
      

 Moikka golfista kiinnostunut   

    1997 alkaen 
Viimeisimmät muutokset  16. toukokuuta 2023 

Golf-kilta 
järjestää tapahtumia ja toimintaa kautta vuoden jo 27. toimintavuosi menossa,  
kesäaikana tietenkin ulkona golf-kentillä ja talvella erilaisissa halleissa ja golfsimulaattorissa. 
1.1.2019 muuttuivat Golf säännöt, tässä linkki uusiin suomenkielisiin sääntöihin 
 
Uudet golffarit 
Nyt on sopiva aika aloittaa golffiin tutustuminen talven aikana esim. golfsimulaattoreissa. 
Tule mukaan tutustumaan harjoituksiimme ja vaikka sitten myöhemmin kisoihin. 
Ota rohkeasti yhteyttä – tarvitset vain iloista mieltä – mailoja saat lainata tutustumiseen. 
 
Ennen Kaupunkikapinaa vielä Lakisto 25.5.-  keila-golf 26.5. ja 30.5 – Hyvinkää 1.6.  

 
Kaupunkikapina 2023 golffataan 30.6.2023 klo 9 Gumböle Golfissa  
30.6.2023     Kaupunkikapina Helsinki / Gumböle golf (Kapinat), myös Golf-kilta 
Mestaruus osakilpailu - kilpailukutsu  

 
 
MMA SM GOLF 2023 Jyväskylän seudulla 15.7.2023 lauantaina Laukaan 
Peurunka Golfissa   https://lpg.fi/fi-fi/kentta/kenttaesittely/159/ 
Keski-Suomi julkaisee kilpailukutsun lähipäivinä 
 
Ay GOLF 2023 SM 29.7.2023 Hyvinkää Golfissa 
laita nämä jo valmiiksi kalenteriisi   
kilpailukutsu  
 

Golfpiste jäsenkortti puoleen hintaan 

Nyt voit tilata puoleen hintaan osoitteessa https://golfpiste.com/jasenyys-mma/ 
Lomakkeessa hinta näkyy 69+3, mutta yhteenvedossa sitten oikein 33+3 

 
pikaisesti korttitilauksia menemään, jotta saadaan etu sitten ensivuonnakin. 
Muistakaa myös käyttää korttia – koska kaikki aktiivisuudet näkyvät Golfpisteen tilastoissa 
 

Lakiston kisa 
Seuraava kisa 25.5. Lakisto klo 14 alkaen Golf-kilta Mestaruus 2023 osakilpailu nro 2 
ilmoittautumiset pikimmiten, koska Lakistossa on aika paljon jo tapahtumavarauksia, 20 
nopeinta mahtuu mukaan. 

 

Keila-golf  
muistakaas keila-golf, jossa kummassakin kisassa saa sijoituspisteitä ja yhteispisteet 
ratkaisevat sijoituksen, 
voit osallistua myös vain toiseen, koska jokaisen osallistuja saa lopputuloksiin pisteitä 
molemmista 
 

Hyvinkää Golf lisää 
Uusi kisa 1.6. klo 15 alkaen Hyvinkää Golf, 
Hyvinkäälläkin paljon tapahtumia alkukesässä, joten ilmoittaudu pikaisesti – että saadaan 
järjestelyt onnistumaan 
 
 

26.5.2023       Keila-Golf keilaosuus Talin Keilahalli klo 13-14  
30.5.2023      Keila-Golf golfosuus Gumböle Golf klo 15 myös Golf-kilta Mestaruus 
osakilpailu 

http://www.ruohola.com/mm/FIN_rules_of_golf.pdf
http://www.ruohola.com/mm/kaupunkikapinat.pdf
http://www.ruohola.com/mm/MMA%20alueyhdistysten%2024.%20Kaupunkikapina%20kesäkuussa%202023.pdf
https://lpg.fi/fi-fi/kentta/kenttaesittely/159/
http://www.ruohola.com/mm/ay-golf%202023.pdf
https://golfpiste.com/jasenyys-mma/


 
30.6.2023     Kaupunkikapina Helsinki / Gumböle golf (Kapinat), myös Golf-kilta 
Mestaruus osakilpailu   - kilpailukutsu 
15.7.2023       MMA SM GOLF 2023 Laukaa Peurunka golf, myös Golf-kilta Mestaruus 
osakilpailu 
29.7.2023       Ay Golf SM 2023 Hyvinkää Golf – myös Golf-kilta Mestaruus osakilpailu 
16.9.2023        Estonia Golf Tallinna – myös Golf-kilta Mestaruus osakilpailu 
kesän aikana Golf-kilta 2023 Mestaruus osakilpailut, joista 3 parasta lasketaan mukaan 
ja monta muuta Golf-kilta omaa kisaa 
näihin yllä oleviin kisoihin ennakko ilmoittautuminen Golf-killan kautta,  
jotta saa sponsoroidun osallistumismaksun. 
 
Aluetour Uusimaa kisat 15.6. Hyvinkää Golf, 17.7. Vuosaari Golf, 3.8. Porvoo Golf – Finaali 
2.9. River Golf 
muista maksaa SGS 30.- vuosimaksu 
 
 

 
Mennyttä aikaa 
Ay GOLF 2022 SM 23.7 Vierumäki Cooke kentällä  
Jälleen menestystä nyt jo 27. kerran järjestetyissä Ay SM golfissa. 
miehet: Reino Kallio kolmas 
miehet pb: Mauri Attola 1. Heikki Koski 2.  
naiset pb: Mirja Tuisku 1. Heidi Aschan 2. 
joukkueet (J Luokka): Golf-kilta Hki 1 (mauri, heikki ja rami) voitti. Golf-kilta Hki 2 (reino, juha, 
mohamed) kakkosena 
Golf-kilta Hki Vosut (mirja, heidi, riitta) viidentenä  
– kaikilla sijat 2 – 5 sama tulos, klikkaa joukkuetta ja saat kaikki tiedot 

tästä näet Ay tulokset: 

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1035#/competition/3492396/lead

erboard/3322181 
 
 

MMA SM GOLF 2022 Lakeside golfissa 20-21.7.  
Lakesidessa kenttä oli hienossa kunnossa. Joukkuekisassa Golf-kilta 1 oli neljäs, Golf-kilta 2 
neljäs, Yhdistyskisassa Hki oli toinen. 
Naiset PB Mirja Tuisku Mestaruus ja miehet PB Seniorit Reino Kallio Mestaruus 
erikoiskisailujen tulokset: 
https://lakesidegolf.fi/fi-fi/article/ajankohtaista/mma-tulokset/402/ 
 
tästä muut tulokset - Linkki lähtölistaan – klikkaa tulosluettelo 
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1035#/competition/3577674/teetimes 
 
 
 

Kaupunkikapinaa jo 25 vuotta 
Kiitos Kapinoitsijoille ja taustahenkilöille 23. Kaupunkikapina golffattiin 8.7.2022. 
Kiitos Kouvola MMA järjestelyistä ja palkinnoista 
Kiitos saamistani kisaterveisistä pelaajilta, jotka eivät tällä kertaa päässeet, mutta lähettivät 
terveisiä osallistuvien pelaajien välityksellä 
 
Koski golfin kenttä oli melko hyvässä kunnossa vaikean talven ja alkukesän jälkeen. 
 
Jakakaas tätä tietoa omille pelikavereillenne ja Kapinaan osallistujille, koska minulla ei 
kaikkien mailiosoitteita 
sekä tapaamillenne muiden yhdistysten myyntimiehille, jotta vaikka saataisiin lisää yhdistyksiä 
mukaan Kapinoimaan 
 
25 vuotta 
Jo neljännes vuosisata on kapinoitu – se on pitkä aika, enkä aloittaessani tätä osannut 
kuvitella kisailun jatkuvan näin pitkäääääään…. 
Kisan luonteeseen on kuulunut alusta alkaen yhdistysten välinen joukkuepeli ja se että 
joukkueiden kokoonpanot pysyvät salaisina aina joukkuetulosten julkaisuun saakka  
– sekin osaltaan lisää jännitystä tuloksia odotellessa 
 

http://www.ruohola.com/mm/kaupunkikapinat.pdf
http://www.ruohola.com/mm/MMA%20alueyhdistysten%2024.%20Kaupunkikapina%20kesäkuussa%202023.pdf
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1035#/competition/3492396/leaderboard/3322181
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1035#/competition/3492396/leaderboard/3322181
https://lakesidegolf.fi/fi-fi/article/ajankohtaista/mma-tulokset/402/
https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1035#/competition/3577674/teetimes


Jo useamman kerran mukana olleita ? 
En pysty löytämään mistään tietoja osallistujista ketkä ovat olleet esim. jo parikymmentä 
kertaa mukana – saisinko vähän kommentteja ja tietoa osallistujilta 
 
Kapinan 2022  kiertopalkinto tulokset sekä Kapinan historiaa, 
kaikki muut tulokset löytyvät Koskigolfin sivuilta ja muut lisätiedot Kouvola MMA -sivuilta 
https://www.koskigolf.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/ 
 

Seuraava Kaupunkikapina 2023 
Laittakaas kalenteriin jo valmiiksi 2023 Kapinointi  30.6.2023 Gumböle Golfissa 
 
 

Golf-killan Mestaruus 2022 
SCR sarjan voitti Reino Kallio, toisena Jouni Peltola ja kolmas Jari Nikander 
PB sarjan voitti Raimo Ruohola, toisena Reino Kallio ja kolmas Jouni Peltola 
tässä näet golf tulokset 
 
 
Keilakillan Golf Mestaruus 2022 Harri Cajanus 
Keila-Golf tulokset tästä linkistä 
 
 
Mestaruuksia vuodelta 2021 
sekä Myyntimiesten Suomen Mestaruus kisoissa että Ay Golfin Suomen Mestaruus kisoissa 
saavutettiin menestystä 
MMA SM GOLF2021 Raumalla  ja Ay Golf SM Naantalissa yhteenvedot 
 
1.6. Keila-Golf erikoiskisa, jossa 3 sarjaa keilausta Talissa ja sen jälkeen kierros golffia 
Gumböle Golfissa. Keila-Golf 2021 Mestaruuden voitti Reijo Bamberg. 
Katso lisätiedot Keilakillan sivuilta. 
 
Golf-kilta Mestaruus 2021 ratkesi 
Golf-killan Mestaruuden 2021 voitti Reino Kallio kaikissa kolmessa luokassa. 
SCR sarjassa Reino oli ylivoimainen 14 lyönnin erolla kakkoseksi sijoittuneeseen Tuomo 
Aleniin, kolmas Kai Kokkonen. Naisten paras Mirja Tuisku sijalla 11 yleiskisassa. HCP -
sarjassa Reino voitti yhdellä lyönnillä kakkosen Heikki Koski ja kolmantena Kari Lucenius. 
Naisten paras Heidi Aschan sijalla 10 yleiskilpailussa. 
BP -sarjassa oli tasaisinta Reino voitti yhdellä lyönnillä toiseksi sijoittuneen Raimo Ruoholan 
ja kolmanneksi tasalyönneillä Jari Nikander ja Heikki Koski yhden lyönnin kakkossijasta. 
Naisten paras Heidi Aschan sijalla 9 yleiskilpailussa. 
tästä kaikki tulokset 
Golf-kilta Mestaruus 2021 kisasarjaan osallistui 30 kilpailijaa tehden 121 kisasuoritusta. 

 
 
– ota yhteyttä ja ilmoittaudu kaikkiin kisoihin riittävän ajoissa (vähintään 7 vrk aikaisemmin), 
jotta tapahtumat saadaan hyvin järjestettyä:  rami@ruohola.com 

SPR Kunniakirjat 2019 ja 2020 ja 2021 
Golf-kilta ja Keilakilta ovat olleet aktiivisesti haastamassa myyntimiehiä SPR veren- 
ja verihiutaleiden luovutukseen – 600 aktiivisinta ryhmää sai Kunniakirjan. 
Saimme viime vuodelta kaksi kunniakirjaa – tänä vuonna hoidamme 
luovutuksemme tietenkin vieläkin runsaammin. 
Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset MMA Myyntimiehet ja naiset – Hopeinen 
kunniakirja 
MMA / Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset - Kunniakirja 
 

SPR kiittää 
Kiitos, että olitte mukana avun ketjussa myös koronavuonna! 
Meidän veriryhmämme MMA Myyntimiehet ja naiset on saanut jo kahtena vuotena 
Kunniakirjat 
 

Onnittelut, teidän VeriRyhmänne Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA 
myyntimiehet oli aktiivisimpien auttajien joukossa poikkeusvuonna 2020! Kiitämme 
potilaiden puolesta lämpimästi jokaista hengenpelastajaa. 

http://www.ruohola.com/mm/kaupunkikapina%202022%20tulokset.pdf
http://www.ruohola.com/mm/kaupunkikapinat.pdf
https://www.koskigolf.fi/kilpailut/kilpailukalenteri/
http://www.ruohola.com/mm/GK%20Mestaruus%202022.pdf
http://www.ruohola.com/mm/keila-golf%202022%20tulokset.pdf
http://www.ruohola.com/mm/MMASMGOLF2021.pdf
http://www.ruohola.com/mm/AyGOLFSM2021.pdf
http://www.ruohola.com/mm/Golf-kilta%20Mestaruus%202021.pdf
mailto:rami@ruohola.com


Viime vuosi oli koronaviruspandemian vuoksi poikkeuksellinen myös Veripalvelulle 
sekä sairaaloiden verentarpeen nopean vaihtelun että pandemian vaatimien 
toiminnan muutosten vuoksi. Verenluovuttajat kuitenkin vastasivat huutoomme 
upeasti jatkamalla säännöllistä auttamista, ja tarvittavat verivalmisteet saatiin 
toimitettua hoitoyksiköihin isoille ja pienille potilaille joka päivä. 
Kokoverta luovutettiin viime vuonna lähes 190 000 kertaa. Tästä VeriRyhmien 
jäsenten osuus oli noin 12%, mikä on hieman enemmän kuin aiempina vuosina. 
Kaikkiaan 3192 yritysten, yhteisöjen ja kaveriporukoiden VeriRyhmää ojensi kätensä 
vuoden aikana.  
Lisäksi yli 2000 VeriRyhmää osallistui syys-marraskuussa Autetaan taas yhdessä -
kampanjaan, ja lokakuussa VeriRyhmät tekivät peräti tähänastisen ennätyksensä yli 
2600 luovutuskäynnillä. Uusiakin VeriRyhmiä perustettiin erittäin hienot 834 ryhmää. 
 
 

SPR – haaste myyntimiehille 
Nyt Korona epidemian aikana Veripalvelu haluaa, että luovutuksiin ennakko 
ilmoittaudutaan. 
Katso verenluovutuspisteiden aukioloajat ja yhteystiedot.  
Vuoden 2019 Kunniakirja MMA Myyntimiehet Veriryhmälle 

 
Tee hyvä teko – SPR toivoo verenluovutuksia. 
Verenluovutuksen voit tehdä parin kuukauden välein – verihiutaleluovutuksen voit tehdä 14 
vrk välein 
Verenluovuttajien korvaamatonta apua tarvitsee vuosittain 50 000 potilasta ja joka arkipäivä 
tarvitaan 800 vapaaehtoista luovuttajaa. 
 
Jokaisella meistä on oma veriryhmä – ja meillä luovuttajilla on myös oma luovuttajaveriryhmä,  
johon kerätään kalenterivuosittain ryhmään ilmoittautuneiden luovutukset. 
Meidän veriryhmämme on MMA Myyntimiehet ja naiset  
– kun käyt luovuttamassa niin muista kertoa että kuulut tähän  
Myynnin ja Markkinoinnin Ammattilaisten MMA Myyntimiehet ja naiset ryhmään. 
Verenluovutuksen voi aloittaa jokainen terve alle 60 vuotias ja luovutusta voi jatkaa siihen 
saakka kunnes täyttää 71. 
 
Käythän verenluovutuksissa ja kerrot asiasta myös kavereillesi 
 
 

https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/missa-luovutat
http://www.ruohola.com/mm/MMA%20Veriryhmä.pdf
https://www.veripalvelu.fi/verenluovutus/luovuta-verta/miten-luovutat

