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Ensimmäiset golflyönnit kaudella 2011 tapahtuivat osaltani tammikuun loppupuolella ja uusi 

pelikausi ruoholla on jo lähempänä kuin taakse jäänyt. 

Seuralla on vielä moninaisia tehtäviä talven aikana, merkittävimpänä niistä vuosikokouksen 

pitäminen ja seuramme sääntöjen muuttaminen. Varsinaista toimintaa ei sääntöuudistuk-

sella ole tarkoitus suuremmin muutella, mutta jo viranomaisvaatimustenkin vuoksi sääntö-

jen saattaminen ajan tasalle on välttämätöntä. Keskeisimmät muutokset on koottu uusien 

sääntöjen yhteyteen toisaalle tässä lehdessä, mutta oleellisimpia muutoskohtia ovat seuran 

toiminnan tarkoitus, puheenjohtajan valitseminen kahdeksi vuodeksi kerrallaan nykyisen 

vuoden asemasta sekä tilivuoden muutos käytännön syistä samaksi kuin kenttäyhtiölläkin. 

Tällöin tilikausi alkaisi vuosittain 1.11. ja päättyisi aina 31.10.

LGV ry:n talouteen edellisvuosia lyhyempi pelikausi ja kenttien ylimääräiset hoitokustannuk-

set eivät onneksi vaikuttaneet. Golfliitto nostaa jäsenmaksujaan tälle vuodelle ja johtokunta 

joutuukin vastaavasti esittämään vuosikokoukselle omien jäsenmaksujemme korottamista 

viidellä eurolla kussakin jäsenryhmässä. Toisaalta tulevan kauden toimintaan pystytään nyt 

budjetoimaan varoja jopa hieman aiempaa enemmän monenlaiselle harrastustoiminnalle. 

Eri toimikunnat ottavat mielellään vastaa uusia toimijoita ja heiltä uusia ideoita. Uudet asiat 

toteutuvat parhaiten, kun jäsenet rohkeasti tulevat itse mukaan toimintaan. Omista toiveista 

ja haluista pitää vain kertoa toimikuntien vetäjille ja toimistoon.

Kauden 2011 toiminnalliseksi teemaksi on valittu reikäpelit. Tarkemmin tästä pelimuodosta 

tullaan kirjoittamaan kevään lehdessä, mutta lyhyesti siitä voinee todeta, että se on golfin 

alkuperäinen pelitapa ja että reikäpeliä pelattaessa ei tarvitse murehtia bogeypisteistä tai kier-

roksen pilalle menosta yhden huonon reiän takia. Jos et ole vielä tutustunut tähän mielen-

kiintoiseen pelimuotoon, suosittelen lämpimästi kokeilemaan erilaisissa yhteyksissä kevään 

koittaessa.

Toivotan hyvää talvikautta kaikille jäsenille. Tavataan vuosikokouksessa!

Tuomo Pälviranta
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PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Tuomo Pälviranta 
Puheenjohtaja  
0500-635 916
tuomo.palviranta@sci.fi

Pekka Korpela 
Varapuheenjohtaja ja 
junioritoimikunta 
050-552 4208
pekka.korpela@teknikum.com

Jorma Salovaara 
Sihteeri ja tiedotustoimikunta 
050-404 0040
jormasalovaara@kolumbus.fi

Lakeside Golf Vammala ry
Tiedotustoimikunta: Jorma Salovaara (pj), Ari Lehmus, Sari Povelainen, Anne Kuparinen (siht.)  |  Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Oy  |  Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa  |  
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LAKESIDE GOLF
V A M M A L A  R Y .

Lakeside Golf Vammala ry:n johtokunta 2010

Jouni Simola 
Kilpailutoimikunta
0400-488 476
jouni.simola@lvi-dahl.fi

Heikki Ahola  
Senioritoimikunta
0400-628 710
heikki.ahola@kopteri.net

Heidi Reunanen 
Klubitoimikunta
0400-949 746
heidi.e.reunanen@gmail.com

Maria Ouni  
Naistoimikunta  
040-481 2667
maria.ouni@ovenia.fi

Tero Holopainen 
Kapteeni  
050-3951900 
tero.holopainen@kotiportti.fi 

Anu Valkama
Ladykapteeni  
040-776 4567
anukris@luukku.com

Aika: sunnuntai 20.2.2011 klo 14:00

Paikka: Hotelli Vammalan Seurahuone, Sastamala

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5. Pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valitseminen

6. Johtokunnan kertomus edellisen vuoden toiminnasta

7. Vuoden 2010 tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden   
 myöntämisestä johtokunnalle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille  
 vuoden 2010 tilien ja hallinnon osalta

9. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen suuruudet

10. Hyväksytään vuoden 2011 toimintasuunnitelma ja talousarvio

11. Päätetään tilintarkastajien palkkioiden, kokouspalkkioiden,
 matkakorvausten ja päivärahojen suuruudesta

12. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja vuodeksi 2011 ja kaksi 
 johtokunnan jäsentä vuosiksi 2011-2013.  Erovuorossa ovat

 Pekka Korpela ja Jorma Salovaaara

13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet

14. Päätetään kokouskutsutavasta sääntöjen 8 § rajoissa ja 
 mahdollisesta kokouskutsulehdestä sekä päätetään, miten
 yhdistyksen muut ilmoitukset ja tiedonannot annetaan 

 jäsenille tai julkaistaan

15. Käsitellään muut johtokunnan valmistelemat ja 
 kokouskutsussa mainitut asiat

  a. Yhdistyksen sääntöuudistus

16. Kokouksen päättäminen

Lakeside Golf Vammala ry:n 
vuosikokous pidetään Hotelli 

Vammalan Seurahuoneella 
(Puistokatu 4, Sastamala)

sunnuntaina 
20.2.2011 
klo 14:00

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen mukaiset vuosikokous-

asiat sekä yhdistyksen sääntö-
uudistus. Kokouksen esityslista 

ohessa ja ehdotus uusiksi 
säännöiksi seuraavalla 

aukeamalla. 
TERVETULOA!
Johtokunta

Kutsu
yhdistyksen 
vuosikokoukseen
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LAKESIDE GOLF VAMMALA RY

Ehdotus yhdistyksen säännöiksi
1 § Nimi, kotipaikka ja 
 perustaminen
 Yhdistyksen nimi on Lakeside Golf 
Vammala ry. Yhdistyksen kotipaikka 
on Sastamalan kaupunki. Yhdistys on 
perustettu 15.12.1988 nimellä Vammala 
Golf Club ry ja se on muuttanut nimensä 
nykyiseksi vuonna 1999. Yhdistyksestä 
käytetään näissä säännöissä nimitystä 
seura.

2 § Seuran tarkoitus
 Seuran tarkoituksena on edistää 
golfharrastusta ja siihen liittyvää klubi-
toimintaa toiminta-alueellaan siten, että 
erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä 
on mahdollisuus harrastaa kunto- ja 
terveysliikuntaa, kilpaurheilua ja golfiin 
liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä 
ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Seuran jäsenet
 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi 
johtokunta hyväksyä henkilön, joka 
sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä 
ja päätöksiä.
 Kunniajäseneksi voi seuran kokous 
kutsua johtokunnan esityksestä  henki-
lön, joka on erittäin merkittävästi edistä-
nyt seuran toimintaa.
 Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran 
kokous kutsua seuran puheenjohtajana 
ansiokkaasti toimineen henkilön. Kun-
niajäsenen ja –puheenjohtajan arvo on 
elinikäinen.

4 § Seurasta eroaminen
 Jäsenellä on oikeus erota seurasta 
ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokun-
nalle. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, 
kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen 
on velvollinen suorittamaan maksunsa 
sekä muut näiden sääntöjen edellyttä-
mät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden 
loppuun asti.

5 § Jäsenen eronneeksi katsominen
 Johtokunta voi katsoa jäsenen 
eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt 
kuusi kuukautta sitten erääntyneen 
jäsenmaksun maksamatta.

6 § Jäsenen erottaminen
 Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos 
tämä on jättänyt erääntyneen jäsen-
maksunsa maksamatta, ei muuten täytä 
näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksi-
aan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai 

toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä 
periaatteita. 
 
7 § Liittymis- ja jäsenmaksut
 Varsinaisilta  jäseniltä  kannettavien  
liittymis-  ja  jäsenmaksujen suuruudesta 
päättää vuosittain seuran vuosikokous. 
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajal-
ta ei peritä maksuja.
 
8 § Seuran varsinaiset ja
 ylimääräiset kokoukset
 Seura pitää vuosittain yhden 
varsinaisen kokouksen, joka pidetään 
tilikauden päättymistä seuraavien neljän 
kuukauden aikana. Kokouksen paikan 
ja tarkemman ajan määrää johtokunta. 
Kokous voidaan pitää seuran kotipaikan 
lisäksi Tampereen kaupungissa.
 Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen 
seuran kokoukseen on julkaistava vähin-
tään 14 päivää ennen kokousta seuran 
julkaisemassa jäsenlehdessä, Lakeside 
Golfin Internetsivuilla, sähköpostina tai 
muuna kirjallisena ilmoituksena jäsenille.

9 §  Vuosikokous
 
Kokouksen asiat

1 Avataan kokous
2 Valitaan kokoukselle
 a) puheenjohtaja
 b) sihteeri
 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeu-
 tetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja
 päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima
 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä  
 tilin-/toiminnantarkastajien antama  
 lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvista-
 misesta ja vastuuvapauden myön- 
 tämisestä johtokunnalle ja muille  
 vastuuvelvollisille
 
7 Vahvistetaan liittymis- ja 
 jäsenmaksujen suuruudet

8  Vahvistetaan toimintasuunnitelma 
 ja talousarvio

9 Vahvistetaan tilin-/toiminnantarkas-
 tajien palkkioiden, kokouspalkki-
 oiden, matkakorvausten ja päivä-
 rahojen suuruudet

10 Valitaan jäsenten keskuudesta 
 johtokunnan puheenjohtaja joka  
 toinen vuosi

11 Valitaan kaksi johtokunnan jäsentä
 erovuoroisten tilalle

12 Valitaan kaksi tilin-/toiminnan-
 tarkastajaa ja heidän varamiehensä

13 Päätetään kokouskutsutavasta 
 sääntöjen 8 § rajoissa sekä pääte-
 tään, miten yhdistyksen muut   
 ilmoitukset ja tiedonannot 
 annetaan jäsenille 

14 Käsitellään muut kokouskutsussa
  mainitut asiat 

15 Päätetään kokous

 Asioista, joita seuran jäsenet halua-
vat  yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi, 
on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys 
viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

10 § Seuran ylimääräinen kokous
 Seuran ylimääräinen kokous 
pidetään silloin, kun johtokunta katsoo 
sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin 
päättää tai kun vähintään yksi kymme-
nesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä 
on jonkin määrätyn asian takia tehnyt 
siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. 
Ylimääräisen kokouksen kutsussa on 
mainittava asia, jonka vuoksi kokous on 
koolle kutsuttu.
 Ylimääräinen kokous on pidettävä 
vähintään kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä 
mainitulla tavalla esityksen.
 
11 § Äänestys
 Kokouksen päätökseksi tulee se 
mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkais-
taan siten, että eniten ääniä saaneet vali-
taan. Henkilövaaleissa äänten mennessä 
tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asi-
oissa se mielipide voittaa, johon kokouk-
sen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa 
kokouksissa suoritetaan vaadittaessa 
äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 Jokaisella liittymismaksunsa ja 
kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa 
maksaneella varsinaisella jäsenellä, kun-
niajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on 
yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

12 § Seuran hallinto
 Seuran toiminnasta ja taloudesta 
vastaa johtokunta, johon kuuluu kahdek-
si toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja 
ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut kuusi 
jäsentä. Johtokunnan jäsenistä kaksi on 
vuosittain erovuorossa.
 Johtokunta valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee 
lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan 
valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
 Johtokunta kokoontuu puheenjoh-
tajan tai hänen ollessaan estynyt varapu-
heenjohtajan kutsusta, kun he katsovat 
sen tarpeelliseksi tai kun puolet johto-
kunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
 Johtokunta on päätösvaltainen, 
kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä 
ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen 
lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä 
on saapuvilla.

 Johtokunnan tehtävänä on 
erityisesti

1 Toteuttaa seuran kokouksen 
 päätökset

2 Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3 Valita tarvittavat toimikunnat, 
 valiokunnat ja työryhmät sekä   
 niiden puheenjohtajat

4 Vastata seuran taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä seuran toimintakertomus ja
 tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunni-  
 telma seuraavaa toimintavuotta 
 varten

8 Vastata seuran tiedotustoiminnasta

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä   
 päättää jäseniä koskevista kurin-
 pitotoimista

10 Valita ja erottaa seuran palkatut   
 toimihenkilöt sekä sopia heidän   
 eduistaan

11 Päättää seuran ansiomerkkien   
 myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
 ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, 
 joita seuran etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilin-/toiminnantar-
 kastajille tarkastettavaksi vähintään  
 kolme viikkoa ennen vuosi-
 kokousta.

13 § Tilivuosi
 Seuran toiminta- ja tilivuosi on   
 1.11.-31.10.

14 § Nimenkirjoittajat
 Seuran nimen kirjoittavat puheen-
johtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä 
sihteerin tai jonkun muun johtokunnan 
määräämän johtokunnan jäsenen tai 
toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien 
on oltava täysi-ikäisiä.

15 § Toimikunnat
 Toimikunnat  voivat päättää sisäi-
sestä toiminnastaan seuran johtokunnan 
hyväksymän toimintasuunnitelman ja 
budjetin puitteissa.

16 § Sääntöjen muuttaminen
 Näiden sääntöjen muuttamisesta 
päättää seuran vuosikokous vähin-

tään kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on 
mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17 § Seuran purkaminen
 Seuran purkamisesta päättää seuran 
kokous vähintään kolmen neljäsosan 
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokous-
kutsussa on mainittava erikseen seuran 
purkamisesta.

18 § Seuran varojen luovuttaminen
 Jos seura on päätetty purkaa, sen 
varat on luovutettava johonkin seuran 
toiminta-alueen liikuntakasvatusta edis-
tävään tarkoitukseen purkamisesta päät-
täneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen 
valitsemat henkilöt.
 Seuran purkamisesta on ilmoitetta-
va yhdistysrekisteriin.

Nykyiset säännöt ovat seuran historian alkuvuosilta 1990-
luvun alusta ja ne ovat osittain vanhentuneet. Seuran johto-
kunta esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi oheista sääntö-
uudistusta, joka on laadittu Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n 

(SLU) urheiluseurojen mallisääntöjen pohjalta.

Merkittävimmät muutokset vanhoihin sääntöihin verrattuna:
	 •	yhdistyksen	nimi	ja	kotipaikka	(nykyisissä	säännöissä	Vammala		
   Golf Club ry, kotipaikka Vammalan kaupunki)
	 •	yhdistyksen	jäseneksi	hyväksyminen	ilman	suosittelijoita	
	 		(nykyisin	kaksi	suosittelijaa)
	 •	yhdistyksen	kokous	voidaan	pitää	kotipaikan	lisäksi	Tampereen		
    kaupungissa
	 •	yhdistyksen	kokouksen	kutsutapaan	liikkumavaraa	(nykyisin		
    lehti-ilmoituksella ja kirjallisella kutsulla)
	 •	yhdistyksen	puheenjohtaja	valitaan	jatkossa	kahdeksi	vuodeksi		
	 			kerrallaan	(nykyisin	yhdeksi	vuodeksi)
	 •	tili-	ja	toimintavuoden	muuttaminen	alkamaan	vuosittain	1.11.
	 			ja	päättymään	31.10.	(nykyisin	tilikausi	on	kalenterivuosi).		
 
Kuluva tilikausi toteutuisi kymmenen kuukauden mittaisena 
1.1.-31.10.2011.

Keskeisimmät sääntömuutokset
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Kaisa 
Ruuttilan 
talvikauden 
terveiset

Kausi 2010 sai hienon lopun, kun pelasin 
joulukuussa itselleni pelioikeuden naisten 
Eurooppa Tourille. LET-kausi alkaa helmi-
kuun alussa Australiasta, mutta minun 
kategoria ei näihin kisoihin riitä, koska 
eurooppalaisia otetaan mukaan vain 50. 
Omat kisani alkavat siis vasta huhtikuun 
alussa Marokon osakilpailulla.

Ennen ensimmäistä kisaa on hyvää aikaa 
harjoitella ja laittaa kaikki asiat kuntoon 
ennen kauden alkua. Golfharjoittelu 
sisältää sekä tekniikan harjoittelua että 
golftaitojen hiomista. Nämä on pidettävä 
erillään. Varsinkin hallissa tekniikkaa on 
helppo ja hyvä harjoitella, koska ainahan 
se pallo sinne seinään pamahtaa, mutta 
loppu jää arvailujen varaan. Harjoittelus-
sa pitää koko ajan olla ajatus siitä, mitä 
tekee ja miksi. Tarkoituksena on myös 
lähteä ulkomaille harjoittelemaan ennen 
kauden alkua.  Neljän viikon harjoi-
tusmatka Yhdysvaltoihin sekä yksi tai 
kaksi matkaa lähemmäksi Eurooppaan 
on suunnitelmissa. Fyysisellä puolella 
rakennetaan voimaa, kehon hallintaa ja 
kestävyyttä tulevan kauden koitoksiin. 
Minulla hommaa riittää varsinkin selkäni 
kunnossa pitämiseen.

Asioiden kuntoon laittamisella tarkoi-
tan kalenterin suunnittelua, budjetin 
tekemistä sekä välineiden valitsemista. 
Matkustaminen ympäri Eurooppaa vaatii 
suunnittelua. Pitää miettiä missä välissä 
käyn kotona, mihin väliin jätetään aikaa 
harjoittelulle ja koska levätään. Myös 
budjetti vaatii suunnittelua, sillä ilmaista 
tuo matkustaminen ei ole. Keskiarvollises-
ti kisoihin menevä raha on 1000-1500 €/
kisa. Tavoitteena olisikin saada vaadittava 
budjetti kasaan ennen kauden alkua.
 
Paljon on siis asioita, jotka tulee olla kun-
nossa ennen kauden alkua, jotta sitten 
on selvä visio, mihin mennään ja mitä 
tehdään, kun kausi pyörähtää käyntiin. 
Kun kaikki tausta-asiat ovat kunnossa, 
ei pelatessa tarvitse murehtia enää kuin 
siitä, kuinka saisi sen pienen valkoisen 
pallon mahdollisimman vähillä lyönneillä 
reikään… =)

Lue lisää www.kaisaruuttila.fi

1. YLEISTÄ
Lakeside Golf Vammala ry:n johtokun-
taan ovat kuuluneet
Puheenjohtaja  Tuomo Pälviranta
Jäsenet  Heikki Ahola
   Pekka Korpela
   Maria Ouni
   Heidi Reunanen
   Jorma Salovaara
   Jouni Simola
 Johtokunta on kokoontunut tilikau-
den aikana kolme kertaa. Tilintarkas-
tajina toimivat Janne Rajalahti ja Kari 
Seikku.

2. KILPAILUTOIMIKUNTA
Jouni Simola, puheenjohtaja
Tero Holopainen, Pekka Korpela, Liisa 
Kuparinen, Petri Pelttari ja Vesa Vilen
 Kilpailutoimikunnan tavoitteena oli 
järjestää sekä avoimia kilpailuja että 
seuran mestaruuskilpailut lyönti- ja 
reikäpeleissä ja lisäksi lähettää edustus-
pelaajia niin SM-kilpailuihin kuin muihin 
kansallisiin kilpailuihin.
 Päättyneellä kaudella SM-kisoihin 
osallistui Miikka Mäntykorpi ja hänen 
lisäkseen Finnish Tourilla seuraamme 
edusti Anu Alppi. Lisäksi FT:n karsintaan 
vuodelle 2011 osallistui Jaakko Malinen. 
Mid Tourilla pelasivat Tero Lahtinen, Pek-
ka Lindeman, Jaakko Malinen ja Hannu 
Ronkainen sekä lisäksi joukkue-SM:ssa 
Pasi Keskumäki ja Antti Rantanen. 
Mid-joukkueemme Lahtinen-Malinen-
Keskumäki-Rantanen sijoittui syyskuussa 
pelatussa joukkuekilpailussa seitsemän-
neksi. 
 Alpo Mäntykorven menestyksekäs 
kausi Finnish Senior Tourilla huipentui 
SM-reikäpeleissä saavutettuun hopea-
mitaliin ja maajoukkue-edustuksiin. 
Lakeside Golfia edustava Kaisa Ruuttila 
puolestaan teki seurahistoriaa selvittä-
mällä tiensä naisten Euroopan kiertueel-
le.
 Seuran lyöntipelimestaruuskilpailut 
pelattiin elokuussa ja reikäpelimesta-
ruuksista kamppailtiin edellisvuosien ta-
paan kesä-syyskauden ajan. Kilpailukau-
della järjestettiin kaikkiaan 38 avointa 
kilpailua, joissa pelattiin yhteensä 3754 
kierrosta. Kansallisista kilpailuista järjes-
timme elokuussa Tsemppitour Finaalin 
toisen kerran peräkkäin. 

MESTARUUSKILPAILUIDEN TULOKSET

LYÖNTIPELI
Avoin, valkoinen tee 
   K1   K2  K3  K4  Yht
1. Lindeman Pekka 
   74   77  80  80    311 
2. Hakkarainen Ilkka  
   76   77  79  80    312 1.Jr

3. Lahtinen Tero   
   72   80  81  79    312
4. Keskumäki Pasi   
   73   79  84  77    313
5. Tatti Tuomas   
   78   79  79  79    315
6. Mäntykorpi Alpo   
   79   81  77  79    316

Naiset, sininen tee
    K1    K2     Yht.
1. Pelttari Maarit  83   90     173
2. Parviainen Anna-Kaisa 90   91     181
3. Aaltonen Irina  99   83     182

Seniorimiehet 55, keltainen tee
    K1   K2    Yht.
1. Haimo Erkki  87   82    169
2. Keinonen Raimo 88   84    172
3. Routamaa Jukka 92   92    184

Seniorimiehet 65, punainen tee
    K1   K2    Yht.
1.Pälviranta Tuomo 85   82    167
2. Rantamäki Eljas  91   81    1721.Jr

3. Seppälä Markku 92   80    172

Seniorinaiset, punainen tee
    K1   K2    Yht.
1. Kuparinen Liisa  86   84    170
2. Kuorilehto Marjukka 95   93    188
3. Kulmala Pirjo  99   99    198

Juniorit 16, keltainen tee
    K1     K2   Yht.
1. Lemivaara Jasper 95    91    186
2. Tuomisto Tommi 99   100   1991.Jr

3. Tuomisto Valtteri 107  92    199 

REIKÄPELI

SCRATCHREIKÄPELI Pirunpelto
1. Tatu Holopainen
2. Jaakko Malinen
3.-4. Jani Haukka ja Jaakko Lehtonen

TASOITUKSELLINEN REIKÄPELI 
Järvenranta
1. Pasi Keskumäki
2. Pertti Mäntylä
3.-4. Jani Haukka ja Keijo Laine

PARIREIKÄPELI Pirunpelto
1. Rauli Tatti ja Tommi Tatti
2. Jani Haukka ja Jaakko Lehtonen
3.-4. Anneli ja Tuomo Pälviranta sekä 
Irene ja Juha Eino

LADYREIKÄPELI Järvenranta
1. Maarit Pelttari
2. Tarja Alatalo
3.-4. Liisa Kuparinen ja Anu Valkama

3. JUNIORITOIMIKUNTA
Pekka Korpela, puheenjohtaja
Anu Alppi, Ilkka Hakkarainen, Tero 
 Holopainen, Jaakko Lehtonen, Juha 
Passi ja Tuomas Seppälä
Kesäkaudella junioreille pidettiin ohjatut 
viikottaiset harjoitukset kahdessa eri 
tasoryhmässä.  Molempien ryhmien 
harjoittelua pyrittiin tehostamaan toi-
mintasuunnitelman mukaisesti laati-
malla junioreille tarkat treeniohjelmat ja 
suorituspassit harjoittelun tueksi. Lisäksi 
tavoitteena oli junioreiden innostaminen 
kilpailemaan kuukausikilpailujen avulla.  
 Myös vanhempia haluttiin sitouttaa 
mukaan toimintaan. Kauden aikana 
tavoitteessa ei vielä täysin onnistuttu, 
joten toiminnan kehittäminen jatkuu 
edelleen. Kesän harjoituksiin osallistui 
parhaimmillaan jopa kolmisenkymmentä 
junioria, kokonaisuudessaan harjoituk-
sissa oli mukana noin 50 junioria. Val-
mennuksesta vastasivat Tuomas Seppälä 
ja Anu Alppi. 
 Golfharrastukseen tutustuville 6-13 
-vuotiaille järjestettiin sekä kesäkuussa 
että heinäkuussa Lasten Golfkoulu, jotka 
molemmat täyttyivät jälleen nopeasti. 
Ensimmäistä kertaa tarjolla oli myös 
Nuorten Golfkoulu kesäkuun lopussa. 
Heinäkuussa järjestettiin perinteinen 
seuran junioreiden harjoitus- ja pelileiri. 
Leirille osallistui 11 innokasta nuorta 
golfaria. 
 Junioreiden varsinaista kilpailutoi-
mintaa saatiin tänä vuonna elvytettyä, 
kun useampikin juniori osallistui Pirkan-
maan Juniortourille, Tsemppitourille ja 
Aluetourille. Elokuun alussa Lakesidessa 
järjestettyyn valtakunnalliseen Tsemppi-
tour Finaaliin osallistui yksi oman klubin 
edustaja. Seuran juniorimestaruudesta 
käytiin pitkästä aikaa hyvä kilpailu neljän 
osallistujan voimin ja juniorimestaruuden 
vei Jasper Lemivaara. 

4. NAISTOIMIKUNTA 
Maria Ouni, puheenjohtaja
Irene Eino, Maarit Pelttari, Annamari 

Ammattilaisemme 
maailmalla Toiminta-

kertomus

Viita ja Teija Vilen sekä Anu Valkama, 
ladykapteeni
Naisten maanantaipelit sekä toiminta-
kausi käynnistyi toukokuun puolivälissä. 
Maanantaipelejä pelailtiin kesän aikana 
aktiivisesti elokuun loppuun saakka. 
Pelikierrokset jakautuivat tasaisesti mo-
lempien kenttien kesken pelaajamäärän 
ollessa keskimäärin 10–15 osallistujan 
välillä. Aina kuukauden viimeisenä 
maanantaina pelattiin ns. kuukausikisa, 
joiden parhaat palkittiin naisten kauden 
päätöskisassa.
 Naistoimikunta järjesti pron koulu-
tusta kahtena iltana heti kauden alussa 
Anu Alpin johdolla.
 Naisille suunnattuja kilpailutapahtu-
mia järjestettiin kauden aikana seuraa-
vasti:

	 •	Valtakunnallinen	naistenpäivä		 	
   13.6.10
   Naisille oma kilpailusarja Sportia- 
   Pekka Openissa. Naisia osallistui   
        kisaan 22.
 
	 •	Naisten	Maraton	3.7.10
   19 osallistujaa pelasi molemmat   
   kentät todella helteisissä olosuh-
   teissa, mukana myös naisia lähi-
   alueen golfseuroista.
 
	 •	Naisten	reikäpelit,	heinä-elokuu
   Naisten sarja oli osa seuran muita  
   reikäpelikisoja ja voittajaksi itsensä  
   pelasi Maarit Pelttari.
 
	 •	Röhnisch	Ladies	Open	31.7.10
   Lakeside Golfin avoin naisten 
   kilpailu, joka oli samalla Pirkan-
   maan Lady Cup –osakilpailu.
 
	 •	Naisten	kauden	päätöskilpailu		 	
   2.10.10
   Kisaan osallistui 20 pelaajaa.
   Palkittiin aktiivisimmat maanantai-
   pelaajat Erja Saine ja Pia Segerman.
   Leena Kallio ojensi nimeään kan-
   tavan Pollen Pytyn tänä vuonna   
   Irene Einolle.
   Pidettiin arpajaiset kisailijoiden   
   sekä maanantaipeleihin osallistu-
   neiden kesken.
   Kauden Birdie-Pirkkona palkittiin  
   Maarit Pelttari ja Kenttien herras- 
   mies –tittelin ansaitsi Petteri Mäkelä.

Syyskuussa järjestimme Pirkanmaan alu-
een naistoimikuntien yhteisen peliretken 
Ruuhikoskelle. Lisäksi naiset osallistuivat 
kauden aikana Pirkanmaan seurojen 
väliseen Lady Cup -kisaan sekä Messu-
kylässä syyskuussa pelattuun reikäpeli-
otteluun, jossa LGV:n naiset sijoittuivat 
toiseksi. 
 Elokuun lopussa pelatun seuran 

naisten mestaruuden vei nimiinsä Maarit 
Pelttari ja seniorinaisissa Liisa Kuparinen. 
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että 
naistoimikunnan järjestämä toiminta 
on hyvin vakiintunutta. Tapahtumat ja 
kisat jakautuvat mukavan tasaisesti koko 
kaudelle.
 
 5. SENIORITOIMIKUNTA
Heikki Ahola, puheenjohtaja
Kaj Andresen, Erkki Hautaniemi, Tuomo 
Pälviranta, Sirkka Ristilä, Pauli Segerman 
ja Kari Seikku
 Senioritoimikunnan omia tiistaikil-
pailuja kotikentillä pelattiin kesäkauden 
aikana 19. Kilpailuja oli kaksi vähemmän 
kuin edellisillä kausilla. Pelaajia oli kaik-
kiaan 68 ja pelisuorituksia 479. Tämä 
on keskimäärin seitsemän pelikertaa 
osallistujaa kohden. Edelliseen kauteen 
verrattuna pelikierrokset vähenivät 
13,4 %. Aktiivisimmat osallistujat olivat 
tänäkin vuonna Eino Hartikka ja Aulis 
Piipponen, jotka osallistuivat jokaiseen 
tiistaikisaan.   
 Kausikilpailu pelattiin jo tutuksi 
tulleella tavalla kolmessa sarjassa ja sar-
joittain palkittiin kauden kolme parasta.
Naiset: Anneli Pälviranta 65, Sirkka Risti-
lä 60 ja Irmeli Jutila 27 pistettä 
Miehet 65: Eljas Rantamäki 55, Matti 
Ristilä 37 ja Erkki Hautaniemi 34 pistettä 
Miehet 55: Raimo Mikkonen 37, Pauli 
Segerman 26 ja Simo Ahonen 24 pis-
tettä
 Paras Seniori –kisan parhaat olivat 
Kalevi Björkbacka ja Axel Cedercreutz. 
Seniorikauden päätöskisassa voitot 
menivät Anneli Pälvirannalle, Eino 
Hartikalle ja Alpo Mäntykorvelle. Eikan 
Pytty vuodelta 2010 annettiin seni-
oreiden tilastoja jo vuosia aktiivisesti 
ylläpitäneelle Pauli Segermanille. Seuran 
mestaruuskilpailuissa seniorinaisten mes-
taruuden voitti Liisa Kuparinen. Miesten 
sarjojen voittoon pelasivat Erkki Haimo 
ja Tuomo Pälviranta. Kansallisella tasolla 
Alpo Mäntykorpi pelasi loistavan kauden 
voittamalla hopeaa senioreiden SM-
reikäpeleissä ja saavuttamalla paikan se-
niorimaajoukkueessa. Lisäksi Kari Nirviö 
osallistui SM-lyöntipeliin M70-sarjassa.
Senioritoimikunta järjesti tänä vuonna 
kaksi pelimatkaa. Alkukaudesta vierail-
tiin Ahvenanmaalla ja syyskuun lopussa 
matkakohteena oli Viron Saarenmaa. 
Molemmat reissut keräsivät muka-
van joukon senioreita ja matkat olivat 
onnistuneita myös hienojen pelitulosten 
valossa. Kauden aikana senioreilla oli 
lisäksi mahdollisuus harjoitella omassa 
treeniringissään Pro Tuomas Seppälän 
johdolla.
    >>

2010
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Tu l o s l a s k e l m a     
  2010 2009  
  e e

VARSINAINEN TOIMINTA    
Tuotot yhteensä 7 674,30 4 384,30 
 Naistoimikunta -1 054,87 -1 201,53
 Klubitoimikunta -1 663,55 -2 869,77
 Senioritoimikunta  -2 057,28 -1 482,71
 Junioritoimikunta  -4 516,67 -5 497,86
 Kilpailutoimikunta  -7 823,05 -7 975,55
 Edustuspelaajat -500,00 0,00
 Toimistopalvelut -24 076,12 -22 911,60
 Hallinnon kulut -13 708,75 -17 563,31
Kulut yhteensä -55 400,29 -59 502,33 
KULUJÄÄMÄ -47 725,99 -55 118,03 
     
VARAINHANKINTA    
 
Tuotot 90 960,00 92 935,00
Kulut -32 669,00 -33 899,00
TUOTTOJÄÄMÄ 58 291,00 59 036,00
     
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA    
 Korkotuotot 28,88 5,68
Tuotot yhteensä 28,88 5,68
TUOTTOJÄÄMÄ 28,88 5,68
     
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ  10 593,89 3 923,65  
   

Ta s e     
 
V A S T A A V A A 2010 2009
  e e

PYSYVÄT VASTAAVAT    
 
Osakkeet ja osuudet 22.214,25  22.214,25 
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22.214,25  22.214,25 
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
 
Saamiset    
 Myyntisaamiset 0,00 200,00
 Siirtosaamiset 2 500,00 1500,00
Saamiset yhteensä 2 500,00 1 700,00
     

Rahat ja pankkisaamiset 8 090,12 1 016,23
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 590,12 2 716,23
     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 32 804,37 24 930,48
     

V A S T A T T A V A A    
 
OMA PÄÄOMA    
Ed. tilik. yli-/alijäämä 22 210,48 18 286,83
Tilikauden yli-/alijäämä 10 593,89 3 923,65
     
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 32 804,37 22 210,48
     
VIERAS PÄÄOMA    
LYHYTAIKAINEN     
 Siirtovelat 0,00 2 720,00
Lyhytaikainen yhteensä 0,00 2 720,00 
    
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 0,00 2 720,00
     

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 32 804,37 24 930,48

6. KLUBITOIMIKUNTA
Heidi Reunanen, puheenjohtaja
Heikki Leppänen, Ritva Mela, Petteri 
Mäkelä ja Anna-Kaisa Parviainen
 Kauden ohjelma pyörähti käyntiin 
järjestämällä koulutustoimintaa Pron 
Klinikalla. Klubin tämänvuotinen kesä-
retki järjestettiin Helsingin Golfklubille 
Taliin heinäkuun puolivälissä. Suomalai-
sen golfin perinteikkäimpään klubiin ja 
kenttään tutustui 39 innokasta golfaria. 
 Tänä vuonna jäsenistöä pyrittiin 
kannustamaan viihtymään klubilla ja 
saadun asiakaspalautteen perusteella 
tarkoituksena oli viettää Klubiperjantaita 
neljänä kesäiltana yksittäisten klubin 
kesäjuhlien sijaan. Yrityksistä huolimat-
ta Klubiperjantait jäivät vain yhteen 
kertaan: kesäkuussa pelattiin klubikisa 
ja vietettiin iltaa ruotsalaistunnelmissa. 
Klubin kauden päätöskilpailu draiviki-
soineen pelattiin syksyisissä olosuhteissa 
lokakuussa. Klubin Aktiivijäsen oli tänä 
vuonna Jani Haukka.

7. SÄÄNTÖ- JA TASOITUSTOI-
MIKUNTA
Vesa Vilen, puheenjohtaja
Tero Holopainen, Petri Pelttari, Antti 
Rantanen, Tuomas Seppälä ja Anu 
Valkama
 Greencard-suorituksia kirjattiin kau-
den aikana 55 kpl. Pelikauden aikana 
vastattiin jäsenistön esittämiin sääntöky-
symyksiin.

8. KENTTÄTOIMIKUNTA
Tuomo Pälviranta, puheenjohtaja
Ville Heinonen, Tero Holopainen, Liisa 
Kuparinen ja Ora Paloheimo
 Kauden aikana keskusteltiin kentän-
hoidollisista kysymyksistä kenttämestarin 
kanssa. 

9. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Jorma Salovaara, puheenjohtaja
Anne Kuparinen, Ari Lehmus ja Sari 
Povelainen
 Tiedotustoimikunta julkaisi kauden 
aikana neljä jäsenlehteä ja niiden lisäksi 
muita pienempiä tiedotteita. Jäseniä 
tiedotettiin lisäksi Lakeside Golfin koti-
sivujen kautta, tekstiviesteillä ja sähkö-
postilla. Seura-asioista tiedottaminen 
kotisivuilla on tehostunut toimikuntien 
omien alasivujen avulla. Jäsenlehden 
ilmoitusmyynti ulkoistettiin ja ilmoitus-
myynti kasvoi merkittävästi.

10. LOPUKSI 
Seuran johtokunta kiittää yhteistyö-
kumppaneita tuesta ja jäsenistöä aktiivi-
suudesta golfkaudella 2010.

1. YLEISTÄ 
Seuran toiminnan tarkoituksena on 
tarjota jäsenistölle virkistävää ja kehit-
tävää harrastus- ja kilpailutoimintaa. 
Tähän pyritään järjestämällä monipuo-
lisia tapahtumia, joiden pääpaino on 
eri toimikuntien tarjoamissa erilaisissa 
aktiviteeteissa. 

2. KILPAILUTOIMIKUNTA
Kilpailukaudella 2011 toiminnan 
painopiste on monipuolisten avoimien 
kilpailuiden järjestämisessä. Elokuussa 
järjestetään mestaruuskilpailut sekä 
kauden aikana kisataan erilaisissa 
reikäpeleissä. Avoimien kilpailujen lisäksi 
kauden aikana järjestetään junioreiden 
aluetour –osakilpailu heinäkuussa sekä 
senioreiden SM-reikäpelit elokuussa. 
Seuran kilpagolfosaamista pyritään edel-
leen pitämään yllä lähettämällä seuran 
pelaajia SM- ja muihin kansallisen tason 
kilpailuihin.

3. JUNIORITOIMIKUNTA
Junioreiden viikoittaista ohjausta 
jatketaan kesäkaudella kahdessa eri 
tasoryhmässä. Harjoitusten ohessa 
tapahtuvaa pienimuotoista kilpailu-
toimintaa kehitetään edelleen, millä 
pyritään madaltamaan osallistumis-
kynnystä suurempiin juniorikilpailuihin. 

Toimintasuunnitelma 2011

Hyvin alkuun päässyttä osallistumista 
junioreiden Tsemppitourin, Aluetourin 
ja Pirkanmaan Juniortourin osakilpailui-
hin pyritään edelleen lisäämään. Lisäksi 
tavoitteena on kannustaa entistä useam-
pia junioripelaajia osallistumaan seuran 
mestaruuskilpailuihin. Vastuullisena 
junioriharjoitusten vetäjänä jatkaa PGA 
Trainee Tuomas Seppälä.
 Perinteinen oman seuran junioreiden 
harjoitus- ja pelileiri järjestetään jälleen 
tulevana kesänä. Samoin jatkuvat tutuk-
si tulleet Lasten ja Nuorten Golfkoulut. 
Golfkoulujen tavoitteena on tutustuttaa 
vasta-alkajia lajiin ja saada uusia junio-
ripelaajia mukaan toimintaan. Juniori-
toiminnan päätavoitteena on kannustaa 
junioripelaajia kehittymään pelissään ja 
saamaan uusia golfkavereita. 

4. NAISTOIMIKUNTA 
Toimikunnan tavoitteena on järjestää 
monipuolista toimintaa niin kokeneille 
kuin vasta golfharrastusta aloitteleville 
naisjäsenille. Tietyt edellisiltä kausilta 
tutut tapahtumat ja kisat ovat jo vakiin-
nuttaneet paikkansa, mutta tarkoitus on 
järjestää myös uusia tapahtumia naisten 
golfharrastuksen kehittämiseksi. 
Naisten maanantaisia peli-iltoja kuu-
kausikisailuineen jatketaan. Naisille 
suunnattujen koulutusten ajankohta on 

parhaimmillaan kauden alussa, mutta 
myös kuukausittain järjestettäviä koulu-
tusteemailtoja suunnitellaan.
 Tarkoitus on osallistua alueen seu-
rojen yhteisiin naisille suunnattuihin 
tapahtumiin, kisoihin ja matkoille edellis-
vuosien tapaan sekä aktiivisesti tiedottaa 
muiden seurojen naisjäseniä Lakeside 
Golfissa järjestettävistä avoimista tapah-
tumista.
 Päätavoitteena tulevalla kaudella on 
kaikentasoisten naisjäsenien rohkaisemi-
nen ja aktivoiminen osallistumaan niin 
naisten omiin tapahtumiin, kilpailuihin 
kuin seuran toimintaan yleisesti. 

5. SENIORITOIMIKUNTA
Senioreiden tapahtumakalenteri 
kaudelle 2011 sisältää viitisentoista 
kausikilpailuun laskettavaa kilpailua sekä 
5-10 muuta kilpailua. Omien tiistaikil-
pailujen lisäksi osallistutaan aktiivisesti 
seuran mestaruuskilpailuihin ja muuhun 
kilpailutoimintaan. Kesällä tehdään 
yhteiskuljetuksena ainakin kaksi pelimat-
kaa, toinen Vaasan seudulle ja toinen 
Tallinnan alueen kentille. 
 Yhteistoimintaa ja yhteisiä kilpailuja 
talousalueemme muiden seurojen seni-
oreiden kanssa jatketaan. Lähiseurojen 
neliseuraottelu järjestetään tänä
           >>
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  Toteutunut Toteutunut  Budjetti
TUOTOT 2009 2010  2011

 Jäsenmaksut 92 935  90 960  99 000
 Jäsenlehtitulot 3 587 7 474  6 000
 Materiaalimyynti 797 200  100
 Korkotuotot 6 29  50
 Muut tuotot   Viivästys/Postitus    50
  97 325 98 663  105 200

KULUT      
Maksut golfliitolle     
 Jäsenmaksut 22 381 21 307  25 300
 Lehtimaksut 11 518 11 362  11 700
Postikulut 3 024 2 034  2 500
Pankkikulut 362 363  400
Toimisto ym.kulut 835   500
Jäsenlehtikulut 9 322 9 477  10 000
Toimistopalvelut/LGCC 22 912 24 076  25 000
Tilintarkastus    200
Kirjanpito 500   500
Materiaalikulut 712 118  100
Kokous-ja matkakulut 418 240  500
Koulutuskulut 2 194   1 500
Kilpailutoimikunta 7 976 7 823  9 000
Naistoimikunta 1 202 1 055  2 500
Tasoitustoimikunta    100
Kapteenit    200
Kenttätoimikunta    1 000
Klubitoimikunta 2 870 1 664  3 500
Seniortoimikunta 1 483 2 057  3 000
Juniortoimikunta 5 498 4 517  6 000
Edustuspelaajien kulut  500  1 000
Muut kulut 195 1 477  700
  
  93 401 88 069  105 200
     
Yli/alijäämä 3 924 10 594  0  
  
      

Talousarvio 2011 
Lakeside Golf Vammala ry 

vuonna kotikentällämme. Pirkkalassa 
elokuun alussa pelattaviin Pirkanmaan 
seniorimestaruuskilpailuihin osallistutaan 
tavoitteena menestyminen joukkuekilpai-
lussa. Lisäksi pyritään saamaan osallistujia 
kansallisiin seniorikilpailuihin.
 Senioreiden tämänvuotiset reikäpelin 
SM-kisat pelataan elokuussa Pirunpelto-
kentällä. Seniorit osallistuvat aktiivisesti 
kilpailun järjestelyihin yhdessä kenttäyhti-
ön ja kilpailutoimikunnan kanssa.

6. KLUBITOIMIKUNTA
Klubitoimikunta pyrkii järjestämään 
seuran jäsenille erilaisia tapahtumia, jotka 
sisältävät niin koulutusta, ajanvietettä 
kuin kilpailuja. Kaudella 2011 jatketaan 
suosituiksi osoittautuneita perinteitä. 
Heinäkuussa tehdään kesäretki jollekin 
kiinnostavalle vieraskentälle. Kesän aikana 
pidetään myös ohjelmalliset kesäjuh-
lat ja ratkaistaan klubin Pisin Draivi - ja 
Nopeusgolf-mestaruudet. Klubin Aktiivijä-
sen ratkaistaan kolmannen kerran. Tavoit-
teena on myös järjestää erilaisia kisailuja 
ja illanviettoja kesäkaudella. Jäsenistölle 
tarjotaan myös erilaisia koulutustapahtu-
mia pelitaitojen kehittämiseksi ja pelinau-
tinnon lisäämiseksi.

7. SÄÄNTÖ- JA TASOITUS-
 TOIMIKUNTA
Toimikunta järjestää yhdessä kapteeni-
en kanssa erilaisia koulutustilaisuuksia 
koskien golfsääntöjä ja sujuvaa pelaamis-
ta sekä valitsee jäsenistön keskuudesta 
kiinnostuneita osallistumaan Suomen 
Golfliiton järjestämiin koulutustilaisuuk-
siin. Toimikunta vastaa jäsenistön esittä-
miin sääntökysymyksiin sekä ottaa kantaa 
tasoituskysymyksiin kauden kuluessa.

8. KENTTÄTOIMIKUNTA
Osallistutaan kenttien hoitotalkoisiin 
yhteistoiminnassa kenttäyhtiön kanssa. 
Tehdään esityksiä kenttien pelattavuuden 
ja kunnon kohentamiseksi yhteistyössä 
kenttämestarin kanssa.

9. TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Julkaistaan neljä numeroa jäsenlehteä 
sekä mahdollisia muita tiedotteita. Lisäksi 
pyritään  tiedottamaan jäsenistöä Lake-
side Golfin internetsivujen, sähköpostin 
ja tekstiviestien välityksellä. Toimikun-
tien tiedottamista kotisivuilla tehoste-
taan edelleen omien alasivujen kautta. 
Kotisivuilla julkaistavan näköislehden 
toivotaan tuovan uudenlaista luettavuutta 
jäsenlehdelle.

10.  MUUTA 
Seuran johtokunta toivottaa jäsenille aktii-
vista ja menestyksekästä golfkautta 2011.
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Palveluksessasi

Palveluvalikoimamme sisältää 
tärkeimmät yrityksen tarvitsemat 

palvelut, kuten kartoituksen,  
mikrotuen/ylläpidon, laitemyynnin  

ja koulutuksen. Ja tämä on  
kaikki aivan totta, katso www.totta.�,  

tai soita 03 519 9400.

Palvelun tarjoaa:

Ympäristösijoituksia 
– luonnollisesti!
Eco Performance -ympäristö-
rahasto tukee luonnonsuojelua 
– tuotostasi tinkimättä. 

TAMPERE � Hämeenkatu 8 - puh. 0204 293 200

www.alandsbanken.fi

Ilmoitusmyynti MaMyS Ky

puh. 0400 383 583, 0400 383 683
www.mamys.fi

Tutustu alueen palveluihin!

www.
karkunlomakiinteistot.com




