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Tämä kausi alkoi varhain, koska saimme 
pelata jo huhtikuussa. Kenttä oli talvehtinut 
hyvin. Toivottavasti sinä olet intoa täynnä 
kuin ilmapallo – niin olen minäkin. Jokai-
nen uusi golfkausi antaa toivoa paremmasta, 
jos vaikka tänä vuonna onnistuisi jossain 
tapahtumassa tai kilpailussa. Kädessäsi olevas-
sa lehtisessä on paljon mahdollisuuksia uusiin 
avauksiin. Toivon sinun löytävän sinulle sopivan 
tapahtuman tai kisan.

Golfsäännöt ovat muuttuneet merkittävästi. Sääntöjä pitää kunnioittaa, 
mutta niitä voi myös käyttää omaksi edukseen, jos tuntee ne riittävän hyvin. 
Kannattaa osallistua seuran ilmaisiin koulutuksiin.

Viikkokisat alkoivat 22.5.2019 ja jatkuvat syyskuulle. Viikkokisaan voit 
osallistua keskiviikkona ja torstaina. Saat pelata samalla viikolla molempi-
na päivinä. Viikon parempi tulos otetaan huomioon. Ahkerin osallistuja 
palkitaan.

Toivon sinulle oikein mukavaa ja iloista golfkautta, jonka aikana saat nauttia 
hyvistä ja ainutlaatuisista hetkistä harrastuksesi ja hyvien ystäviesi kanssa!

Hymyillään kun tavataan, 
Jarmo Suvisuo

KlubitoimiKunta
Klubitoimikunnan tavoitteena on vahvistaa seuran yhteisöllisyyttä ja kan-
nustaa jäseniä osallistumaan seuran erilaisiin tapahtumiin. Klubitoimikun-
nan ”kilpailutapahtumat” järjestetään pari-/joukkuekilpailuina ja rennolla 

asenteella ryyditettynä. 
Klubitoimikunnan jär-
jestämien tapahtumien 
jälkeen on osallistujille 
tarjoilua klubilla – yleen-
sä grilli kuumana ja 
juomakin kuuluu paket-
tiin. Parhaat palkitaan 
ja osallistujien kesken 
arvotaan aina palkintoja. 
Tule mukaan rentoihin 
klubikisatapahtumiin!

9.-16.6.2019KanSallinEn 
GolFViiKKo

Kutsu pelipariksesi seuran jäsenistöstä vastakkaisen 
sukupuolen edustaja – ei kuitenkaan omaa puoli-
soasi (pelimuotona bestball, pb). 

Voit ilmoittautua mukaan 
myös ilman paria, niin etsim-
me sinulle parin.

Taukokioskilla tarjoilua 
sekä tapahtuman jälkeen 
grilli kuumana klubilla!

Rento tapahtuma, jossa sääntöjä taivu-
tellaan hiukan pelin nopeuttamiseksi. 
(pelimuotona pb, ei tasoituskierros). 
Pukeudu jenkkiteemaan! 

Tapahtuman jälkeen tarjolla hodari ja juoma klubilla!

Sääntöillassa käydään läpi keskeisiä uusia sääntöjä ja esi-
merkkejä tilanteista omalla kentällämme. Kahvitarjoilu.

Osallistu Golf-Porrassalmen jäsenistölle suunnattuun valokuvakisaan kesän 2019 aikana!

Nappaa kesän aikana kuva mistä tahansa tilanteesta kentältä, klubilta tai harjoitusalueelta ja lähetä mukaan kesäku-
vakisaan 5.8. mennessä seuran tiedottaja Mari Syväojalle: mari.syvaoja@gmail.com. Kuvien aihe on täysin vapaa 
ja voit lähettää kisaan max 4 kuvaa (+ kuvatekstit). Lähettäessäsi kuvia kilpailuun annat samalla seuralle oikeuden 
käyttää kuvia seuran julkaisuissa. Jos kuvissasi on ihmisiä, kysythän ensin heiltä luvan kuvan käyttöön.

kolme parasta kuvaa palkitaan 5.8. jälkeen!

PuhEEnjohtajan 
tErVEhdyS

SEURAN HALLITUS 
JA TOIMIJAT:

Jarmo Suvisuo, 
puheenjohtaja, kilpailukunnan pj

Seppo Jantunen, 
kenttä- ja tasoitustoimikunnan pj

Anneli Kaikkonen, toiminnanjohtaja

Petra Miller, hallituksen jäsen 

Antti Rasanen, hallituksen jäsen

Kari Mäkelä, hallituksen jäsen

Jukka Pajulahti, kapteeni

Tapio Perko, klubitoimikunnan pj

Jukka Röyti, senioritoimikunnan pj

Mari Syväoja, ladykapteeni, sihteeri, 
tiedotustoimikunnan pj

***
Jukka Kaikkonen, kenttämestari

Heikki Kasila, junioritoimikunnan pj

Arja Kosonen, kuntogolf

Golf-Porrassalmi ry
Porrassalmentie 19

50700 Mikkeli
Puh. 015 335 518, 015 335 446

golf-porrassalmi@annilangolfkeskus.net
www.annilangolfkeskus.fi

CADDIEMASTERIT

Tommi Kuukkanen, Petri Piispa 
ja Mirko Muukkonen

”Mun tapa pelata”

SU 9.6.

LA 15.6.

TI 11.6.SEKahaKu

jEnKKiGolF

SÄÄntÖilta

KESÄn ValoKuVauSKilPailu

Tervetuloa mittelöimään leikkimielisesti koko perheen 
golfhenkisiin junnuolympialaisiin! Haastamme mukaan 
myös vanhemmat ja isovanhemmat kisailemaan hymy 
huulilla – tule mukaan, vaikka et vielä pelaisikaan!

SU 16.6.     nuortEn 
olymPialaiSEt

Vapaita lähtöjä lajiin tutustujille: ma 10.6. ja ke 
12.6. klo 16.30, 17.00 ja 17.30. Voit myös varata 
lähtösi Annilan Golfkeskuksen toimistosta – me 
järjestämme sinulle pelivälineet ja peliseuraa!

tutustu lajiin ja tule
kokeilemaan golfia
harjoitusalueelle 
tai kentälle!



       Paula on vihdoin rohkaissut mielensä ja päättänyt osallistua golfklu-
bin tasoitukselliseen reikäpelikisaan. Paula on hiljattain aloittanut tämän 
harrastuksen. Hän ei mielestään osaa oikein mitään, mutta ystävien mie-
lestä hän on edistynyt parissa vuodessa valtavasti. Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun hän osallistuu reikäpeliin. Paulan tasoitus on 35.

Pekka on kokenut, hyvä pelaaja. Hän pelaa lähes kaikki kisat. Hän on 
voittanut muutamia tärkeitä kisoja. Hän saattaa hyvänä päivänä todella 
loistaa ja pelata vaikka alle kentän tasoituksen. Hänellä on pitkät lyönnit, 
mutta joskus pallo lähtee täysin odottamattomaan suuntaan. Tätä tapah-
tuu varsinkin epäonnistuneissa avauksissa. Pekka on mukava ja kohtelias 
pelikaveri. Hän iloitsee muiden onnistumisista. Pekan tasoitus on 7.

Pekka ja Paula on arvottu pariksi ensimmäiseen karsintaotteluun. Pela-
taan Annilan mestaruudesta. Pelimuoto on tasoituksellinen reikäpeli.

Samassa ryhmässä on myös Armi ja Aarne, joiden peliä emme seuraa. 
Paula ja Pekka kohtaavat nämä vielä samana päivänä, koska reikäpelin 
alkusarjassa pelataan 3 ottelua. Jokainen ottelu on 6 väylää. Kaikki pelaa-
vat 3 ottelua samana päivänä.

Pekan tasoitus on 28 parempi kuin Paulan. Tämä tarkoittaa, että Paula 
saa yhteensä 28 lyöntiä hyvitystä Pekkaa vastaan - muuten tässä pelimuo-
dossa ei tasoituksia tarvitsekaan miettiä, vaan voitosta pelataan reikä 
kerrallaan hyvitykset huomioiden. Paula saa jokaiselle väylälle vähintään 
yhden lyönnin edun, mutta kymmenelle vaikeammalle väylälle, joiden 
HCP on 1-10, hän saa 2 lyöntiä hyvitystä (koko kierrokselle näin ollen 
yhteensä 28). Pelattaessa kuusi ensimmäistä väylää, väylät 1,3 ja 4 on 
merkattu korttiin pienemmällä hcp-numerolla kuin 10, joten niille Paula 
saa kaksi lyöntiä hyvitystä. Väylillä 2,5 ja 6 Paulan etu on yksi lyönti.

Väylä 1.   Pekka aloittaa pelaamisen keltaiselta tiiltä. Hän avaa hienosti 
ladon oikeaa kulmaa viistäen keskelle väylää. Pekka on avaukseen 
tyytyväinen. Paulan lyönnit ovat lyhyitä ja niin on ensimmäinen avauskin. 
Paulaa hermostuttaa ihan hirveästi. Hän on ensimmäistä kertaa oikeassa 
kilpailussa ja vastustajana on vielä tuollainen mestari. Pallo päätyy 
väylän vasemmalle puolelle, mutta siitä pääsee onneksi ladon ohi. Paula 
lyö toisen lyönnin, mutta epäonnistuu ja pallo lentää tuskin mihinkään. 
Seuraava lyönti onnistuu jo paljon paremmin. Pekka jatkaa lyömällä 
toisen lyönnin alle sataan metriin viheriöstä. Paula toistaa satametrisen 
lyöntinsä ja pysyy aivan keskellä väylää. Molempien pallot ovat lähes yhtä 
kaukana viheriöstä, mutta Paula on vielä muutaman metrin kauempana. 
Paula onnistuu saamaan viidennen lyöntinsä aivan viheriön laitaan. 
Pekka tekee hyvän suorituksen ja lyö pallonsa viheriölle. Paula puttaa 
pari kertaa ja tekee tuloksen 7. Hän on oikein iloinen. Harvoin tässä näin 
hyvin onnistun. Pekka puttaa 2 kertaa ja tekee tuloksen 5, joten peli on 
tasan.

Väylä 2.   Pekka aloittaa seuraavalla. Pallo lentää hienosti viheriötä koh-
ti. Se lähtee liian paljon oikealle ottaen kiinni puun oksiin. Paulan avaus 
jää viheriön eteen lyhyeksi leikatulle alueelle. Pekka lyö pallonsa viheriölle. 
Paula saa lyhyen ja matalan lähestymislyöntinsä onnistumaan. Molem-
mat puttaavat 2 kertaa. Molempien tulos on 4. Paula voittaa tämän reiän, 
koska Paula saa tällä väylällä yhden lyönnin hyvitystä.

Väylä 3.   Pelaajat sopivat, että Pekka avaa ensiksi vaikka hän äsken 
hävisi. Pekka avaa jälleen hienosti, mutta tuuli tarttuu korkeaan palloon 
ja se lentää oikeaan laitaan puiden sekaan. Paula jatkaa tasaista suorit-
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tamista ja lyö pallonsa väylälle. Hän on avauksen jälkeen kauempana 
kuin Pekka. Paulan jatkolyönti pysyy hyvin väylällä. Pekka onnistuu 
saamaan pallonsa viheriölle mutta pallo menee hieman pitkäksi viheriön 
takareunaan. Lippu on aivan etureunassa. Paulan vuoro. Hän ei jännitä 
enää. Pekka ja muut pelaajat ovat mukavaa seuraa ja pelikin on mennyt 
ihan kivasti.  Pallo jää hieman lyhyeksi kolmannella lyönnillä. Paulan 
tavaramerkki on lyhyt ja matala chippi rautakasilla. Se onnistuu hienosti. 
Pallo jää parin metrin päähän maalista. Kahdella putilla tulos on 
tuplabogi. Pekka on kummissaan. Hänen pitää tehdä pirkku, jotta tämän 
voittaisi. Hän puttaa kahdesti ja tekee parin. Reikä menee tasan ja Paula 
on edelleen yhden voitolla.

Väylä 4.   Pekka korjaa avausta eikä nyt yritä lyödä feidiä, vaan aikoo 
tehdä pienen kauniin draw kierteen kuten ensimmäisellä väylällä. Kier-
rettä tulee vain liikaa ja pallo päätyy väylän vasempaan laitaan pitkän 
ruohon sekaan. Paula saa pallonsa hyvin väylälle, mutta epäonnistuu jat-
kolyönnissä ja päätyy viheriön edessä olevaan bunkkeriin. Pekka ajattelee, 
että nyt hänellä on mahdollisuus. Hän harkitsee tarkkaan suoritustaan 
ja valitsee rautaysin. Lyönti lähtee todella hyvin, mutta se lentää pitkäksi. 
Pallo lentää takabunkkeriin. Paula päättää pudottaa pallon bunkkerista 
pois. Siitä saa 2 lyöntiä rangaistusta. Mutta ei siitä syvästä montusta voi 
mitenkään päästä pois paitsi lyömällä palloa sivusuuntaan. Paula pudot-
taa pallon sopivan matkan päähän ja lyö onnistuneesti pallon viheriölle. 
Hän on siis viidellä lyönnillä viheriöllä. Pekka lyö pallonsa taitavasti 
bunkkerista ja on kolmella lyönnillä viheriöllä. Kun molemmat puttaavat 
kaksi kertaa, niin tulos on Pekalle bogi ja Paulalle 7. Kahden lyönnin 
erolla tämäkin reikä menee tasan.

Väylä 5.   Pakka avaa rautakuutosella, koska on hieman vastatuulta. Juu-
ri kun hän on lyömässä, kuuluu tikan naputus viereisestä puhelinpylvääs-
tä. Tikka hakkaa tolpan päässä olevaa peltiä. Tämä saa Pekan häiriinty-
mään ja hän kiskaisee pallon vasemmalle griinibunkkeriin. Pekka jupisee 
jotain bogitikasta. Hänen katseensa olisi voinut tappaa tikkaparan, joka 
päättää muuttaa maisemaa. Paula jatkaa noin satametristen suoritusten 
tekemistä. Sillä pääsee aivan viheriön lähellä. Paulan maaginen rautakasi 
vierittää pallon puolentoista metrin päähän reiästä. Pekka saa mestarilli-
sesti pallonsa bunkkerista ylös ja taistelee parin upottamalla pitkän putin. 
Paula puttaa 2 kertaa. Tämä reikä tasattiin jälleen.

Väylä 6.   Pekka ajattelee, että nyt on pantava kaikki peliin tai muuten 
tulee tappio. Naisia ei ole kovin montaa kertaa näissä kisoissa näkynyt. 
Tänä vuonna niitä jostain syystä on tullut mukaan. Tämähän menee 
hankalaksi. Paula on ihan mukavaa peliseuraa ja muutenkin kiva. En 
kuitenkaan halua tätä peliä hävitä. Pekka lyö palloa niin paljon kuin hän 
vain pystyi. Pallo lentää hyvässä kaaressa kohti väylän oikeassa laidassa 
olevaa bunkkeria. Menikö se bunkkerin yli, Pekka ei ollut aivan varma. 
Paula saa myös hyvän avauksen. Hänen pallonsa makaa väylän tasaisella 
osalla. Siitä taas reilu satametrinen lyönti lennättää pallon keskelle 
väylää. Pekan pallo ei ollut bunkkerissa, mutta se makaa hieman kehnosti. 
Hän lyö pallonsa hallitusti keskelle väylää. Pekka saa pallonsa viheriölle 
kolmella lyönnillä. Pekka tekee hienon parin, mutta mihin se riittää kun 
Paula tekee bogin. Reikä tasattiin. Paula voittaa tämän pelin. Pekan on 
nyt keskityttävä seuraaviin koitoksiin Aarnen ja Armin kanssa. Jos Paula 
voittaa vielä toisen jäljellä olevista, hän menee aivan varmasti jatkoon.

Tasoituksellinen kisa, jossa voi pärjätä kokemattomampikin pelaaja. 24h junnugolfille on hauska 
oman seuran junnujen hyväksi 

tehtävä 24 tunnin golftempaus 
– tapahtuma näkyy sekä kentällä 
että klubilla. Lähde mukaan 
tempaukseen jollakin panoksel-
la; tarvitset vain seikkailumieltä, 

golfhulluutta ja roppakaupalla 
hyvää mieltä junnugolfin hyväksi!

Junioritoiminta pyörii tuttuun tapaan läpi 
kesän. Juniorit kokoontuvat kaksi kertaa vii-
kossa harjoittelemaan. Toivotamme kaikki la-
jista kiinnostuneet juniori-ikäiset lämpimästi 
tervetulleeksi – mukaan pääsee milloin vain! 
Kysy rohkeasti lisää nuorisotoimikunnalta:

Heikki Kasila 0400 80 4141, 
Petra Miller 050 362 5724 ja 
Jyri Häkkinen 040 826 7497

Pelataan 3-4 hengen joukkueina, joukkueet arvotaan. 
Pelimuotona pb; pistelasku joukkueen yhteispisteinä 
valssin askeleita mukaillen ”yks-kaks-kol”.

•	 väylältä	1	yhden	joukkueen	jäsenen	pb-tulos

•	 väylältä	2	kahden	parhaan	pb-tulokset

•	 väylältä	3	kolmen	parhaan	pb-tulokset

•	 väylältä	4	yhden	parhaan	pb-tulos	jne.

Tapahtuman jälkeen grilli kuumana klubilla!

Tasoituksellinen reikäpeli, 

alkuottelut su 16.6.

Pelataan 3-4 hengen 
joukkueina; jouk-
kueet ja joukkueen 
väri arvotaan etu-
käteen. Pelimuoto-
na pb; joukkueen 
pisteiksi lasketaan 
väripallolla pelatut 
pisteet. Lisäksi henkilö-
kohtainen pb-kisa.

•	 joukkue	saa	mukaansa	yhden	väripallon	
 sekä kaksi varapalloa

•	 kukin	pelaa	joukkueen	päättämässä	
 järjestyksessä vuorollaan yhden väylän 
 joukkueen väripallolla

•	 varapalloilla	voi	jatkaa,	jos	väripallo	
 katoaa

•	 kierroksen	jälkeen	tallessa	olevasta	
 väripallosta saa 2 lisäpistettä ja kustakin 
 varapallosta 1 lisäpisteen
Huomioi joukkueesi väri jollakin tavalla 
esim. asussasi tai bägissäsi/kärryssäsi. 
Saat tietää värin etukäteen.

Tapahtuman jälkeen grilli kuumana klubilla!



taPahtuma- ja
KilPailuKalEntEri

KaudEn 
PÄÄtÖStaPahtumat

ladyGolF-haaStEEt – 
VoimaSSa KoKo KESÄn!

Tasoituksellinen lyöntipeli, jossa miehet pelaavat punaisilta. Kisassa mukana perinteisiä erikoiskilpailuja.

LA 28.9. miEhEt PunaiSilta

Naisten rento kauden päätöskisa, jossa mukana muutamia ladykapteenin erikoiskilpailuja. 

LA 28.9. naiStEn KaudEn PÄÄtÖSKiSa

Kauden perinteinen päätöskilpailu seuran jäsenille. Peliparit arvotaan. Palkintojenjako kisan jälkeen syyskokouksessa.

LA 5.10. PÄÄtÖSSCramblE

”Kierrä 20” on henkilökohtainen haaste, jonka tavoitteena on aktivoida 
naisgolfareita pelaamaan useampia kierroksia kesän aikana ja saamaan 
kokoon 20 kierrosta. 

Pelaa 20 kierrosta (9 tai 18 reikää) kauden 2019 aikana, ja kun kaikki 20 
kertaa on pelattu, lähetä osallistumisestietosi ladygolf.fi-sivustolla.

Aktivointihaaste on käynnissä 1.5.-31.10.2019. Kaikkien kierroksensa 
ilmoittaneiden kesken on jaossa upeita arpajaispalkintoja. Arvonta suorite-
taan marraskuussa.

Pelaa 100 pistettä -kisa on Golfliiton naistoimikunnan luoma hauska kilpailu, jonka tavoite on ensisijaisesti aktivoi-
da naisgolfareita pelaamaan useampia kierroksia kesän aikana.

Pelaaja kerää sataa bogeypistettä omatoimisesti kesän aikana pelaamillaan kierroksilla. Pisteet ilmoitetaan ladygolf.
fi-sivustolla, kun 100 pistettä on täynnä. Pelaaja voi kerätä ja ilmoittaa pelaamansa 100 pistettä useamman kerran 
kesän aikana. Aktivointihaaste on käynnissä 1.5.-30.9.2019. Pelaa 100 pistettä -tuloksien lähettäneiden kesken 
suoritetaan kuukausittain neljä palkintoarvontaa kesä-lokakuussa.

PElaa 100 PiStEttÄ

PElaa 20 KiErroSta

liSÄtiEtoja ja ilmoittautumiSEt
taPahtumiin ja KiSoihin:

Nexgolf: gp.nexgolf.fi  |  www.annilangolfkeskus.fi
caddiemaster: (015) 335 518, (015) 335 446 

toimisto@annilangolfkeskus.net

Su 11.8. Väriä Peliin

La-Su 17.-18.8. GP Mestaruuskilpailut

Su 25.8. Perhe- ja parikisa

Ti 27.8. Seniorien seuraottelu, GP-KeG

La 31.8. Nordea Open

Ti 10.9. Seniorien seuraottelu, GP-MG 

La 14.9.  140 v. Jorma & Matti

Ti 17.9. GP Seniorit Ruskagolf

La 21.9. Suomen Talotekniikka Open

La 28.9. Miehet mailat punaisena

La 28.9. Naiset päätöstapahtuma

La 5.10. Päätösscramble ja syyskokous

Viikkokisat  
Ke-to ajalla 22.5.-5.9.

senioreiden kuukausikilpailut  
toukokuu-syyskuu

Viikon Liigakierros  
Ma-pe ajalla 1.-26.7. 

  

ALkeIskURssIT 

La-Su 25.-26.5.  
Ti-Ke 11.-12.6.  
La-Su 15.-16.6.  
Ke-To 10.-11.7.  
Ti-Ke 6.-7.8. 

La 25.5. Talkookisa 

Su 26.5. Seuramatka Sea Golf Rönnäsiin

La 8.6. Golf Liiga Jukurit Open 2019

Su 9.6. Sekahaku

Ti 11.6. Sääntöilta

Pe 14.6. GP-MG Ladyt yhdessä pelaten

La 15.6. Mun tapa pelata: Jenkkigolf

Su 16.6. “Junnuolympialaiset”

Su 16.6. Annilan reikäpelimestaruus (alkuottelut)

Ma 17.6. Seniorien seuraottelu, GP-IG 

Ti 18.6. Ryder cup, GP-MG

La 22.6. Midnight Golf, 2 mailaa + putteri

Ma 24.6. 24h junnugolfin hyväksi

La 6.7. Hartwall Open

La 6.7. Anttolan Mestaruus

Su 7.7. GP Reikäpelimestaruus (alkuottelut)

La 13.7. Savon Golftiimi Tour

Su 14.7. Saimaa Golf Oy:n Osakaskilpailu

Ti 16.7. Kesäillan valssi

Pe 26.7. Marttagolf

La 27.7. BMW Golf 2019

Pe 2.8. Hyvän Tuulen Golf (yrityskilpailu)

La 3.8. Hyvän Tuulen Golf (yksilö- ja parikilpailu)

Su 4.8. Naisten seuraottelu, GP-MG

Su 4.8. Ristiinan Mestaruus

Pe 9.8. Shootout



Kilpailun tuotto ohjataan Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallis-
yhdistyksen kautta Mikkelin yläkoulujen tukioppilastoimintaan.

hyVÄntEKEVÄiSyySKilPailu

hyvän tuulen Golf
annilan GolFKEntÄllÄ 

Yrityssarja 
pe 2.8.2019 klo 10
Tule pelaamaan  hyvän asian puoles-
ta ja hanki yrityksellesi näkyvyyttä 
joko työkaverisi kanssa tai tuo vaikka 
asiakkaasi pelaamaan! 

Pelimuoto: Parikilpailu, tasoituksellinen pb, 
bestball 

Lisäksi henkilökohtainen sarja: yleinen, pb

Ilmoittautumiset: su 28.7.2019 kello 18 mennessä.

Kilpailumaksut:

250 €/joukkue, 25 €/hlö/henkilökohtainen sarja
(aamukahvi, lounas ja rangepallot sis. maksuun)

Yksilö- ja parikilpailu
la 3.8.2019 klo 10 alkaen
Pelimuoto: Perhe/parikilpailu, tasoituksellinen 
pb, bestball

Henkilökohtaiset sarjat: N ja M, pb

Ilmoittautumiset to 1.8.2019 kello 16 mennessä. 

Kilpailumaksu: 25 €/hlö/sarja + greenfee. 

                                   

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Golf-Porrassalmi ry
Porrassalmentie 19, 50700 Mikkeli
puh.: (015) 335 518, (015) 335 446, 
golf-porrassalmi@annilangolfkeskus.net
www.annilangolfkeskus.fi

Tule mukaan ja 
haasta kaverisikin, 

tuetaan yhdessä nuoriamme!


