 2009 

17.5.  Kauden avauskilpailu
6.6. Tervon OP & Pohjola 

Open
8.6-5.7 Captains cup reikäpe-

li
13.6.  Eerikkala Golf Open, 

illanvietto
16.6.  Maraton 4 * 18 väy-

lää
28.6. Tervon Kunta Open
12.7.  Klubimestaruus
13.7-9.8. Seuramestaruus, rei-

käpeli
25.7. Vesannon Osuuskaup-

pa Open
1.8.  BWR Lohimaa Open, 

illanvietto
8.8.  Seniorimestaruus
22-23.8.  Seuramestaruus 
12.9.  Intersport Golf
26.9. Päätöskilpailut, päät-

täjäiset
Viikkokilpailut keskiviikkoisin
28.5 – 29.8
Tarkempi kilpailukalenteri on 
seuran kotisivulla.

Kapteenin tilaisuudet
Seuran kapteeni järjestää
kapteenin iltoja maanantaisin klo18
27.4  ja 18.5. Tervetuloa kertaamaan 
sääntö- ja etikettiasioita sekä keskus-
telemaan seuran asioista.

Valmennustoiminta
Seuran pro Janne Eskola tulee sään-
nöllisesti ohjaamaan eri valmennus-
ryhmiä koko kesän.
Valmennuksia mm. sunnuntaisten 
golfkurssipäivien iltapäivinä:
klo 13 juniorit, klo 14 aikuiset
Tarkemmat tiedot kesän valmennuk-
sista ovat nähtävissä toimistossa ja 
Internet kotisivulla.

Golfkurssit
Uusille jäsenille: katso lehden takasivu

Tasoitus- ja kilpailutoiminta
Eerikkala Golf seuran kotiseurakseen 
valinneille jäsenille tasoitustoimikun-
ta ylläpitää henkilökohtaista tasoi-
tusta. Tasoituskortit on toimitettava 
seuran toimistoon heti pelikierroksen 
jälkeen
Kilpailukalenteri vieressä.
Pj Pertti Julkunen

Junioritoiminta
Juniorien ryhmävalmennus tiistaisin 
klo 17-18  alkaen 5.5.
Pro valmennukset kurssipäivien lau-
antaina klo 13-14
Pelimatkoja järjestetään toisillekin 
golfkentille.
Juniorikilpailuja kesällä.
Pj Vesa Hanhijoki

Senioritoiminta
Senioritoimikunta tulee järjestämään 
senioreille omia tapahtumia, kilpailu-
ja ym..
Katso seniorijuttu sivulla 5.
Pj Eero Blom

Naistoiminta
Naistoimikunta järjestää naisille omaa 
toimintaa mm. omia harjoituksia, val-
mennuksia ja kilpailuja
Pj Terttu Rautiainen

Klubitoiminta
Herätettiin henkiin klubitoimikunnan 
toiminta, vielä tätä kirjoitettaessa ei 
ole ehditty tehdä suuria eikä pieniä 
tekoja. Suunnitelmia toiminnan kehit-
tämiseksi tehdään kevään kuluessa. 
Olen saanut pari hyvää ja idearikasta 
kaveria mukaan toimintaan, ja katso-
taan mitenkä homma lähtee käyntiin 
alkukesästä.
Pj Topi Varis 

Tapahtumia:
30.5. seuraottelu YSG-EeG
13.6. illanvietto Eerikkala Golf Open 
-kilpailujen jälkeen
1.8. illanvietto Lohimaassa Lohimaa 
Open -kilpailujen jälkeen
25.9. kauden päätöskilpailut ja päät-
täjäiset
30.10. golfseuran syyskokous
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Yhteystiedot
Eerikkala Golf 
Kirkkotie 44
72210 Tervo
Puhelin 017-3872063
Fax 017-3872064

E-mail:
toimisto@eerikkalagolf.fi

Internet kotisivu
www.eerikkalagolf.fi

Puheenjohtaja
Aki Siren
Puh 0400-573564
aki.siren@pp.inet.fi

Kapteeni
Vesa Hanhijoki
Puh. 0440-222996
hanhet@suomi24.fi

Toiminnanjohtaja
Terho Hentunen
puh. 040-8653510
terho.hentunen@eerikkalagolf.fi

Toimitusjohtaja
Eero Korhonen
puh. 040-5014555
eero.korhonen@eerikkalagolf.fi

Kenttämestari
Timo Korhonen
Puh. 044-5626186
timo.korhonen@eerikkalagolf.fi

Pro
Janne Eskola
Puh. 050-5991992
janne.eskola@jegolf.fi

TOIMISTO TIEDOTTAA
Toimiston ja kahvion  

aukioloajat

Touko-elokuu klo 8–20,
syys-lokakuussa suljetaan  

aikaisemmin 

Golfkurssit

Golfin peruskurssit, joilla on 
myös mahdollista suorittaa Green 
Card koe.
Valmentajana golf ammattilainen 
Janne Eskola
Ilmoittautumiset seuran toimis-
toon. Kesto n. 10 h.
Kurssimaksu aikuiset 180 €, 
juniorit 90 €

8.-10.5. Viikonloppu  pe-su 
22.-24.5. Viikonloppu pe-su    
5.-7.6.  Viikonloppu pe-su
8.-.10.6.  Juniorikurssi
26.-28.6.  Viikonloppu pe-su
13.-15.7.  Iltakurssi ma-ke
7.-9.8.  Viikonloppu pe-su

Green card suoritukset

Green cardin voi suorittaa myös ilman 
kurssin käymistä, jos on hankkinut 
vastaavat taidot esim. ammattilaiselta 
yksityistunteja ottamalla.

Green card suorituksia voivat ottaa 
vastaan seuran kapteeni Vesa Hanhi-
joki ja toimitusjohtaja Eero Korho-
nen.

Pro shop

Myynnissä mm. golfmailoja, golfpal-
loja sekä omalla seuran logolla varus-
tettuja t-paitoja, lippiksiä ja palloja.

Vuokrattavana golfmailoja.

Eerikkala Golf ry

Aikuiset
- Liittymismaksu  55 €
- Jäsenmaksu        55 €
Nuoriso 18 vuotta ja alle
- Liittymismaksu  22 €
- Jäsenmaksu        22 €
Kun siirtyy toisesta seurasta ei 
liittymismaksua
Jäsenmaksuun sisältyy Golfliiton 
tapaturmavakuutus, vastuuva-
kuutus ja Hole-In-One vakuutus 
sekä Suomen Golflehti

Riitniemi Golf Oy

Golfosakkeita saatavissa jälki-
markkinoilla, kysy toimistosta.

Vuokrapelioikeus
aikuiset oman seuran jäsenet 260 €, 
muiden seurojen jäsenet 280 €
Vuokrapelioikeus junioreille 70 €
Green fee
18 väylää   ma-pe 25 €
 la-su 27 €
9 väylää   ma-pe 20 €
 la-su 22 €
10 kpl lippuvihko 230 €
Golfkärryt sisältyy hintaan.

Osakkailla ja heidän vieraillaan 
edullisemmat hinnat.

Harjoitusalueet

Range lyöntiharjoittelu, 
puttausviheriö, bunkkeri
Auki touko-lokakuu klo 8-21
Palloautomaatti, 1 tai 2 € 
Kokeilumailoja lainattavissa

Ajankohtaiset asiat:
Seuratkaa Internet kotisivua

www.eerikkalagolf.fi  ja
www.golf.fi /SeuratKentät/EeG


