
Tervehdys Rantasalmi Golfin
jäsenet

Kevättä kohti mennään ja teemme
kaikkemme, että saamme kentän auki
mahdollisimman aikaisin ja hyvässä
kunnossa. Rantasalmi Golf  on paras
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Rantasalmi Golfin jäsenkirje 2023
Vuosi on jo pitkällä ja kevät kolkuttelee ovella. Myös Rantasalmi Golf  alkaa
heräillä talviunilta ja valmistautuu golfkauden alkuun. Tässä jäsenkirjeessä

muutamia tämän hetken tietoja meneillään olevasta vuodesta. 

Klubin kahvila avoinna 12.3.2023 klo 10-13 Lipposhiihtojen merkeissä. Tule
hiihtelemään, kahvittelemaan ja rupattelemaan silloin!

Puheenjohtajan terveiset
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paikka aloittaa golf . Se on sitä sekä
uusille pelaajille että vanhoille jäsenille.

Korona kaudet 2020 ja 2021 olivat
kaikille golfkentille poikkeuksellisen
hyviä talouden ja kierrosmäärien
suhteen. Viime kausi oli paluuta
normaaliin. Kierrosmäärät tippuivat
meilläkin ja myös tulos jäi alle
budjetoidun. Vahva taloutemme
kuitenkin kesti hyvin ja resurssit ovat
edelleen kunnossa.

Kustannukset kuitenkin ovat nousseet
ja jotta talous myös säilyy vahvana,
päätti syyskokous hallituksen
esityksestä maltillisesti korottaa
pelimaksuja. Emme varmaankaan ole
ainoa seura joka näin joutuu
tekemään ja olemme varmasti
edelleen edullisin paikka pelata golf ia
tällä seudulla.

Ne menevät siis seuraavasti:

Kausimaksu aikuiset (jäsen): 320 €
Jäsenmaksu aikuiset: 80€

Kausimaksu juniorit 16-22v (jäsen): 100
€ Jäsenmaksu juniorit: 40€

Kausimaksu juniorit alle 16v (jäsen): 0
€

Aikuisen vieraspelaajan kausipelioikeus
(toisen seuran jäsen): 380 €

Juniorivieraspelaajan kausipelioikeus
(toisen seuran jäsen): 140 €

Juniorimaksu koskee 2002 syntyneitä
tai nuorempia

Kannustan kaikkia valitsemaan tuon
kausimaksun, joka meillä on kuitenkin
todella edullinen. Silloin golf ia sitten
tulee myös pelattua enemmän ja
kuten tiedämme, on Golf in peluu
terveyden kannalta kuin laittaisi rahaa
pankkiin!

Golf  varmasti jatkaa suosionsa
kasvattamista. Jatkaa sitä myös meillä
Rantasalmella. Meillä on kuitenkin
hienosti tilaa ja varaa kasvaa.
Rantasalmelta saa vuoron aina
sopivasti!

Nähdään kentällä!



Olli Österlund

puheenjohtaja

Rantasalmi Golf

Jäsen- ja pelikausimaksuista infoa

Jäsen- ja pelikausimaksujen laskutukseen teimme hieman uudistusta tälle
kaudelle johtuen osittain kustannusten noususta, osittain Nexgolf in toimintojen
uudistumisesta. Tämän kauden jäsen- ja pelikausimaksut lähetettiin helmikuun
puolen välin paikkeilla kaikille jäsenille sähköpostitse. Lasku löytyy jokaiselta
myös Nexgolf ista kirjautumalla omilla tunnuksilla järjestelmään (linkki
Nexgolf iin).

Uutena mahdollisuutena jäsenille tuli myös verkkolaskun tilausmahdollisuus,
joten klikkaamalla tämän kauden maksujen maksamisen yhteydessä
verkkolaskutilauksen, saat tulevina vuosina laskun suoraan verkkopankkiisi. 

Jos et jostain syystä laskua saanut sähköpostiisi tai jokin muu askarruttaa
laskuun liittyen, niin olethan yhteydessä Eeroon, niin selvitetään yhdessä tilanne.
Eeron puhelinnumero 0407571812, sähköposti tj@rantasalmigolf .f i.

Tietoa tulevasta kaudesta
Tuleva kausi on Rantasalmi Golf in 36. toimintakausi. Seuran hallituksen
puheenjohtajana toimii Olli Österlund, varapuheenjohtajana Mervi Partanen ja
sihteerinä Pentti Kovanen. Hallituksen jäseninä toimivat Mika Myllys, Arja
Sistonen, Ari Korhonen, Jouko Lukkarinen, Jussi Nykänen ja Pertti Paunonen.
Toiminnanjohtajana työskentelee Eero Sistonen. 

Kausi pyritään avaamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kevään sää on
ratkaisevassa asemassa sen suhteen, joten toivotaan lämmintä kevättä. 

Kilpailu- ja tapahtumakalenteri julkaistaan maaliskuun loppupuolella/huhtikuun
alussa ja sitä täydennetään kevään mittaan. Nexgolf in kalenteri kannattaa
laittaa seurantaan, ilmoitamme siellä kilpailuiden lisäksi myös talkoista,
harjoituksista ja muista tapahtumista. (linkki kalenteriin).

Toimikunnat aloittelevat myös toimintaansa kevään aikana ja innokkaita uusia
toimijoita otetaan mielellään mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan
Rantasalmi Golf in johtoajatusta olla paras paikka aloittaa golf . 

Kentällä on vielä lunta sen verran paljon, että johtopäätöksiä talvehtimisesta on
hankala sanoa. Viime syksynä talveen varautuminen meni hieman viime
tippaan, viimeinen lippu ja kuppi otettiin pois samalla hetkellä, kun ensimmäiset
lumihiutaleet tulivat maahan. Maassa ei kentällä ole routaa juuri ollenkaan,
lunta on sen verran paljon, että se suojaa nurmea. Oma jännityksensä siinä aina
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on, kuinka talvi koettelee kenttäämme. Toivotaan parasta ja tehdään
parhaamme keväällä, että kenttä saadaan parhaaseen mahdolliseen kuntoon
tulevallekin kaudelle.
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