
   
JÄSENTIEDOTE 1/2023 

 
 

Hyvää golfvuotta 2023 Karelia Golfin jäsenet! 

 

Isot kiitokset kuluneesta golfvuodesta 2022 jäsenemme! Iloksemme voimme todeta, että meitä on 

ensimmäistä kertaa seuramme historiassa yli 1500 jäsentä. Myös kenttiemme kunto Pilkossa sekä 

Kontioniemessä oli kuluneena vuonna erinomainen, suorastaan ennätyksellisen hyvä. 

 

Toivotamme Teille samalla mitä parhainta golfvuotta 2023! Golfvuosi on jo käynnissä Mehtimäen 

Golfhallilla kesäisten kenttiemme vielä odotellessa hyväkuntoisina suojaavan lumipeitteen alla. 

Talven kautta kuljemme kohti kevättä ja kesää tässä siis jäsenmaksusi ohessa muutamia yleisiä 

infoja alkavan golfkauden osalle.  

 

Jäseneduistamme isoin, kausimaksu Pilkonpuiston par3-kentälle kaikille KarG jäsenille on 

käytössänne tänäkin vuonna. Myös jäsenmaksut pysyvät vuodelle 2023 ennallaan. 

Tarkoituksenamme on edelleen tarjota golfin ilosanomaa uusille lajista kiinnostuneille ja kasvattaa 

jäsenmääräämme kohti tuhattakuuttasataa jäsentä. Muistakaa siis olla aktiivisia ja houkutella 

edelleen uusia ystäviä ja pelikavereita lajimme pariin! 

 

Seuraavien linkkien kautta lisätietoa jäseneduistamme sekä pelivaihtoehdoistamme: 

 

1) Hinnastot: 

➢ Karelia Golf ja Kontioniemi – www.kareliagolf.fi/hinnastokarg 

➢ Pilkonpuisto – www.kareliagolf.fi/hinnastopilkko 

➢ Mehtimäen Golfhalli – www.kareliagolf.fi/hinnastogolfhalli 

 

2) Karelia Golfin ajankohtaiset jäsenedut 

➢ www.kareliagolf.fi/jasenmaksulaskutus 

➢ www.kareliagolf.fi/jasenedut 

 

3) Kausimaksulaskujen infot lähetämme erikseen helmikuussa 2023 

 

4) Golfopetuksen sekä green card –kurssien ajankohtaiset infot 

➢ https://kareliagolf.fi/opetus/Golfopetuksen-ajankohtaista 

➢ https://kareliagolf.fi/opetus/kurssit 
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Osalle Teistä pelikauden valinnat ovat jo selvillä, osa vielä miettii ja puntaroi vaihtoehtoja. Olkaa 

rohkeasti yhteyksissä, ja etsitään Teille kaikille sopiva vaihtoehto KarG jäsenyyden 

hyödyntämiseen sekä golfin harrastamiseen. Me tarjoamme vaihtoehtoja, Te hyödynnätte niitä 

parhaaksi katsomallanne tavalla. Golfia voi harrastaa monilla hyvillä tavoilla. 

 

Kaikissa palveluissamme ja hinnastoissamme tarjoamme parhaita hintoja Teille jäsenillemme sekä 

pelioikeuden haltijoille (osakkaille). Näin on aina ollut, ja tulee olemaan jatkossakin. Ilman teitä 

jäseniä ei olisi tätä mahtavaa seuraamme. Kiitoksia, että olette mukana tässä 1500-päisessä 

porukassa! Lisätiedot ja mm. uudistetut seuramme säännöt löydätte nettisivuiltamme 

www.kareliagolf.fi. 

 

Mukavaa golfvuotta kaikille jäsenillemme, hallilla ja kentillä nähdään! 

 

 

Golfterveisin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petja Vuojärvi  Aki Keronen  Toni Laakkonen 

Toimitus- ja toiminnanjohtaja Seurapäällikkö     Valmennuspäällikkö 

Kontiolahti Golf Oy,   Karelia Golf Ry Pilkonpuisto Golf Oy 

Pilkonpuisto Golf Oy, Karelia Golf Ry 

Puh. 0400870415  Puh. 0503025933  Puh. 0400259944 

petja.vuojarvi@kareliagolf.fi aki.keronen@kareliagolf.fi toni.laakkonen@kareliagolf.fi 
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