
Osakas- ja jäsenlehti huhtikuu 2007

9-väyläinen golfkenttä 
Tervossa valmis

www.eerikkalagolf.fi
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CLUB HOUSE

DRIVING RANGE
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Eerikkala Golf kentällä toinen 

täysi pelikausi tulee olemaan 

vilkas ja parhaimpaan loma-

aikaan jopa ruuhkainen. 

Golfseura on jäsenmäärältään 

Suomen suurimpia seuroja. 

Uusi kenttä tarjoaa palve-

luitaan parhaiten lähiseudun 

harrastajille. Useat golfkurssit 

mahdollistavat uuden 

harrastuksen helpon aloit-

tamisen. Harjoituskentällä voi 

kuka tahansa käydä kokeile-

massa golflyöntejä.

 

Viimeiset golfosakkeet ovat 

myynnissä ja vuokrapelioikeuk-

sia on saatavilla aktiivi-

pelaajille. 

Kentän laajentamista 

18-väyläiseksi suunnitellaan.



Tervehdys golfkär-
päsen puremille!
Tervossa golf  elää vahvaa nousukautta. 
Golfkärpäsen puremia ihmisiä ilmaan-
tuu yhä uusia ja toiminta kentällä vilkas-
tuu koko ajan. On kulumassa Eerikkala 
Golfin seitsemäs toimintavuosi ja al-
kamassa toinen täysi pelikausi valmiilla 
9-reikäisellä kentällä. Kun seura piti 
perustavan kokouksen vuosituhannen 
vaihteessa, oli seuraa perustamassa 
vajaat parikymmentä golfista kiinnostu-
nutta. Ensimmäiset vuodet menivätkin 
pienellä jäsenmäärällä ja myös toiminta 

oli luonnollisesti pienimuotoista. Seuran 
saatua Suomen Golfliiton jäsenyyden 
vuonna 2003, alkoi jäsenmäärämme 
nopeasti kasvaa, noin tuhannen jäsenen 
vuosivauhtia. Tämän vuoden aikana 
mahdollisesti ja toivottavasti saavu-
tamme jo neljän tuhannen jäsenen 
määrän.

Eerikkalan jäsenmäärä perustuu 
mielestäni pitkälti siihen, että olemme 
halunneet pitää golfin aloittamisen 
kynnyksen mahdollisimman matalana, 
mikä meillä on tarkoittanut kohtuul-
lisia jäsen- ja liittymismaksuja ilman 
pakollista pelikausimaksua. Näin on 
tarkoituksemme toimia myös jatkossa. 
Useat muutkin seurat ovat valinneet 
viimevuosina saman periaatteen, mikä 
on mielestäni hyvä asia ja lisää varmasti 
golfin harrastajien määrää koko val-
takunnassa. 

Myös seuran toiminta on näinä muu-
tamana vuonna kehittynyt melkoisesti. 
Seuraa perustettaessa vain muutamalla 
jäsenellämme oli green card ja muuten-

kin lajista tiedettiin paikkakunnal-
lamme vähän. Alussa seuran toiminta 
olikin lajin esittelyä ja jäsenten innosta-
mista tutustumaan golfiin. Kentän 
valmistumisen myötä on toiminta 
luonnollisesti painottunut kilpailu-, 
valmennus- ja junioritoimintaan. 
Klubitoimintaa ei toki ole myöskään 
unohdettu vaan olemme pitäneet 
klubi-iltoja eri teemojen merkeissä 
muutamia kertoja vuodessa.
Kaudella 2007 on kilpailuja ja val-
mennustilaisuuksia runsaasti. Näistä 
saat tietoa nettisivuiltamme ja toi-
mistosta. Toivon mahdollisimman 
monen osallistuvan seuran järjestämiin 
valmennuksiin, tarjolla on todella 
ammattitaitoista valmennusta ja auttaa 
varmasti oman pelin kehittämisessä. 
 
Kilpailut tuovat mielestäni uutta 
sisältöä ja näkökulmaa lajin harrasta-
miseen, joten mukaan vaan!

Iloista ja aurinkoista pelikautta 2007!

Pertti Julkunen
puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys

Pertti Julkunen 
Ry:n puheenjohtaja
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Viheriöllä 9 puttaamassa Pertti Julkunen, vieressä Ilkka Oikonen ja Timo Korhonen



Osakkaina yhtiössä on yrityksiä, yhteisöjä 
ja yksityishenkilöitä.
Osakkeita on kaikkiaan myynnissä 495 
kpl ja lähes kaikki on jo myyty. Yksi osake 
tuo golfkentälle yhden pelioikeuden, joka 
voi olla nimetty henkilö tai pelilippuja.

Oy hallitus 2007
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. Muuta palkattua henkilöstöä 
on kausittain 5-6 henkilöä.

Eerikkala Golf ry
Vuonna 2000 perustettu Eerikkala Golf  
ry vastaa varsinaisen golftoiminnan 
järjestämisestä ja Eerikkala Golf  on 
seuran kotikenttä. 
Seura kuuluu Suomen Golfliittoon 
ja sitä kautta jäsenet saavat liiton 
jäsen- ja tasoituskortin,  tapaturma- 
ja vastuuvakuutuksen sekä Suomen 
Golflehden. Seuran jäsenkortilla voi 
myös pelata muilla golfkentillä ympäri 
maailmaa.
Seura vastaa golfin koulutus-, valmen-
nus-, kilpailu-, tasoitus-, nuoriso-, nais-, 
seniori-, tiedotus ja klubitoiminnasta.

Eero Korhonen
Toimitus- ja toimin-
nan johtaja
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Eerikkala Golf 
Eerikkala Golf  kentällä pelattiin viime 
kesänä ensimmäinen täysi toimintakausi. 
Kenttä oli todella hyvässä kunnossa 
koko kauden ja kentällä pelattiin yli 
10 000 golfkierrosta.

Rakentaminen
Golfkentän rakentaminen toteutettiin 
vuosina 2002-2005. Kentän raken-
taminen maksoi hieman alle 
800 000 euroa, johon sisältyy yhdeksän 
väylän rakentaminen, kuivatus- ja 
kastelujärjestelmä, uudet hoitokoneet, 
huoltotiet, harjoitus- ja pysäköintialueet 
sekä tilapäinen klubitalo.

Yhteistyöyrityksiä
Kenttäyhtiön osakkaina ja muina 
tukijoina kenttähanketta ovat olleet 
tukemassa yksityishenkilöiden lisäksi 
monet yritykset Tervosta ja lähikunnista 
mm. Tervon Kunta, BlueWhite Resorts 
Lohimaa, Vesannon Osuuskauppa, 
Tervon Osuuspankki, Savon Voima, 
KPY, Vesannon Osuuspankki, 
Tornator,  Nordea, Intersport, Seeman, 
SonyCenter, Tee Off  Golf  ja monet 
muut tukijat.
Kaikille tukijoillemme suuret kiitokset, 
teidän tuellanne kenttähanke todella 
toteutui ja pystyimme rakentamaan 
edullisesti hyvän golfkentän.

Riitniemi Golf Oy
Riitniemi Golf  Oy toimii golfkentän 
ylläpitäjänä. Yhtiö on hankkinut 
tarvittavat kalustot ja koneet sekä 
palkkaa hoito- ja toimistohenkilö-
kunnan.

Jäsenyys edellyttää liittymis- ja 
jäsenmaksujen suorittamisen. 
Pelaaminen edellyttää lisäksi ns. 
green card kortin suorittamisen. 
Sen voi suorittaa myös oman seuran 
golfkursseilla.
Golfosakkeen tai pelioikeuden 
lunastaminen ei ole edellytys seuran 
jäsenyydelle. Osakkeen lunastaminen tai 
vuokraaminen tuo pelaajille määrättyjä 
etuoikeuksia.
Vuonna 2006 seuran jäsenmäärä oli yli 
3800 jäsentä. 

Ry hallitus 2007
Seuran hallituksessa ovat pj. Pertti 
Julkunen, vpj Aki Siren, kapteeni Vesa 
Hanhijoki, Toivo Varis, Eero Blom ja 
Timo Korhonen. 
Seuran toiminnanjohtajana toimii 
Eero Korhonen

Toimitus- ja toimin-
nanjohtajan palsta

Järvi lisää haastetta nelosväylällä.



Kenttämestarin palsta

Timo Korhonen
Kenttämestari
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Väylällä seitsemän avaus lyödään veden yli

Kenttämme ensimmäinen täysi 
pelikausi on jo takana. Osalla 
kenttää on tosin jo pelattu 

pidempään. Voimmekin arvioida kentän 
tasoa kokemusten perusteella. Teknisiltä 
osin kenttä toimii kuten on suunnitel-
tukin. Ja pelaajilta saadun palautteen 
perusteella myös pelillisesti kenttä on 
onnistunut.

Väylien ja viheriöiden nurmipeite on 
yhtenäinen ja hyvin kasvava. Karheikot-
kin alkavan tuuhentua. Talvet eivät ole 
aiheuttaneet vaurioita. Rakennustyön 
aikana ei pohjatöitä kiirehditty, annettiin 
painumien tulla jo silloin. Myös nurmet 
ovat kestäneet talvet hyvin. Nurmien 
juurimatot alkavat olla jo hyvin kehit-
tyneet ja vahvistuneet. Sateiden märkyys 
ei enää vaurioita niitä. Viheriöillä 
voidaan nurmen leikkuukorkeutta ma-
daltaa ja näin saadaan viheriöt nopeam-
miksi ja samalla haastavammiksi.

Kastelujärjestelmä toimii hyvin ja 
vettä riittää järvessä. Kastelun tärkeys 
todettiin kesällä 2006, väylät ja viheriöt 
pysyivät hyvässä kunnossa ja kauniin 
vihreinä koko kauden. Karehikoilla ei 
ole kastelua  ja ne kärsivät kuivuudesta 
jonkin verran, tältä osin olemme säiden 
armoilla. 

Hoitokoneet ovat uusia ja hyväkuntoisia. 
Kaikki kentän hoitotyöt on voitu tehdä 
ajallaan ja oikein. Tämä leikkureiden ja 
muiden koneiden liikkuminen kentällä 
on näkyvin osa hoitotöistä. Pelaajille 
onkin hoitotöistä jonkin verran haittaa, 
kaikkia leikkuita ei ennätetä suorittaa 
aamuisin ennen pelaajien saapumista. 
Lannoitukset ja hoitoruiskutukset tuovat 
kentälle hetkittäisen pelirajoituksen, 

mutta nämä työt ajoitetaan siten että 
niiden haitta on mahdollisimman 
vähäinen. Niistä myös tiedotetaan 
etukäteen ja tällöin niihin voi varautua 
teeaikoja varatessa.

Kentänhoitajamme ovat jo kouliintuneet 
töihin. Työt sujuvat hyvin ja huolella. 
Kentänhoitajien turvallisuuden suhteen 
ei vaaratilanteita kentällämme ole sat-
tunut. Toivottavasti näin on jatkossakin. 
Pelaajilta toivotaankin malttia ja rauhal-
lisuutta silloin kun hoitokoneet ovat 
pelialueella. Kyllä kuskit tiedostavat ti-
lanteet ja väyliltä lähdetään pois heti kun 
työ on saatu tehdyksi. Ja siinä välissä 

annetaan kyllä pelaajille selvä merkki 
kun peliä on turvallista jatkaa.

Kenttä pysyy hyvässä kunnossa kun 
sitä yhdessä hoidamme. Kentänhoita-
jat tekevät työnsä vastuullisina. Samaa 
vastuullisuutta toivomme myös pelaa-
jilta. Paikataan omat pallon ja mailan 
jäljet, etenkin viheriöillä. Otetaan kentän 
hyvä kunto oikein sydämenasiaksi. Näin 
tehden saamme nauttia golfin pelaamis-
esta hyvällä kentällä.

Toivotan kaikille pelaajille antoisia ja 
nautinnollisia pelikierroksia Eerikkala 
Golf  -kentällä.
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Kentän kuvaus

TERVON

OSUUSPANKKI

1. väylä, par 5, 449 m

2. väylä, par 4, 287 m

3. väylä, par 4, 320 m

4. väylä, par 3, 136 m

5. väylä, par 4, 359 m

Vetävä avausväylä, avaus ja välilyönti 
bunkkereiden väliin, tarkka lähestyminen 
viheriölle. Loiva dog leg oikealle.

Lyhyehkö väylä loivaan ylämäkeen, dog leg 
vasemmalle.

Dog leg vasemmalle lievään alamäkeen. 
Hyvällä lyönnillä voi oikaista vasenta reunaa 
bunkkereiden yli.

Maisemaväylä järven rannalla, viheriön edessä 
lahdenpoukama.

Dog leg oikealle lievään ylämäkeen, viheriö 
bunkkereiden ympäröimä.

6. väylä, par 5, 430 m

Avaus loivaan ylämäkeen. Toinen lyönti oltava 
riittävän pitkä, jotta lähestyminen onnistuu. 
Riskillä voi yrittää oikaista korkeiden puiden yli.

7. väylä, par 3, 121 m

Avauslyönti yli notkon ja vesiesteen, viheriö 
nousevalla tasanteella.

8. väylä, par 4, 247 m

Avaus suonreunan yli, pitkospuita pitkin 
väylälle, toinen lyönti viheriön edessä olevan 
kosken yli.

9. väylä, par 4, 352 m

Avaus leveälle väylälle bunkkereiden väliin, 
lähestyminen avaralle viheriölle, oikealla 
ulkoraja.

Suunnittelija: Jorma Eriksson 
18-väyläisenä kentän par on 72 ja 
pituus 5402 m

Tervon Kunta
Seeman
Nordea

Tee Off Golf

KUOPIO
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Kapteenin palsta

Vesa Hanhijoki
kapteeni 

Tämä pelikausi on paikka loistavalle 
jatkolyönnille Eerikkala Golfissa. Alkutaipaleella 
kasvoimme jo yhdeksi suurista seuroista kaukojäsenten 
avulla. Nyt on aika myös seuramme lähialueilla asuvien 
uusien harrastajien tulla mukaan. On aika kokeilla, innostua 
ja menettää sydämensä golfille. Tulkaa rohkeasti mukaan.                                               
Golf  on parhaimmillaan koko elämänkaaren kestävä 
harrastus ja myös erinomaista terveysliikuntaa.

Alkeiskursseja on kesän aikana useita niin aikuisille, kuin 
junioreille. Säännöllistä valmennustoimintaa, kapteenin- ja 
klubi-iltoja, monipuolista viihtymistä pelaamisen ohella.
Näet ne tarkemmin tässä tiedotteessa ja kotisivuiltamme, 
www.eerikkalagolf.fi Klubin terassilla kuulet myös 
mojovimmat jutut nauttien samalla auringosta ja virvokkeista.

Lukuisia urheilumuotoja kokeilleena uskallan tunnustaa, että 
kynnys alkeiskursseja kohtaa on ollut minullakin korkea.
Itse hankittu kokemus tai hyvä lajitieto ja luulo, eiköpä niillä 
pärjää. 
Golfin kohdalla huomasin kuitenkin alkeis- tai perustaitojen 
oppimisen olevan paljon hauskempaa ja hallitumpaa osaavan 
opettajan avulla.
Siksi juuri kurssille kannattaa aluksi panostaa. Saat perustiedot 
ja taitojakin, joita voit sitten kehitellä omassa tahdissasi.
 

Tulevalle kaudelle jokainen asettaa omat tavoitteensa.
Kapteenina heitän muutaman haasteen lisää :

- Harjoittele kaikkia osa-alueita -luota itseesi aina kun lyöt!
- Älä jossittele, se on hukattua energiaa!
- Kilpailemalla oppii rutiinin hallintaa ja sääntöjä hyvin 
käytännössä!
- Osallistu siis rohkeasti toimintaan!

Eerikkala Golfin alkutaivalta on siivittänyt onni monellakin 
tapaa. Toivon sen välittyvän myös kaikille jäsenillemme 
tulevan kauden edetessä.

Iloa tulevaan kauteen !

Vesa Hanhijoki
kapteeni

369
252
266
116
338
380
100
199
311
2331

449
287
320
136
359
430
121
247
352

2701

449
287
320
136
359
430
121
247
352

2701
2701
5402

369
252
266
116
338
380
100
199
311
2331
2331
4662

10
11
12
13
14
15
16
17
18
In

Out
Tot

5
4
4
3
4
5
3
4
4
36
36
72

4
14
6

18
2

10
16
12
8
In

Out
Tot
HCP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Out

Pelaaja

Kierros HCP

Pvm 

Slope HCP

Tuloskortti

5
4
4
3
4
5
3
4
4
36

3
13
5

17
1
9

15
11
7

Out

Vä
yl

ä

Pa
r

H
cp Pelaaja Merkitsijä

Course rating/SlopeMiehet kelt 69,8 / 118Miehet pun 66,1 / 111Naiset pun 71,5 / 117

Merkitsijä

Net
Pelaaja

Allekirjoitukset

Merkitsijä
Tulos

Jäs No:

Pelattu tee

TERVON
OSUUSPANKKI
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Reikäpelimestari, miehet
2005 Varmo Juha
2006 Varmo Juha

Seniorimestari, miehet
2006 Saihomaa Veikko 
Seniorimestari, naiset
2006 Kääriäinen Mari

Eerikkala Golf toimintaa
Kilpailuja 2007 
9.6. Tervon Kunta Open
10.6-8.7 Captains cup reikäpeli
16.6. Tervon Osuuspankki Open
19.6.  Maraton 4 * 18 väylää
14.7.  Klubimestaruus
15.7-12.8. Seuramestaruus, reikäpeli
28.7.  Vesannon Osuuskauppa Open
11.8. Lohimaa Open
18.8. Seniorimestaruus
25-26.8. Seuramestaruus 
29.9. Päätöskilpailut
Viikkokilpailut keskiviikkoisin
30.5 – 29.8
Tarkempi kilpailukalenteri seuran 
kotisivulla. www.eerikkalagolf.fi

Tasoitustoiminta
Eerikkala Golf  seuran kotiseurakseen 
valinneille jäsenille tasoitustoimikunta 
ylläpitää henkilökohtaista tasoitusta. 
Tasoituskortit on toimitettava seuran 
toimistoon heti pelikierroksen jälkeen. 

Kapteenin illat
Seuran kapteeni järjestää
kapteenin iltoja maanantaisin
21.5 klo 18 sääntöilta 
11.6 klo 18 kapteenin ilta
16.7 klo 18 kapteenin ilta
13.8 klo 18 kapteenin ilta
Tervetuloa kertaamaan sääntö- ja 
etikettiasioita.

Valmennustoiminta
Seuran pro Janne Eskola tulee 
säännöllisesti ohjaamaan eri 
valmennusryhmiä koko kesän.
Valmennuksia mm. sunnuntaisten 
golfkurssipäivien iltapäivinä sekä 
perjantaisin.
Ensimmäinen valmennus pe 18.5.
klo 17 juniorit, klo 18 aikuiset
Tarkemmat tiedot kesän valmennuksista 
nähtävissä toimistossa ja Internet 
kotisivulla.
Golfkurssit uusille jäsenille: katso 
lehden takasivu

Seuramestari, miehet
2004 Korhonen Eero
2005 Varmo Juha
2006 Varmo Juha
Seuramestari, naiset
2004 Sirainen Tuula
2005 Huttunen Anne
2006 Kääriäinen Mari

Hole in One
27.8.2005
Komulainen Risto, väylä 4
13.8.2006
Hyvönen Matti, väylä 7
13.9.2006
Julkunen Pertti, väylä 4

Mari Kääriäinen ja Juha Varmo

Matti Hyvönen vaimonsa kanssa

Pertti Julkunen

Junioritoiminta
Toukokuussa jatketaan juniorien 
valmennusryhmää ja siihen voi tulla 
mukaan uusiakin pelaajia.
8.5 klo 17 aloitustilaisuus, johon 
vanhemmatkin voivat tulla mukaan. 
Juniorivalmennus tiistaisin
klo 17-18. Lisäksi valmennukset 
perjantaisin ja sunnuntaisin. 
Ensimmäinen Janne Eskolan 
juniorivalmennus 18.5. klo 17-18

Naistoiminta
Naisten golftoimintaa tehostetaan. 
Naisten ilta 23.5 klo 18 
Keskustellaan naistoiminnasta kesällä.

Senioritoiminta
Senioritoimikunta tulee järjestämään 
senioreille omia tapahtumia, kilpailuja 
sekä myös yhteistapahtumia lähiseudun 
seurojen senioreiden kanssa.
29.5. klo 18 seniori-ilta ja
klo 19 seniorien pelikierros

Klubitoiminta
Klubitalolla järjestetään erilaisia 
tilaisuuksia jäsenistölle. 
2.6. klo 19 kesäkauden avajaiset
21.7. klo 19 kesäiltamat
11.8. klo 19 illanvietto Lohimaassa
29.10.  syyskokous ja kauden päättäjäiset

Avoimet Ovet
17.5. klo 13-17
Tule tutustumaan golfiin. 
Väline- ja kone-esittelyä. 
Mahdollisuus kokeilla 
golflyöntejä ja puttausta.



TOIMISTO TIEDOTTAA
 

www.eerikkalagolf.fi

Yhteystiedot

Eerikkala Golf  
Kirkkotie 44
72210 Tervo

Puhelin 017-3872063
Fax  017-3872064

E-mail:
toimisto@eerikkalagolf.fi

Internet kotisivu
www.eerikkalagolf.fi

Puheenjohtaja
Pertti Julkunen
Puh. 0400-132935
pertti.julkunen@upm-kymmene.com

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

Toimitus/toiminnanjohtaja
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

Toimiston ja kahvion 
aukioloajat
Touko-elokuu klo 8-20
syys-lokakuu suljetaan aikaisemmin

Eerikkala Golf ry
- Liittymismaksu aikuiset 55 €
- Jäsenmaksu aikuiset  55 €
Nuoriso 18 vuotta ja alle
- Liittymismaksu   22 €
- Jäsenmaksu    22 €

Jäsenmaksuun sisältyy Golfliiton 
tapaturmavakuutus, vastuuvakuu-tus ja 
Hole-In-One vakuutus sekä Suomen 
Golflehti.

Riitniemi Golf Oy
Golfosake   2000 €
Yhtiö/hoitovastike  160 €
Viimeiset osakkeet myynnissä!!

Vuokrapelioikeus
Vuokrapelioikeus, aikuiset seuran 
- jäsenet   250 €
- ei jäsenet    270 €
- juniorit    60 €

Green fee
18 väylää ma-pe 25 €, la-su 27 €
9 väylää ma-pe 20 €, la-su 22 €
10 kpl lippuvihko 230 €
Osakkailla ja heidän vieraillaan 
edullisemmat hinnat.

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

Golfkurssit
Golfin peruskurssit, joilla on myös 
mahdollista suorittaa Green Card koe.
Valmentajana golf  ammattilainen 
Janne Eskola
Ilmoittautumiset seuran toimistoon. 
Kurssin kesto n. 10 h.
Kurssimaksu 180 €, juniorikurssi 90 €
25-27.5. Viikonloppu pe-su
4-6.6 Päivisin klo 10-15, 
juniorikurssi 7-16 v
8-10.6. Viikonloppu pe-su
25-27.6. Arki-ilta ma-ke
13-15.7. Viikonloppu pe-su
10-12.8. Viikonloppu pe-su

Green card suoritukset
Green cardin voi suorittaa myös ilman 
kurssin käymistä, jos on hankkinut 
vastaavat taidot esim. yksityistunteja 
ottamalla. Green card suorituksia voivat 
ottaa vastaan seuran toiminnanjohtaja 
Eero Korhonen ja kapteeni Vesa 
Hanhijoki

Pelaaminen kentällä
Golfetiketin mukainen pukeutuminen.
Lyöntijäljet korjattava.

Pro shop
Myynnissä golfmailoja, golfpalloja 
sekä omalla seuran logolla varustettuja
t-paitoja, lippiksiä ja palloja
Vuokrattavana golfmailoja.

Ajankohtaiset asiat:
Seuratkaa Internet kotisivua
www.eerikkalagolf.fi ja
www.golf.fi /SeuratKentät/EeG 

 


