
 Hyvää uutta vuotta ja tulevaa golfkautta 2023! 

 

Talven selkä on taittunut, valon määrä lisääntyy päivä päivältä ja sen myötä uusi golfkausi lähestyy. 

Kuten viime vuosina on monin tavoin konkreettisesti huomattu, elää golf mukana yhteiskunnan 

muuttuvissa tilanteissa. Pari vuotta meni poikkeusoloissa korona-arkeen totutellessa ja sen jälkeen 

vuorossa onkin ollut uusia ennen näkemättömiä maailman tilanteita.  Niiden vaikutukset sekä 

suoraan että välillisesti ovat monin tavoin vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan myös golfin. 

Kustannusten nousu vaikutta luonnollisesti myös golfkentän toimintaan. Kentän hoitokustannukset 

kasvavat eikä niistä voida määrättömäsi tinkiä. Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös pelaamisen 

kustannuksiin.  Joka tapauksessa meille on tärkeää että voimme tarjota asiakkaillemme 

mahdollisimman hyvät olosuhteet golfaamiseen myös tulevalla kaudella. Tähän tavoitteeseen tähtää 

myös kevään tullen kentällämme työt  aloittava uusi kenttämestarimme Jussi Viitala.  

Uskomme että kiinnostus golfiin säilyy ja uusiakin harrastajia löytää lajin pariin myös jatkossa. Ja 

kuten aiemminkin, pelaavat osakkaamme ja Loimijoki Golfin jäsenet aina vieraspelaajia edullisemmin 

kotikentällään. 

 

Seuran ja kentän viestintä painottuu nettisivuillemme, www.loimijokigolf.fi, sekä some-kanaviimme 

Facebookissa sekä Instagramissa. Näistä kanavissa löytyvät aina ajankohtaisimmat tiedot kentän 

tapahtumista ja muista asioista. Lisäksi tiedotamme jäsenille tärkeistä asioista edelleen myös 

sähköpostitse, huolehdittehan että jäsentiedoissanne on oikea sähköpostiosoite! 

Ennen kauden alkua hoidetaan jäsenmaksuasiat taas kuntoon hyvissä ajoin jotta peliaikojen 

varaaminen ym. onnistuu sujuvasti heti kun sen aika on. Kirjautuessanne ensimmäistä kertaa 

NexGolfiin tarkistakaa myös jäsentietonne ajan tasalle.  

 

Huom! Tilinumeromme on vaihtunut viime vuodesta, käytättehän maksuun laskussa olevia tili- ja 

viitenumeroita niin maksu kohdistuu oikein ja päivittyy tietoihinne NexGolfissa! 

 

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan, eli aikuiset 89€ ja juniorit (s. 2002 ja nuoremmat) 44,5€. 

  

Jäsenedut ja oikeudet 2023 

• Loimijoki Golf ry:n jäsenyyden 

• Suomen Golfliiton jäsenyyden sekä sähköisen tasoituskortin (mahdollisuus pelata myös 

vieraskentillä) 

• Pohjolan pelaajavakuutuksen, voimassa Suomessa sekä ulkomailla  

• Muut Golfliiton jäsenedut; https://golf.fi/pelaajalle/jasenedut-ja-vakuutusturva/ 

• Tasoituksen ylläpidon kotiseuran (LoG) toimesta 

• Golf-lehden vuosikerran (1 /talous) 

• Jäsenhintaiset pelimaksut  
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• Aktiiviset NexGolf -tunnukset (nettiajanvaraus ja kilpailuilmoittautumiset)  

• Loimijoki Golf -älykortti käytössäsi! Älykorttiin voit ladata saldoa (ns. Loimijoki-rahaa), joka 

käy kaikkiin palveluihimme. Myös kaikki kisapalkintolahjakorttien arvot ladataan suoraan 

korteille. Kortti toimii rangen palloautomaatissa, ja sinne tallennetaan myös peliliput. 

Kortteja ei uusita vuosittain, vaan vanhat kortit päivitetään automaattisesti uuteen kauteen.  

• Harjoitteluun 10 pallokoria veloituksetta  

Holarivakuutuksen omalla kotikentällä . 

Tarjoamme sinulle ja kanssapelaajille kuohuvat juhlajuomat klubilla. 

• Osallistumisoikeuden avoimiin kilpailuihin, niin koti- kuin vieraskentällä  

• Kenttäyhtiön ja seuran järjestämää koulutusta ja toiminta 

• Mahdollisia etuja yhteistyökumppaneiltamme 

 

Mikäli kuitenkin syystä tai toisesta et halua enää harrastusta jatkaa, tai olet vaihtanut kotiseuraasi, 

ilmoitathan siitä sähköpostitse niin poistamme jäsenyyden rekisteristämme. 

 

Kausipelioikeudet 2023 

  

Seuran jäsenillä on mahdollisuus lunastaa kausipelioikeus alennettuun hintaan 31.3.2022 saakka! 

Ennakkovaarajan hinta kaudelle 2023 on 730€ (norm. 780€) 

 9 reikäisille kierroksille kausikortin voi varata ennakkohintaan 425€ (norm. 455€). 

 

 Junioreiden kausipelioikeuden hinta 2023 määräytyy pelaajan ikävuosien mukaan, 10€/ikävuosi ja 

6€/ ikävuosi 9 reiän kierroksille (norm. 10€/ikävuosi).  

Lisäksi viime vuoden tapaan etuhinta myös 22-30v opiskelijoille (virallinen opiskelijakortti) 705€ 

(norm. 780€) ja 9 reiän kierroksille 380€ (norm. 455€). 

 

Emme varaa / lähetä laskuja automaattisesti viime vuoden kausipelioikeuksien perustella, joten 

muistakaa olla ajoissa yhteydessä ja varata pelioikeudet etuhintaan! 

  

Kausipelioikeuksien varaukset: pauliina.pontinen@loimijokigolf.fi tai caddiemaster@loimijokigolf.fi  

• 18-reiän täyspelioikeus oikeuttaa rajoittamattoman kierrosmäärän pelaamiseen 

kentällämme kaudella 2023 ajanvarauksen mukaisesti. 

• 9-reiän pelioikeus oikeuttaa päivittäin yhteen  9-reiän pelikierrokseen kentällämme kaudella 

2023 ajanvarauksen mukaisesti. Halutessaan 9-reiän pelioikeuden haltija voi pelata täyden 

18-reiän kierroksen maksamalla lisäysin green feen, 15€. 

• Pelioikeudet ovat henkilökohtaisia eikä niitä voi vaihtaa pelilipuiksi 

Par-3 kenttä 

• Kausipelioikeuden isolle kentälle lunastaneet (9- tai 18-reiän pelioikeus) voivat ostaa 

kausipelioikeuden par-3 kentälle hintaan 90€. 

• Ilman ison kentän pelioikeutta kausipelioikeuden hinta par-3 golkentälle on 250€. 

• Kaudella 2023 par-3 kentän pelioikeus kuuluu myös osakasetuihin joten osakkailta ei 

veloiteta kentän käytöstä. 
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Osakkaat 

• Yhtiövastikkeen hinta 2023 on 510€. 

• Osakkailla on monia vaihtoehtoja pelioikeuden kanssa!  

1) Voit pelata itse omalla pelioikeudellasi.  

2) Voit vaihtaa pelioikeuden vapaasti käytettäviin/jaettaviin pelilippuihin (20 kpl) 

     (Peliliput ovat voimassa kauden 2023 ajan) 

 3) Voit vuokrata pelioikeuden eteenpäin itsenäisesti ja ilmoittaa pelioikeuden käyttäjä 

toimistolle. Myös toimistolta välitämme osakkaiden pelioikeuksia vuokralle siinä 

järjestyksessä kuin ne meille ilmoitetaan vuokrattavaksi. 

 4) Voit jättää pelioikeuden passiiviseksi ilman vastikemaksuvelvollisuutta. Päätös 

pelioikeuden käyttämättä jättämisestä tulee ilmoittaa toimistolle sähköpostitse 31.3.2023 

mennessä.  

 

• Osakkaille etuja myös vieraskentille!  

Osakkaat pääsevät hyödyntämään myös monia muita etuja; 

- vieraan tuominen pelaamaan 25€ green fee –hinnalla 

- golfauto kierrokselle hintaan 25€ 

 - osakaskilpailupäivä yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa 

- Länsirannikon Golfkenttien etukortti jolla green fee etuhintaan mukana olevilla      kentillä 

 -  Mahdollisuus hankkia SGK:n Kultakortti, jolla veloitukseton green fee mukana olevilla 

kentillä (pelikierrosten määrä vahvistetaan myöhemmin)  kauden aikana 

 

Osakasedut kokonaisuudessaan löytyvät kotisivuiltamme. 

 

Toivotamme sekä uudet että jo vuosien ajan kenttämme vakioasiakkaina olleet golfarit lämpimästi 

tervetulleiksi ja pyrimme palvelemaan teitä mahdollisimman hyvin jatkossakin. 

Tässä lyhyesti ajankohtaisia asioita vuoden alkuun. Jos maksuista tai muusta herää kysymyksiä niin 

olkaa yhteyksissä, sähköposti ja puhelin tavoittavat myös talvikaudella! 

Mukavaa talven jatkoa ja tulevan kevään odotusta! 

  

 

Yt, Pauliina 

 

Pauliina Pöntinen, toiminnanjohtaja 

e-mail: pauliina.pontinen@loimijokigolf.fi 

 puh: 050 590 24 79 
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