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      The Lions Golf Tournament ‘ 15 
 
                      
 
The Lions Golf Tournament pelataan Ti 2.6.2015  alk. 09.00 Pickalassa, Pickala Park  
nyt jo 18 kerran. Pickala Golf  www.pickalagolf.fi   
Kilpailun pelimaksu pysyy ennallaan eli 85,00 e .  
 
 
Kilpailu on avoin, edelleenkin avoin kutsukilpailu. Suurin ryhmä on leijonat puolisoineen ja 
perheineen , mukana on myös GGC www.ggc.fi ( Gentlemans Golf Club of Finland ), sekä 
ulkomaalaisyhdistykset jäsenineen. 
 
 
Kilpailu ykköskentällä ykkösryhmässä ja ykköstukijoukot luo vahvasti sponsoroidun kisan 
kilpailijoille juhlaa, palkintopöydät on perinteisesti notkuneet , 
luomistyössä mukana mm.  
 
Viking Line www.vikingline.fi  ,  Nicos Golf www.golfin.fi   ,  
 
NOBLESSA laatukeittiöt Saksasta, www.noblessa.fi ,  
 
Kampaamo Tigo hius/hair www.tigohius.com , Breviini Finland Oy www.brevini.fi  , 
 
Finvestoi Oy , Nordea Helsingin yksityispankki www.nordea.fi/privatebank , 
 
HML Peter Hurmerinta ,  Suomen Betonitieto Oy www.betoni.com ,  
 
Kirkkonummen Optiikka , Oracle Finland Oy www.oracle.fi , Alteve Oy www.alteve.com ,  
 
 
Paras tasoitukseton lyöntitulos ansaitsee kiinnityksen kunniamaljaan, jonka on lahjoittanut  
PID Aimo N.K. Viitala, saaden kunniapalkinnon vuodeksi haltuunsa. 
Vanhojen lisäksi on kiinnitys Ali Tikkala  , Kari Mäkinen ja Petri Teivo  
sekä Kjell Danielsson kolme kertaa. 
 
 
Piirikuvernööri DG  Sanna Siissalo   luovuttaa Lions-palkinnot parhaalle Leijonalle 
sekä parhaalle puolisolle. 
 
 
Kilpailun voittaja pistebogey tuloksella saa kiinnityksen kiertopalkintoon, jonka on lahjoittanut  
LC H:ki - Lehtisaari,  jossa kiinnitykset Jouko Louhisola, Vesa Laine,  
Ele Hyrske, Anssi Lehto, Toni Tamminen, Timo Konttori, Kai Nurmi, 
Heikki Purola kahdesti , Raimo Saarikivi , Yrjö Harlin, Pentti Kamppinen, Ma rtti 
Karjalainen, Timo Turkama , Heikki Eskola , Pirkko Mikkola sekä Risto Moll. 
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Palkintojen jako suoritetaan Pickala Golfin klubiravintolassa, 
pelipäivänä alkaen heti viimeisten pelikorttien luovutuksen jälkeen eli n. 16.30 - 
kesto max. 2 tuntia. Tilaisuuden ohessa nautitaan kevyt lounas talon tapaan alkaen 
n. klo 13.30 - 14.00. 
 
Kilpailun pelimaksu 85,- euroa maksetaan LC H:ki Lehtisaaren tilille FI15 1391 5000 0113 40 
22.5.2015 mennessä. Jälki-ilmoittautumiset käy, mikäli on tilaa. 
 
Kilpailun tuotto lahjoitetaan nuorisotoimintaan ,  pääkohde on Partiolippukunta Navigatores – 
johon voi kauttamme lahjoittaa haluamansa summan , pelimaksun lisäksi. 
 
Navigatoreksen koulutus purjevene saatiin kunnostettua ( 2006 – 2011 ) ja nyt sillä on koulutettu 
meripartiolaisia kaksi purjehduskautta. Sisustakin on saatu jo jokseenkin kunnostettua , mutta nyt 
on tarve uusista purjeista, kun vanhat alkaa tulla tiensä päähän sekä kovassa käytössä kuluvia osia. 
 
Jos et ole vielä Lions-jäsen, ja haluat liittyä maailman suurimpaan hyväntekeväisyys järjestöön, niin 
tule juttelemaan minulle Pickalassa, niin järjestellään asiaa. 
 
Kirjeen ohessa ilmoittautumislomake. 
 
Nyt mukaan hauskanpitoon, ilmoittautua voi vaikka heti. 
 
Tervetuloa pelaamaan, tärkeintähän ei ole voitto vaan hyvä mieli ja antamisen ilo ja tietysti 
pääpalkinnot, 
 
Parhain terveisin 
 
Lions Club Helsinki - Lehtisaari 
 
 
 
Timo Mattila 


