
 
 

Tätä kirjoitettaessa ladut kiertävät upean lumisella Botnia Golfin kenttäalueella. 

Kauden alku vaikuttaa vielä kaukaiselta haaveelta. Vajaan kahden kuukauden 

kuluttua tilanne on toivottavasti toinen ja kentän pääväritys valkoisen sijasta keväi-

sen vihreä. Viime vuonna kausi alkoi jo huhtikuun puolessa välissä. Tänä vuonna 

avataan myös heti, kun olosuhteet sen sallivat. 

Kausi 2010 loi positiiviset odotukset tulevalle kaudelle. Kierrosmäärät, peli- ja kilpai-

lumaksut sekä ravintolamyynti kasvoivat. Myynnin kasvaessa myös kulut ovat luon-

nollisesti toiminnan laajentuessa kohonneet. Tulevan kauden haaste onkin pitää 

kulut kurissa ja toiminta hyvällä kasvu-uralla palvelutasosta tinkimättä. Meidän suu-

rimpia valtteja ovat kentän kunto, toimivat klubitilat sekä asiakaslähtöinen hyvä 

palvelu. Suurin haaste on sijainti kasvukeskusten ja valtakunnallisten pääväylien 

ulkopuolella. Vahva tahto ja halu pärjätä paikkaavat pieniä sijaintiin liittyviä toiveita. 

Kenttä on edelleen ydin, jonka ympärille toiminnallisesti vahva kokonaisuus raken-

tuu. Viime kesänä hyväksi todettu jyrä on hankittu seuran omistukseen. Tasaiset lyön-

tipaikat, hyväkuntoiset väylät sekä rullaavat greenit houkuttelevat pelaamaan Bot-

nia Golfissa jatkossakin. Kenttähenkilökunta Ilpo Koposen johdolla aloittaa jälleen 

huhtikuun puolessa välissä työt kentän puolella ja klubi avataan toukokuun alkupuo-

lella. Klubilla golffareita palvelevat tutut kasvot. Ravintolassa kokkaavat ja toimivat 

asiakaspalvelussa Erika Hautamäki ja Mira Hakala sekä toimistossa allekirjoittaneen 

lisäksi Marja Villamo. Kesäapuja on lisäksi tulossa sekä kenttä- että klubipuolelle.  

Aurinkoista, lumet nopeasti sulattavaa kevättä ja kauden alkua odottaen, 

Tuija Laitakari 

toiminnanjohtaja 

 

Ps. Kilpailukalenterista löytyy hyviä klassikkokisoja ja uusia mielenkiintoisia tulokkaita. 

Kannattaa käydä katsomassa www.botniagolf.fi mitä tuleman pitää. Ehkäpä erikoi-

sin uusi tuttavuus on heinäkuun 1. pelattava Yögolfkisa, jossa kisataan valoisan yön 

aikaan ja tapahtuma huipentuu herkulliseen rosvopaisti-illalliseen. 

Toiminnanjohtajan terveiset 
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Hyväkuntoiset lyöntipai-

kat ja väylät sekä rul-

laavat greenit houkut-

televat pelaamaan 

BG:ssä jatkossakin. 

 

BOTNIA GOLF 

PL 55, 61801 KJOKI  

Hermanninmäki 22, 

61980 PÄNTÄNE 

 

Puh 06 2324 663 

Fax 06 2324 665 

 

Tilinumero  

Nordea 210518-15826 

SOP 473050-28288  

 

www.botniagolf.fi 

botniagolf@botniagolf.fi 

Viikolla viisitoista klubilla sääntöilta ja kevätkokous 
 

Golfkauteen orientoituminen on hyvä aloittaa palauttamalla mieleen miten erilaisista 

tilanteista kentällä selviää mahdollisimman kätevästi (ja vähin seuraamuksin).  Sään-

töjen tunteminen on jokaiselle pelaajalle etu, joka edesauttaa pelin sujuvaa etene-

mistä. Sääntöilta pidetään klubilla maanantaina 11.4. klo 18 alkaen. 

 

Seuran sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Botnia Golfin klubilla torstaina 

14.4. klo 19 alkaen. Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen! Ry:n kokouk-

sen jälkeen klo 20 alkaen on vuorossa Botnia Golf Oy:n yhtiökokous. 

Kevät, kesä ja pallo kuppiin.. 

http://www.botniagolf.fi/


 

 

SIVU 2 HENKILÖSTÖTIEDOTE 

 

Jäsenet voivat itse kätevästi päivittää mm. omat osoitetiedot, 

lisätä sähköpostiosoitteen tai syöttää tuloskortteja Nexgolfiin 

kirjautumalla omalle jäsensivulle. Myös peliaikojen varaus 

kauden alettua on helppo tehdä suoraan kotikoneelta. Si-

säänkirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen 

www.nexgolf.fi/bg.  

Tunnus on jäsennumero (löytyy esim. jäsen- ja tasoituskortista-

si). Salasana on kuusi merkkiä pitkä ja muodostuu seuraavas-

ti: kaksi ensimmäistä kirjainta etunimestäsi, kaksi ensimmäistä 

kirjainta sukunimestäsi sekä kaksi ensimmäistä numeroa syn-

tymäajastasi. 

Esimerkki: Matti Meikäläinen on syntynyt 3.11.1964. Matin 

oletussalasana on 'MaMe03'. Kirjainten koko on merkitsevä. 

 

 

Kevätkauden tapahtumia 

Botnia Golfin pelimaksuja 2011 

Kausimaksu 

Aikuiset osakkaat       390 euroa 

Aikuiset ei osakkaat   490 euroa 

Aloittelijan kausimaksu   250 euroa 

Juniorit (1990-92 syntyneet)  120 euroa 

Juniorit (1993 tai myöh. syntyneet)  ilmainen 

 

Kausimaksun voi halutessa maksaa myös kahdessa tai kol-

messa erässä. Jos haluat maksaa useammassa erässä, ota 

yhteyttä toimistoon p. 06 2324 663, botniagolf@botniagolf.fi. 

Meillä voit maksaa myös liikuntaseteleillä. 

 

Green fee -paketit BG:n jäsenet 

10 x green fee    250 euroa 

5 x green fee    130 euroa 

Green fee -paketit ovat henkilökohtaisia. 

Sisäharjoittelukausi kiihtyy kevättä kohti 

Huom! Kuortaneen urheiluopiston uudet harjoitusajat lauan-

taina 26.3. klo 12-15.00 sekä sunnuntaina 10.4. klo 12-15.00.  

30 nopeinta ilmoittautunutta mahtuvat aluevalmentaja 

Riku Äyrin ja Tuomo Lainimon johdolla kohentamaan taito-

jaan sekä saamaan vinkkejä omaan harjoitteluun. Kurssille 

ovat tervetulleita kaikki BG:n jäsenet ilman tasoitusrajaa. 

Ilmoittaudu mukaan puh. 0400 767 089 / Tuija tai bot-

niagolf@botniagolf.fi. Harjoitusmaksu aikuisilta 10 euroa / 

kerta, maksu paikanpäällä. Kimppakyydit. 

 

Seuran palloiluvuoro jatkuu sunnuntaisin klo 15-17 Kauppa-

oppilaitoksen liikuntasalissa. Ohjelmassa golfiin liittyviä 

harjoitteita ja pallopelejä, kuten sählyä, korista ja ultimatea. 

Harjoitusvuoro on seuran jäsenille ilmainen. Vielä ehtii mu-

kaan! 

Golfsimulaattori on avoinna päivittäin. Varaukset Nexgolfin 

kautta tai puh 06 2324 663. Simulaattori on hauskaa ajan-

vietettä niin konkareille kuin aloittelijoillekin. Kisoista kiinnos-

tuneille tiedoksi 2-hengen simulaattorikisa pelataan maa-

liskuun aikana. Lisätietoja www.botniagolf.fi. 

Golfohjaajakoulutusta BGssä 13.-14.5. 

 
Tapahtumat kevät 

Maaliskuu Simulaattorikisa 2h joukkue Kaikille avoin 

26.3. Harjoitukset Kuortaneella max. 30 hlöä 

28.3. Naisten keilailu Naisjäsenet 

6.4. Elmo Sportin golfilta Jäsenet 

10.4. Harjoitukset Kuortaneella max. 30 hlöä 

11.4. Sääntökoulutus Jäsenet 

14.4. Kevätkokous ja Yhtiökokous Jäsenet/osakkaat 

Toukokuu Kevättalkoot Jäsenet 

 

Kevättalkoiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Talkois-

sa tehdään mm. istutuksia, risusavottaa, haravoidaan ja 

laitetaan paikkoja yleisesti kuntoon. Talkoolaisille tarjolla 

keittolounas sekä ilmainen osallistuminen kauden Aukaasu 

Scrambleen sunnuntaina 15.5. Tervetuloa! 

Elmo Sport Kauhajoki toivottaa Botnia Golfin jäsenet BG:n 

seurailtaan keskiviikkona 6.4.2011 klo 18.30-20.00. Ilta järjeste-

tään Kauhajoen keskustassa sijaitsevassa Elmo Sportin liik-

keessä. 

Esillä tulevan suven uutuuksia huippuhinnoin vain illan ajan. 

Paikalla Wilsonin edustaja Jerry Ruhanen ja Fysiostoren edus-

taja Juha Lantto. 

Terveisin, Elmo Sportin väki 

 

Elmo Sportin seurailta BG:n jäsenille 6.4. 

Botnia Golfissa järjestetään seuran oma Golfohjaajan perus-

kurssi 13.-14.5.2011. Tavoitteena on saada seuraan ohjaus-

taitoisia henkilöitä junioriharjoitusten ja golfiin tutustumistilai-

suuksien vetäjiksi. Golfohjaajakurssin tulevat pitämään Petri 

Parviainen Jyväskylästä sekä Anu Alppi Tampereelta. Mu-

kaan mahtuu 12-16 henkilöä. Jos olet kiinnostunut ohjaustai-

tojen kehittämisestä ja seuratoiminnassa mukana olemisesta, 

ota yhteyttä p. 0400 767 089 / Tuija. Kurssi on osallistujille il-

mainen. 

 

 

 

 

 
 

Omien tietojen päivitys Nexgolfiin 

Maanantai-illan huumaa -kortitta kentälle 

Maanantai-illat tarjoavat tulevalla kaudella mahdollisuuden 

ns. kortittomille tutustua golfin pelaamiseen Botnia Golfin 

kentällä. Henkilö, jolla ei ole green cardia suoritettuna, voi 

tulla pelaamaan lajin harrastajan kanssa ja testata miltä laji 

oikeasti tuntuu. Kortittomien lähdöt maanantaisin klo 19:00 

alkaen. 


