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Hauskaa Joulua ja onnellista vuotta 2012!
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Vanha sanonta ”maailmankirjat sekaisin” alkaa tuntua entistä todemmalta, kun golfia pela-
taan Pirkanmaallakin vielä joulukuulla, eikä lumesta ole tietoakaan. Liian hätäisiä johtopää-
töksiä tämänkaltaisten säiden jatkumisesta ei kannata kuitenkaan vetää, sillä pitkiä lämpimiä 
ja kylmiä kausia on historian saatossa ollut ennenkin. Miesmuisti kun vain on tunnetusti aika 
lyhyt.

Ulkomailla, etelän lämmössä ja valossa pelaaminen on kovasti yleistynyt. Jäseniämme ta-
vatessa kuulee jatkuvasti juttuja hienoista pelimatkoista, jotka ovat mahdollisia entistä use-
ammille edullisten lentohintojen ja sesonkiluonteisten alennettujen pelipakettien ansiosta. 
Innokkaimpien pelaajien kauteen ei näin tule kovin pitkää ”talviseisokkia” lainkaan.

Meidän tähtipelaajamme Kaisa Ruuttila pohdiskelee blogissaan ansiokkaasti golfin arvos-
tusta Suomessa. Ensimmäiseksi on todettava, että jos meillä olisi golfissa samanlaisia maail-
mantähtiä kuin esimerkiksi autourheilussa ja joissakin muissa lajeissa, niin golfin arvostus olisi 
aivan toista luokkaa kuin nyt. Jo saavutettu menestys ja sen ympärillä pyörivä raha ovat rat-
kaisevassa asemassa. Meillä lajin harrastajilla on mahdollisuus vaikuttaa golfin arvostukseen 
monella tavalla. Olemme aivan liian hiljaa lajistamme ja sen positiivisista puolista verrattuna 
joihinkin muihin lajeihin, jotka maailmanlaajuisesti ovat marginaalilajeja harrastajamääriltään 
golfiin verrattuna. Väheksymättä millään tavalla esimerkiksi jääkiekkoa tai vaikkapa hiihtoa ja 
mäkihyppyä, nuo lajit ovat saaneet aivan kohtuuttomasti julkisuutta ja varsinkin myös huo-
mattavia rahamääriä julkista tukea niin harrastuspaikkojen rakentamiseen kuin valmennuk-
seen.

Jos katsotaan eri lajeja maailmanlaajuisen harrastuksen kannalta, niin olemme lähinnä maail-
man kärkeä luultavasti lentopallossa! Kuitenkin joudumme aamu toisensa jälkeen kuulemaan 
ja näkemään ensimmäiseksi uutisissa, ketkä suomalaispelaajat ovat onnistuneet saamaan 
pisteitä yön NHL- peleissä. Media on luiskahtanut aivan väärille urille. Jalkapallon, lentopallon 
ja koripallon lisäksi golf on yksi maailman eniten levinneistä ja pelatuista lajeista. Suomessa 
nousi kauhea mekkala, kun Oulussa meinattiin hieman antaa yhteiskunnan varoja kentän 
rakentamiseen. Miksi ei puhuta siitä, että lajimme harrastuspaikat ovat pääsääntöisesti itse 
kustannetut ja että lajillamme on merkittäviä terveysvaikutuksia harrastajilleen? Taidamme 
olla jo myös yksi suurimmista lajiliitoista maassamme ja lisäksi lajimme on pian olympialaji. 
Liiton tiedotuksessa näitä seikkoja pitäisi tuoda voimakkaasti esille. Tulevia olympiapelaajia 
ei saada niin, että valmennustukea ryhdytään antamaan vasta sitten, kun joku on päässyt 
maailman huipulle. Pitkä tie sinne alkaa lupaavien juniorien valmennusta tukemalla ja jär-
jestämällä heille leiritystä ympäri vuoden. Seurat ovat ensimmäinen astinlauta tuolle pitkälle 
tielle, joten me voimme jokainen aloittaa sen työn eri tavoin omassa seurassamme.

Toivotan kaikille jäsenille rauhallista joulun aikaa ja talvea!
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Ennätyspitkä seitsemän kuukauden 
yhtäjaksoinen pelikausi on takana. 
Kenttämestarimme Ora yhdessä osaavan 
henkilökuntansa kanssa teki jälleen 
kiitettävää työtä ja koko pitkän kauden 
ajan saimme nauttia hienossa kunnossa 
olleista kentistämmä. Kun vielä säätkin 
olivat golfharrastukselle suotuisia, emme 
voi muuta kuin katsoa tyytyväisenä 
taaksepäin. Golf on hieno harrastus ja 
meillä Lakesidessa on hienot puitteet 
tälle harrastukselle!

Onnistunut kausi näkyy myös tämän-
vuotisissa pelaajamäärissä, silä edellisen 
vuoden vaikeuksien jälkeen kenttiemme 
kierrosmäärät lähtivät taas kasvuun. 
Huhtikuussa juuri pääsiäisen alla alka-
neella ja marraskuun lopussa päättyneel-
lä kaudella kentillämme pelattiin 36.240 
pelikierrosta, jossa kasvua edelliseen 
vuoteen nähden oli yhteensä 2.475 
kierrosta (+7,3 %). Erityisen ilahdutta-
vaa on, että kierrosmäärät kenttiemme 
välillä tasoittuivat selvästi ja Pirunpeltoa 
pelattiin tänä vuonna huomattavas-
ti aikaisempaa enemmän. Meillä on 
kaksi kaunista ja hyväkuntoista kent-
tää, joiden tasainen käyttöaste tekee 
pelikokemuksesta kentillämme entistä 
miellyttävämpää.

Hyvistä pelimahdollisuuksistamme 
huolimatta seuran jäsenmäärä pieneni 
tänäkin vuonna ollen elokuun lopussa 
1453 (-73 jäsentä). Positiivinen jäsen-
määrän kehitys on edellytys sille, että 
vuosittaiset maksut pysyvät kohtuullisina 
ja pystymme tarjoamaan palveluita yhtä 
laajasti kuin tähänkin asti. Kerrottehan 
siis Lakesidesta hyvänä vaihtoehtona, 
kun kuulette tuttavienne ja työkaverei-
denne suunnittelevan golfharrastuksen 
aloittamista tai etsivän kotiseuraa talous-
alueeltamme.

Lakeside Golfin osakkeita myytiin tänä 
vuonna viimevuotiseen tapaan. Sijoitta-
minen maahan on edelleen turvallista 
ja taloudellisesti järkevää ja Lakeside 

Golfissa osakkaan pelaaminen on aina 
edullisin vaihtoehto. Haluammekin nyt 
tarjota entistä useammalle asiakkaallem-
me mahdollisuutta osakkuuteen, kun 
käytössä on nyt myös osamaksuvaihto-
ehto. Osakkeen voi hankkia esimerkiksi 
viidessä vuodessa alle sadan euron 
kuukausierissä. Osakkaan edut ovat osa-
maksukaupassa käytettävissä välittömäs-
ti. Osakkaan vuosittaiset pelimaksut ovat 
selvästi vuokrapelioikeutta alhaisempia 
ja lisäksi juniorit pelaavat vanhempiensa 
tai isovanhempiensa pelioikeuden rinnal-
la veloituksetta aina 25-vuotiaaksi asti. 
Lue osamaksukampanjasta lisää toisaalta 
tästä lehdestä ja kysy meiltä lisää. 
 
Haluan myös kannustaa teitä ottamaan 
yhteyttä, kun työ- tai harrasteyhteisöis-
sänne suunnitellaan ensi kesän golfta-
pahtumia. Me Lakeside Golfissa palve-
lemme mielellämme kaikenkokoisten 
ryhmien virkistyspäivien, mestaruuskiso-
jen tai asiakastapahtumien järjestelyissä. 
Pelaamiseen lisäksi päivään voidaan 
yhdistää golfopetusta, ruokailuja ja 
mahdollisesti muutakin ohjelmaa, jolloin 
myös ei-golfaaville ryhmän jäsenille 
voidaan tarjota mukavia kokemuksia ja 
samalla innostaa heitä uuden harrastuk-
sen pariin. 

Talvikaudella palvelemme Tampereen 
toimistollamme (Hämeenpuisto 11, ka-
tutaso) arkisin klo 9-15 ja muina aikoina 
sopimuksen mukaan. Meidät tavoittaa 
myös puhelimitse ja sähköpostitse  ku-
ten golfkauden aikanakin.

Lakeside Golfin henkilökunnan puolesta 
haluan kiittää uskollisia asiakkaitamme 
ja hyviä yhteistyökumppaneitamme 
menneestä kaudesta 2011. Seuraavaa 
golfkautta odotellessa toivotamme 
kaikille rauhallista joulunaikaa! 
 
Johanna Mäkelä
toimitusjohtaja

LAKESIDE GOLF
V A M M A L A  R Y .

Lakeside Golf Vammala ry
Tiedotustoimikunta: Jorma Salovaara (pj), Ari Lehmus, Sari Povelainen, Anne Kuparinen (siht.)  |  Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Oy  |  Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa  |  
Osoitteen muutokset ja korjaukset seuran toimistoon: Lakeside Golf Vammala ry, Sastamalantie 1901, 38100 SASTAMALA  |  Talvitoimisto: Hämeenpuisto 11, 33210 TAMPERE |  
Puhelin: 03-5129 500, Fax:  03-5134 071  |  toimisto@lakesidegolf.fi  |  www.lakesidegolf.fi

Takana pitkä ja 
onnistunut kausi 



4

Lakeside Golf Vammala ry  jäsenlehti 4 | 2011

5

Lakeside Golf Vammala ry  jäsenlehti 4 | 2011

Uutta draivia ja 
tarkempaa pelisilmää
laserleikkauksella!

Kaisa Ruuttila
Ladies European Tour 2011

Hämeenkatu 18, Tampere • puh. (03) 253 7800

Medilaser Oy on kotimainen, Suomen suurin vaativaan 
silmäkirurgiaan keskittynyt yksityinen klinikka.  Viimeisen yli 
10 vuoden aikana huippukirurgimme ovat auttaneet jo yli 
60 000 tyytyväistä asiakasta nauttimaan elämästä uusin silmin. 

HALUATKO EROON MYÖS 
LUKULASEISTA? KYSY LISÄÄ 

KLINIKALTAMME!

ESPOO  •  HELSINKI / EIRAN SAIRAALA  •  HÄMEENLINNA  •  JYVÄSKYLÄ  •  KOTKA  •  KUOPIO  •  LAHTI  •  PORI  •  SEINÄJOKI  •  TAMPERE  •  TURKU  •  VANTAA

let’s  spend some time together.

TIMANTTISET

TIMANTTISET ELÄMME KANSSASI

ASEMA.  KOSKIKESKUS.  IDEAPARK.  NOKIA.
CITY KULTA Sokos Tampere.  CITY KULTA Prisma Kaleva.  
CITY KULTA Prisma Kangasala.  PRISMA LINNAINMAA.  

PRISMA LIELAHTI.  PRISMA KOIVISTONKYLÄ.

KUUKAUSISCRAMBLE 

Edellisiltä kausilta tuttu ja suosittu 
Kuukausiscramble-kilpailusarja säilytti 
suosionsa tänäkin vuonna. Touko - 
lokakuussa kerran kuussa pelattuun 
kahden hengen scrambleen osallistui 
yhteensä ennätykselliset 239 eri kaksik-
koa. Kilpailu oli loppuun saakka erittäin 
tasainen ja ennen viimeistä osakilpai-
lua kolme paria jakoi kärkipaikkaa. 
Kuudetta kertaa pelatun scramblesarjan 
voiton vei lopulta pari Ville Jokinen ja 
Janne Tapiola, joka Lokascramblessa 
sai puristettua lyönnin eron seuraaviin 
pareihin. Voittajapari osallistui kauden 
aikana kaikkiin kuuteen osakilpailuun 
tehden jokaisessa niissä riittävän hyvän 
tuloksen pitääkseen muut kilpailijaparit 
takanaan.

Kuukausiscramblessa jokainen osa-
kilpailu on oma itsenäinen kisansa ja 
yksittäiset kilpailut ovatkin niin sanot-
tuja pääkisoja, mutta kokonaiskisaan 
osallistuakseen pari tarvitsee tuloksen 
vähintään kolmesta osakilpailusta. 
Tullakseen huomioiduksi kokonaiskil-
pailussa parin on osallistuttava sekä 
Järvenrannan että Pirunpellon kentillä 
pelattuihin osakilpailuihin. 

Kaikista osallistuneista pareista 41 
parilla oli hyväksyttävät kolme tulosta 
kokonaiskilpailua ajatellen. Maininnan 
arvoista on myös se, että voittajaparin 
lisäksi myös kakkoseksi kirinyt pari 
Pentti Joensalmi ja Timo Virkajärvi 
osallistui kaikkiin kuuteen osakilpailuun. 

Kauden kilpailu-uutisia
Myös Tarja ja Urpo Tapiola, Irene Eino ja 
Maria Ouni sekä Pirjo Lehtonen ja Markku 
Seppälä olivat yhdessä mukana kaikissa 
osakilpailuissa.

Kärjen osalta tulokset olivat seuraavat 
(tuloksissa on ilmoitettu kuukausi, 
kenttä ja nettotulos): 

1. Ville Jokinen LGV ja 
 Janne Tapiola LGV 192
 Kesä JR 64 + Elo PP 64 + Loka JR 64

2.  Pentti Joensalmi HaG ja 
 Timo Virkajärvi HaG 193
 Kesä JR 64 + Syys PP 64 + Loka JR 65

3.  Pasi Keskumäki LGV ja 
 Tero Lahtinen LGV 193
 Touko JR 62 + Kesä JR 65 + Elo PP 66

4. Pekka Lindeman LGV ja 
 Tuomas Tatti LGV 193
 Touko JR 64 + Kesä JR 62 + 
 Heinä PP 67

5. Teemu Ekstam LGV ja 
 Matti Manner GPi 195
 Touko JR 64 + Kesä JR 65 + 
 Heinä PP 66

6.  Ilkka Tietäväinen NRG ja 
 Pentti Tietäväinen NRG 196
 Kesä JR 68 + Heinä PP 64 + Loka JR 64

VIIKKOKISA

Useamman vuoden tauon jälkeen 
viikkokisaperinnettä päätettiin taas 
elvyttää. Kauden aikana viikkokilpailua 
oli mahdollista pelata 16 viikon aikana 
ja lopputuloksiin huomioitiin kahdeksan 
parhaan viikon tulokset. Varsinainen 
viikkokisa käytiin klubitiiltä kahdessa 
sarjassa. Sen lisäksi Jani Haukka palkittiin 
parhaasta scratchtuloksesta.

Viikkokisailu on mukava tapa piristää 
viikottaisia harjoituskierroksia ja tule-
vallakin kaudella viikkokisailua varmasti 
jatketaan. Kisamuoto ja sarjajako hake-
vat varmasti vielä sopivinta muotoaan, 
mutta toivottavasti jo ensi kaudella 
viikkokisasta saadaan pelaajia aktiivisesti 
houkutteleva viikottainen pelitapahtu-
ma.

Kiitos kaikille tämänvuotiseen viikkoki-
saan osallistuneille ja onnittelut kauden 
parhaille!

LYÖNTIPELI HCP 0 - 12,4
1) Jani Haukka
2) Janne Ouni
3) Anu Valkama
4) Antti Rantanen

PISTEBOGEY 12,5 – 36
1) Sirkka Ristilä
2) Jussi Saarinen
3) Maria Ouni
4) Teemu Pessa
5) Juha Eino
6) Irene Eino

REIKÄPELIT 2011

SCRATCHREIKÄPELI Pirunpelto
1. Tatu Holopainen
2. Pasi Keskumäki
3.-4. Jani Haukka ja Tero Lahtinen

TASOITUKSELLINEN REIKÄPELI 
Pirunpelto
1. Jarmo Kaakkolammi
2. Eeli Jaakkola
3.-4. Irene Eino ja Petteri Mäkelä

SENIORREIKÄPELI Järvenranta
1. Sirkka Ristilä
2. Jarmo Kaakkolammi
3.-4. Erkki Hautaniemi ja 
     Juhani Hietanen
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OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki palvelut 
saman katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

OP-bonusasiakas on sellainen
Osuuspankin omistajajäsen, jonka 

oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai 
vakuutusasiointi on vähintään 5 000 ¤.

Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Matti www.srv.fi/matti

Tampereen asuntomessualueelle, Vuoreksen puistokadun ja  Kirjailijan-
puiston väliselle alueelle rakennettavan Vuoreksen Matin kaksi kerrosta-
loa ja kaksitasoiset rivitalot täyttävät kaikki asumisen toiveet.  

Vuoreksen Matti tykkää tilasta, ja sitä onkin luvassa reilusti. Kerrostalois-
sa Vuoreksen puistokadun puoleiset parvekkeet lasitetaan ja ensimmäis-
en kerroksen kodeilla on oma piha-alue. Kaksikerroksisissa rivitaloissa 
on tarjolla kaksi päätyasuntoa, joissa tila jatkuu ruokailutilassa esteettä 
ylös asti. Sopivasti värikkäät julkisivut tehdään maalatusta betonista ja 
paikan päällä muuratusta tiilestä. Vuoreksen Mattiin pääset muuttamaan 
elokuussa 2012.

Tampere VUORES           Frans Emilin katu 2   

KT 1-2h+kt/tk(+s) ............................................................  39,5 - 47,0 m²
mh. 35.403 - 42.874 €  vh. 118.890 - 142.720 €
KT 2h+k/kt+s...................................................................  50,0 - 58,0 m²
mh. 40.155 - 49.137 €  vh. 134.360 - 163.650 €
RT 4h+k+s,....................................................................... 94,5 - 99,5 m²
mh. 83.313 - 89.614 €  vh. 276.800 - 299.460 € 

Autokatos mh. 5.990 €

Ota yhteyttä asuntomyyntiimme: 
Maija Hallila-Männistö, LKV 
p. 0201 455 979 

SRV Pirkanmaa, Tampellan esplanadi 2, 
33100  Tampere     www.srv.fi

jp
s-

m
ai

no
s.fi

www.teknikum.com

Rauhallista 
Joulua & Onnellista  

Uutta Vuotta  
2012

Kausi alkaa olla paketissa yhtä mahdol-
lista kisaa lukuun ottamatta ja onkin aika 
hieman katsoa taaksepäin ja pohtia men-
neitä. Ensimmäinen täyden pelioikeuden 
vuosi naisten Euroopan Tourin kiertueella 
toi mukanaan verta, hikeä ja kyyneleitä. 
Sijoitukseni rahalistalla tulee olemaan 
50. kieppeillä, joten seuraavan vuoden 
pelioikeus ilman karsintoja on saavutettu 
kirkkaasti ensimmäistä kertaa. Tämä oli 
kauteen lähdettäessä minimivaatimus, 
mutta kieltämättä tuntuu ihanalta, kun 
ei tarvitse pohtia karsintoja ja niiden 
raakuutta. 

AMMATTILAISEMME MAAILMALLA

Kaudesta päällimmäisenä jäivät mieleen 
tietysti ne onnistumiset. Itävallassa ja 
Ranskassa molemmissa olin viimeisenä 
päivänä johtoasemassa ja taistelin voi-
tosta, mutta vielä en ollut valmis siihen. 
Molemmista kisoista tuli rutkasti oppia 
ja taas seuraavalla kerralla tilanne tuntuu 
varmasti jo helpommalta. Kisoja kertyi 
kaudella 18 ja niistä vain neljässä tipuin 
viimeiseltä kierrokselta, eli cutista selviyty-
minen oli hyvällä tasolla. Jotkut tietyt 
kentät sopivat paremmin minun peliini, 
kun pääsen hyödyntämään lyöntieni 
pituutta. Toiset kentät eivät vaan meinaa 

millään istua silmään ja niissä pelaaminen 
on hankalampaa. Tämän kauden kentis-
tä hienoja ja mieleenpainuvia olivat mm. 
Sveitsissä  Golf Gerre Losone,  Tšekeissä 
Albatross Golf Resort  ja Irlannissa Killeen 
Castle,  joita voinkin suositella käymisen 
arvoisiksi paikoiksi. 

Jotta ensi kaudella tulisi haluttua menes-
tystä, on talven aikana tehtävä paljon 
asioita sen eteen. Lyöntini alkaa olla suh-

Kaisa Ruuttilan 
terveiset

teellisen toistettava, mutta vielä helpom-
min pitäisi pystyä pelaamaan haluttua 
kierrettä, eikä kauhunsekaisin tuntein 
odottaa, että mitä sieltä mahtaa tulla. 
Lähipeliin pitää saada entistä enemmän 
lyöntivalikoimaa ja näihin varmuus, jotta 
uskaltaa käyttää niitä myös kisatilantees-
sa. Puttipelini on ollut kaudella melko 
ailahtelevaa ja siihen haluan muutoksen. 
Putteja tulee liikaa kierrosta kohden ja 
tässä annan huonona päivänä melkein 
kaksi lyöntiä/ kierros etua parhaille 
kilpasiskoille. Tottakai myös lähestymiset 
pitää saada hieman lähemmäksi, jolloin 
puttien upottaminen on helpompaa. 

Kauden aikana taistelin myös selkä-
ni sekä loppukaudesta kipeytyneen 
olkapään kanssa. Näihin ongelmiin tulee 
jatkossa kiinnittää vielä enemmän huo-
miota, koska kroppani on työvälineeni 

ja rikkinäisellä työvälineellä ei voi pelata. 
Voitte kuvitella, että kun 9-vuotiaasta asti 
on rakastanut lyödä golfpalloja, myös 
selkäranka on vuosien myötä mukau-
tunut tähän. Raju yhdensuuntainen 
kiertoliike toiseen suuntaan aiheuttaa 
ongelmia. Nyt siis rakennetaankin tal-
vella tukilihakset eli kropan pienet syvät 
lihakset entistä rautaisempaan kuntoon, 
jotta ne jaksavat vielä vuosien ajan tukea 
selän liikkeitä. Tähän olen saanut apua 
uudelta valmentajaltani Terhi Beilissonilta, 
jonka muihin valmennettaviin kuuluvat 
myös mm. Minea Blomqvist sekä Mikko 
Korhonen. 

Olen kauden aikana huomannut, että 
mitä enemmän matkustaa, sitä huo-
lettomammaksi tulee. Ulkomaanpäiviä 
kertyy tänä vuonna n. 200. Erääseen 
kisamatkaan yritin lähteä kokonaan 

ilman lentolippua. Otan aina viimeisen 
mahdollisen bussin Helsinkiin, jolla 
juuri ehdin lentokentälle ja siellä aina 
kiiruhdan henkihieverissä portille, etten 
myöhästy koneesta. Kaikki varaukset 
teen aina ihan viime hetkillä ja välillä 
olen sen myös tuntenut nahoissani, kun 
maksan lennoista tuplahinnan. Niinpä 
teenkin nyt jo uuden vuoden lupauksen 
ja lupaan hoitaa ensi vuonna kaikki 
varaukseni ajoissa sekä olla hyvissä 
ajoin lentolippuni kanssa odottelemassa 
koneen lähtöä. 

Toivotan rauhallista joulua sekä 
birdierikasta uutta vuotta teille 
kaikille.
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Kaksi vuotta sitten käynnistimme uuden 
klubiperinteen ja valitsimme seuran 
historian ensimmäisen Aktiivijäse-
nen. Tavoitteena oli aktivoida jäseniä 
osallistumaan klubin toimintaan sekä 
toisaalta nostaa aktiiviset jäsenet entistä 
paremmin esille ja sitä kautta osoittaa 
heidän ansaitsemaansa arvostusta. 
Ensimmäiseksi Aktiivijäseneksi seuloutui 
Heikki Leppänen ja viime vuonna tittelin 
vei nimiinsä Jani Haukka.

Tänä vuonna Aktiivijäsenyydestä kisail-
tiin siis kolmannen kerran. Koko kauden 
ajan käynnissä olleessa kampanjassa 
jaettiin aktiivisuuspisteitä erilaisista 
klubin tapahtumista. Mukana oli niin 
risutalkoita, kisatapahtumia, toimitsija-
tehtäviä kuin klubijuhlia ja -matkoja. 

Kauden aikana lähes kaksisataa seuran 
jäsentä osallistui erilaisiin aktiviteetteihin 
ja keräsi niistä pisteitä. Suurimman piste-
potin keräsi ja samalla Lakeside Golfin 
kolmannen Aktiivijäsenen tittelin itsel-
leen ansaitsi Irene Eino. Irkku palkittiin 
lokakuussa klubin kauden päätöskisan 
yhteydessä proshop-lahjakortilla ja hän 
saa seuraavan kauden ajaksi aktiivijäse-
nelle nimetyn parkkipaikan käyttöönsä. 

Aktiivijäsenemme on osoittanut kauden 
aikana aivan poikkeuksellista aktiivisuut-
ta, sillä osallistumisaktiivisuuden lisäksi 
moni klubilainen on päässyt herkuttele-
maan, kun Irene on leiponut suussasu-
lavia suklaakakkuja lukuisiin eri klubita-
pahtumiin palkinnoksi. Kiitos Irkku!

Miksi käyttää osamaksu-
vaihtoehtoa?
•  Osakkeen voi nyt ostaa pitkällä
 maksuajalla, mutta käyttää peli-  
 oikeutta ja nauttia osakkaan 
 eduista heti.

• Osamaksukauppaan ei lisätä 
 korkoa tai muita kuluja.

• Maksuaikataulu voidaan 
 räätälöidä kullekin ostajalle 
 sopivaksi.Tänä vuonna erityismaininnan ja kiitok-

sen ansaitsevat lisäksi koko kauden ajan 
toiminnassa näkyvästi mukana olleet 
Anu Valkama, Juha Eino, Sirkka Ristilä 
ja Jouni Irri sekä kaikki muut aktiiviset 
klubilaiset. 

Onnittelut vielä Irkulle klubin Aktiivijä-
sen-tittelistä! 

T U L E  L A K E S I D E  G O L F I N  O S A K K A A K S I !  

Kysy lisää
Liisa Kuparinen, puh. 0400-633 753 tai liisa.kuparinen@lakesidegolf.fi

Tarjoamme ilmaisen lähipelialueen käytön Lakeside Golfin jäsenkorttia näyttämällä!

Kesä jatkuu
Käyttöauto Greenillä!

KÄYTTÖAUTO G
REEN O

N SUOMEN 

PARAS G
OLFIN

 TALVI-

HARJOIT
TELUKESKUS 

    
   -

Golf
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•  kahvila  •  pro-palvelut  •   TYKY-tapahtumat  •  golfkurssit kaikentasoisille ja –ikäisille   •  tilavuokraus pieniin ja suuriin tilaisuuksiin 
• Kahdessa kerroksessa 20 lyöntipaikkaa 50 metrin lyöntimatkalla  •  isot putti- ja chippialueet  •  puku- ja saunatilat naisille ja miehille  

info@kag.fi
Puh. 03 - 356  3366
www.kayttoautogreen.fi

Käyttöauto Green 
Kirkonmäenkatu 15 
33700 Tampere

Tiemme  menestykseen on tarjota 
 suuren  pankin  laaja  palveluvalikoima 

 yhdistettynä pankkiiri liikkeen   
yksilölliseen  asiakaspalveluun.

Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme.

Å
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TAMPERE - Hämeenkatu 8 - puh. 0204 293 200 - www.alandsbanken.fi

Lakeside Golfin 
tämänvuotinen 
Aktiivijäsen on Irene Eino

Osakkeen voi ostaa nyt myös osamaksulla
Osakkuus kannattaa!

Lakeside Golfissa osakas pelaa aina vuokrapelioikeuden haltijaa 
edullisemmin. 

B- ja C-osakkeiden pelikausimaksuihin sisältyy sekä aikuisen että 
juniorin pelioikeus. Perheen juniori pelaa siis veloituksetta aina 
25-vuotiaaksi asti!

Osakkailla on oikeus tuoda samassa peliryhmässä pelaavat vieraansa 
pelaamaan alennetulla greenfeellä.

Lakeside Golfin osakkaat saavat etuja myös useilla kentillä Suomessa 
ja ulkomailla.
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Kuluneella kaudella Lakeside Golfissa 
päästiin juhlimaan yhteensä kolmeatoista 
Hole in One -onnistumista. Holareista 
yhdeksän tehtiin Järvenrannassa ja neljä 
Pirunpellolla.

Erityisesti elokuu oli holareiden kulta-
aikaa yhteensä seitsemällä onnistumi-
sella. Huomionarvoista on myös se, että 
peräti kahtena elokuun päivänä Hole In 
Oneja kirjattiin kaksin kappalein.

Onnea!

Marko Heinämäki TG Väylä 15 Järvenranta 30.5.2011
Matti Niemi SaG Väylä 5 Järvenranta 2.6.2011
Lasse Järvinen LGV Väylä 12 Järvenranta 9.6.2011
Sinikka Piekkola LGV Väylä 17 Järvenranta 19.6.2011
Arttu Pihlava NRG Väylä 17 Järvenranta 5.7.2011
Toni Uutela GPi Väylä 3 Pirunpelto 31.7.2011
Vesa-Pekka Torvinen LGV Väylä 12 Järvenranta 2.8.2011
Jussi Turunen GPi Väylä 12 Pirunpelto 12.8.2011
Raimo Levula NaG Väylä 8 Pirunpelto 12.8.2011
Ville Salmi PeG Väylä 2 Järvenranta 20.8.2011
Anu Alppi LGV Väylä 15 Järvenranta 21.8.2011
Kati Halonen LGV Väylä 2 Järvenranta 21.8.2011
Janne Altonen HGK Väylä 8 Pirunpelto 26.8.2011

Hole in One 2011

Lakesidessa Suomen paras palvelu!

Ilmoitusmyynti MaMyS Ky

puh. 0400 383 683
www.mamys.fi

• Varastointi- ja kansain-
väliset kuljetuspalvelut. 
• Kotimaan kuljetukset.

Salmintie 7 • 38420 Sastamala • puh. (03) 511 9090 • fax (03) 511 9091

Sirlog Oy

www.
karkunlomakiinteistot.com

MATIMA OY

Lämmin kiitos kaikille asiakkaillemme. 

Hyvää palvelua ei ole ilman asiakkaita 

ja haluammekin kiittää kaikkia meillä 

asioivia pelaajia hyvästä vuorovaikutuk-

sesta. Meille hyvä palvelu on tärkeä asia 

ja on ilo saada tunnustusta, että myös 

asiakkaamme arvostavat sitä. Palkin-

to kannustaakin meitä panostamaan 

palveluun ja palvelemaan teitä entistä 

paremmin myös jatkossa!

Palvelun lisäksi kenttämme noteerattiin 

rankingissa. Pirkanmaalaisista kentistä 

Pirunpeltomme oli jälleen listalla kor-

keimmalla sijoittuen kokonaisarvioinnis-

sa sijalle 24. 

Suomalaiset golfarit 
äänestivät Lakeside 
Golfin palvelun 
ykköseksi Golf 
Digestin Kenttä-
rankingissa 2011. 

Myös yksittäiset väylät noteerattiin; 

parhaiden par-kolmosten listalle nou-

sivat sekä Pirunpellon #12 (10.) että 

Järvenrannan #5 (23.) ja parhaiden 

par-nelosten listalle nousi Pirunpellon 

#9 (18.) . Korkeimmalle kotoisista 

väylistämme noteerattiin parhaat 

par-vitoset -kategoriassa Järvenrannan 

väylä 6, joka oli listan sijalla 7.

Laaja valtakunnallinen kenttäranking-

tutkimus tehdään kahden vuoden välein 

Golfpiste.com-portaalin käyttäjille ja sen 

toteuttaa IRO Research Oy. Tutkimuksen 

tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan 

Golf Digestin numerossa 8/2011.

Voimme siis olla ylpeitä siitä 

kokonaisuudesta, joka meillä 

Lakesidessa on! Klubin henki-

lökunta lupaa tehdä edelleen 

parhaansa, että sekä peliolo-

suhteet että palvelu kehittyvät 

entisestään koko ajan.

Tutustu alueen palveluihin!



Raija Nyström
Aluejohtaja

LKV
0500 403 322

Merita Laitinen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 314 0086

Sami Hietikko
Myyntijohtaja

050 314 0081

Sari Vuorilahti
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 314 0082

Anne Jokinen
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 314 0080

Sähköposti: etunimi.sukunimi@aktialkv.fi

Juha Palvaanlahti
Kiinteistönvälittäjä

LKV
050 314 0084

Aktia Kiinteistönvälitys Oy,  puh. 010 247 5980
Hatanpään valtatie 8, Ratinanlinna, ma-pe 10.00-16.30

Tarjoamme turvallista ja luotettavaa kiinteistönvälityspalvelua. Meille 
asuntosi on yksi tärkeimmistä ei yksi tuhansista. Asiakkaanamme 
voit luottaa siihen, että henkilökuntamme sitoutuu ja palvelee Sinua 
kaikissa asuntoasioissa laadukkaasti ja rautaisella ammattitai-
dolla. Seuraamme tiiviisti asuntomarkkinoita ja pystymme antamaan 
Sinulle ajankohtaista tietoa alueesi hinnankehityksestä ja markkina-
tilanteesta.

www.aktialkv.fiAktia Kiinteistönvälitys
Ratkaisuja koti-ikävään.

Tervetuloa! 

Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Aktia Tampere, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere
puh. 010 247 5900*, www.aktia.fi 
*Kiinteästä linjasta 8,28 snt/puhelu + 5,95 snt/min., matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,04 snt/min.

Saako olla 
monipuolista 

pankkipalvelua?

Saako olla kattavaa 
kiinteistönvälitys-

palvelua?

Saako olla 
monipuolista 

pankkipalvelua?

Saako olla 
asiantuntevaa 

omaisuuden hoito-
palvelua?

Saako olla kattavaa 
kiinteistönvälitys-

Saako olla 
ammatti taitoista 

vakuutuspalvelua?

Meiltä saat saman katon alta kaikki tarvitsemasi pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus - ja 
kiinteistönvälityspalvelut. Halutessasi saat myös henkilökohtaisen asiakasvastaavan, joka 
auttaa sinua kaikissa talouteesi liittyvissä kysymyksissä. 

AKTIA SUOMESTA, HAUSKA TUTUSTUA!

Minimipalkkio 2.460 € sis. alv 23 %, välityspalkkio 4,30–4,92 % sis. alv. velattomasta hinnasta (+ asiakirjakulut).


