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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koi-
tuk  sena on kehittää se nio ri golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen senioreita 
kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edes-
auttaa seurojen senioritoimikuntien toimin- 
taa sekä yhtistyössä Golfliiton kanssa koordi-
noida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet 
sinä vuonna kun täyt tä vät 55 vuotta ja 
naiset 50 vuot ta. Jäsenmaksun mak sa neita 
senioreita oli vuoden 2013 lopussa yli 
11 000.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Audi Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit ja Audi 
Senior Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille Haastajatour M55, M65 Tour, 
M70 Tour, N60 Tour ja Senior Aluetour. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumattomille Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-kilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjestämät 
miesten EM-kisat ovat syyskuun alussa 
Gdanskissa Puolassa ja naisten vastaavat 
kisat samaan ai kaan Itävallan Henndorfissa. 
Kesäkuun alussa järjestetään ESGA:n 
(Union of Eu ro pean Seniors Golf 
Associations) miesten M55-joukkuei den  
mestaruuskilpailut Algarvessa Portugalissa ja 
M70-sarjan kisat elokuussa East Sussexissa 
Isossa-Britanniassa.ESLGA:n (European 
Senior Ladies Golf Associations) mestaruus-
kilpailut, nimeltään Marisa Sgaravatti Trophy,  
sekä N65-joukkuekilpailut järjestetään 
heinä kuussa Dusseldorfissa Saksassa.  

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 40%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei set 
Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. Tulevana 
kesänä Kesäpäiviä järjestetään neljät eri 
puolilla Suomea, Helsingissä, Naantalissa, 
Kuusankoskella ja Raahessa. 
     SGS järjestää suosittuja golf matkoja 
yhteistyössä matka toimistojen kanssa. SGS 
on ostanut tai vuokrannut jäsenistönsä 
käyttöön eri ken tiltä pelioikeuksia, joita 
jäsenet voivat käyttää maksamalla toi misto-
maksun. Li säksi jäsenet saavat alennuksia 
green  fee  -maksuista usealla kentällä ja 
hotelleista sekä kotimaassa että ulkomailla.   
     SGS ylläpitää myös omia nettisivuja: 
www.suomengolfseniorit.fi.SGS julkaisee 
Seniorigolfari-nimistä jäsenlehteä kaksi 
kertaa vuodes sa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi sen 
syyskokouksen valitsema hallitus, johon tällä 
hetkellä kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän 
jäsentä. 

Suomen Golfseniorit

BlackSeaRama, Bulgaria, reikä 13 
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SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

  Puheenjohtajalta

Mennyt talvi oli Etelä-Suomessa lämmin ja poikkeuksellisen vähäluminen. Se 
antoi meille golfareille mahdollisuuden harrastaa pelaamista todella pitkään. Vielä joulun ja 
uudenvuoden aikoihin useita kenttiä oli auki ja erilaisia golfkisoja käytiin täysillä kentillä. 
Vieläkin erikoisempaa oli, että helmikuun lopussa avattiin ensimmäiset kentät uudestaan. 
Lajin ja meidän seniorigolfareiden kannalta tämä oli hieno asia ja nähtäväksi jää jatkuuko 
tällainen meno tulevina talvina.

Golfissa yksi tärkeitä tavoitteita on saada lisää pelaajia kentille. Alkavalla kaudella asiaan 
pyritään vaikuttamaan siten, että nykyisten pelaajien toivotaan tuovan kentälle lajia harrasta-
mattoman kaverinsa kokeilemaan tätä hienoa golfia.

Varsinkin meillä senioreille kynnys uuden lajin aloittamiseen voi olla korkea, mutta toi-
von, että me aktiivipelaajat olemme myötävaikuttamassa ja tuomassa uusia pelaajia kentille ja 
ottamassa heidät mukaan tähän hienoon toimintaan – se on kaikkien etu!

Suomen Gofseniorien toiminta ja jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvuaan. Se kertonee 
siitä, että liittyminen SGS:ään on koettu tarpeelliseksi ja toiminnassa on haluttu olla mukana. 
Toivonkin, että jatkossa jäsenemme kertovat yhdistyksestä ystävilleen ja tuttavilleen ja näin 
saadaan myös heidät liittymään joukkoomme ja nauttimaan yhteisestä toiminnastamme ja 
jäseneduistamme.

Tässä lehdessä on esitelty tulevan kauden ohjelma hyvin kattavasti. Kilpailuja on hieman 
lisätty ja tämä antaa varsinkin naisille aikaisempaa paremmat mahdollisuudet osallistua SGS:n 
seniorikilpailuihin – tarttukaa tilaisuuteen! 

Heinäkuussa perinteisiä kesäpäiviä on ohjelmassa neljät eri puolella maata ja uutena ta-
pahtumana mukaan tulee matkalaisille pidettävä golfkisa. 

Jäsenmatkojen osalta uusia mielenkiintoisia kohteita tulevat tänä syksynä olemaan Praha, 
Mallorca ja Bulgaria, joka pari vuotta sitten oli ohjelmassa, mutta lentoyhtiön konkurssin takia 
putosi pois. Tammikuun kaukokohteena on Florida USA.

SGS:n jäsenrekisteri-ja laskutusjärjestelmä uudistettiin vuoden alusta. Uusi järjestelmä 
perustuu sähköiseen asiointiin ja tästä johtuen tarvitsemme jäseniemme sähköpostiosoitteita. 
Jos Sinun osoitteesi ei vielä ole tiedossamme niin toisaalta lehdestä löytyvät ohjeet asian hoi-
tamisesta.

Tulevalle pelikaudelle 2014 toivotan kaikille golfsenioreille mukavia, nautinnollisia ja tulok-
sekkaita golfkierroksia. Nähdään senioritapahtumissa!

Pertti Raimiala 
puheenjohtaja

Haasteita ja toimintaa
tarvitaan
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Kukaan ei synny senioriksi, mutta meistä kai-
kista tulee senioreita. Golfaavia senioreita 
meistä tulee jos jatkamme pelaamista vielä 

50/55 ikävuoden jälkeen. Tosin moni itse asiassa 
aloittaa vasta ohitettuan tämän maagisen rajapyykin 
ja silloin voi tietysti sanoa syntyvänsä senioriksi – 
golfarina.

Senioriksi tulemisessa ei sinänsä ole mitään 
ihmeellistä, mutta golfinpelaajana se muuttaa mon-
takin asiaa myönteiseen suuntaan. Ainakin omalla 
kohdallani siirtyessäni senioriksi vuosituhannen alus-
sa golfin maailma muuttui. Tulin senoritoimikunnan 
kautta aktiivisemmin mukaan seuran toimintaan ja 
huomasin miten vilkasta, moniulotteista ja etenkin 
sosiaalisesti antoisaa se oli. Oli klubiotteluja, senio-
rikilpailuja, järjestettyä harjoittelua, jumppaa, golf-
matkoja jne. Ja ennen kaikkea tutustui toisiin golfa-
reihin aivan toisella tavalla kuin aikaisemmin.

Olin aloittanut pelaamisen hiukan alle neli-
kymppisenä ja silloin tuntui, että olisi pitänyt aloittaa 
huomattavasti nuorempana. Nyt melkein 30 vuotta 
myöhemmin olen kuitekin tullut siihen tulokseen, 
että se olikin ihan hyvä aika aloittaa. Lähestyessäni 
pikkuhiljaa 70 vuoden ikää huomaan, että vieläkin 
oppii uutta ja pystyy tietyillä osa-alueilla jopa ke-
hittymään. Pallo ei tietenkään lennä yhtä pitkälle ja 
tasoitus nousee hitaasti mutta varmasti, mikä luon-
nollisesti tuskastuttaa, mutta siitä huolimatta pystyn 
nauttimaan pelistä ja aika ajoin jopa tekemään tu-
losta.

Jos olisin aloittanut nuorempana olisi tuskastu-
minen ja jopa kyllästyminen saattanut tapahtua jo 
aikoja sitten. Tärkeä seikka lajin parissa viihtymisen 
kannalta on edellä mainittu golfin sosiaalisuus ja 
kaikki se, mitä golf itse pelin ohella tuo mukanaan. 
Seniorina tämä puoli golfissa on noussut yhä tär-
keämmäksi ja tästä syystä nautin lajista toisella ta-
valla kuin nuorempana. Tässä piileekin yksi tärkeä 
näkökulma ja se on sitoutuminen, jota golfpiireissä 
kovasti peräänkuulutetaan. Siis sitoutuminen sekä 
omaan viiteryhmään eli senioreihin että omaan ko-
tiseuraan ja koko lajiin. Tämä on myös voimavara, 
jonka alan viimeistään vallitsevassa kriisivaiheessa tu-
lisi hyödyntää tehokkaammin kuin mitä tähän saak-
ka on ymmärretty tehdä.

Vuoden ensimmäisen golflehden mukaan Golf-
liitto sanoo tekevänsä kovasti työtä uusien harrasta-
jien houkuttelemiseksi golfin pariin, etenkin junio-
rien. Jälleen kerran vannotaan voimakkaaasti junio-
rien nimeen lajin pelastajina. Sinänsä ajatus on kau-
nis ja kannatettava. Liitto on tietysti oikeassa siinä, 
että vanhenevat seniorigolfarit, jotka muodostavat 

jo miltei puolet maamme golfareista, ovat vähitellen 
poistumassa areenalta ja siksi tarvitaan uutta väkeä 
pelastamaan uppoava laiva.

Lassi Tilander käsittelee aihetta erinomaisesti 
omassa kolumnissaan sivulla 50. Yritän tässä täyden-
tää sitä ja nostaa esiin joitakin lisäanäkökohtia.

Liiton ajatusmallissa on, kuten Lassikin toteaa, 
se vika, että vaikka junio reita saadaankin runsain 
määrin mukaan liian yksipuolinen panostus saattaa 
kostautua. Valitettavasti lapset ja nuoret eivät ole 
valmiita sitoutumaan golfiin samassa mittakaavassa 
kuin vanhemmalla iällä aloittaneet – ainakaan pi-
demmäksi aikaa. Totuus on, että aivan liian moni 
lopettaa siirtyessään aikuisikään. Tähän on monta 
luontevaa syytä. Niin kauan kuin vanhemmat mak-
savat, harrastusta voi jatkaa, mutta tilanne on toinen 
kun pitäisi kaivaa omaa kuvetta. Rahanmenoa on 
siinä elämän vaiheessa muutenkin aivan riittävästi. 
Toinen syy kyllästymiseen on nopeasti opittu peli ja 
oman huipputason saavuttaminen. Juniorimaksut 
ovat reilusti alhaisemmat kuin aikuisjäsenten eikä 
heistä näin myöskään ole seurojen talouden pelasta-
jiksi. 

Kaunis ajatus on myös se, että vaikka nuoret 
lopettaisivatkin, he ottavat golfin myöhäisemmässä 
elämänvaiheessa uudestaan ohjelmaansa. Jos se vain 
toimii.  

Ei tietenkään ole tarkoitus tehdä mitään vas-
takkainasettelua, golfissa kaikki uudet pelaajat ovat 
enemmän kuin tervetulleita ja mikä sen nautitta-
vampaa kuin seniorina kateellisena seurata nuorten 
letkeää svingiä. 

Nyt pitäisi kuitenkin tunnustaa realiteetit 
ja nähdä missä golfin todellinen potentiaali on. 
Todellinen potentiaali on aikuisissa, etenkin niissä 
aikuisissa, jotka ovat 10-15 vuoden päässä eläkeiästä. 
Siinä elämänvaiheessa muiden liikuntalajien harras-
taminen on jo useimmiten taaksejäänyttä aikaa ja 
ruvetaan miettimään, mitä tehdä, kun eläkepäivät 
todella koittavat. Toisin sanoen tärkein kohderyhmä 
on juuri golfareiden seniori-iän saavuttaneet tai saa-
vuttamassa olevat. Samanikäiset ja -henkiset kaverit 
löytyvät luonnostaan seuroista, seniorit eivät tarvitse 
kuljetusapua eivätkä samassa määrin ohjattua toi-
mintaa ja opastusta kuin lapset. Seuroissa senioritoi-
minnalla on jo vankka jalansija ja toiminta pyörii. 
Pöytä on ns. katettu valmiiksi, tervetuloa mukaan! 
Ja ennen kaikkea senioreilla on yleensä varaa ja halua 
maksaa täysi hinta uudesta mielekkäästä harrastuk-
sesta.

Ole Johansson
Päätoimittaja

KUKaan ei oLe seniori 
sYntYessÄÄn

  Pääkirjoitus

Suomen suurin nyt myös verkossa.
Tilaaminen on helppoa ja turvallista

100 % kotimainen verkkokauppa

Tilaaminen on turvallista

Asiakaspalvelua suomeksi

Vaihto- ja palautusoikeus

Nopea toimitus koko Suomeen

nettikauppa@golfcenter.fi                 020 7428 518

klik klik

Myös Palvelumme Pelaa - Verkossakin

TUTUSTUMISTARJOUS 
SENIORIGOLFAREILLE

Syöttämällä verkkokaupan tilaussivulla koodin:

saat ensimmäisen tilauksesi ilman toimituskuluja sekä yllätyslahjan! 

Tutustumistarjous voimassa 31.5. asti.

S E N I O R I
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Armas Loponen tuli SGS:n hallitukseen vuonna 2005 vastaamaan seniorien 
Aluetourista. Sit tem min hänen vastuuleen siirtyi myös Haastajatour. Pelaajamäärät 
ovat vuosi vuodelta kasvaneet ja urakka on ollut vaativa, mutta Aatu on hoitanut 
sitä kahdeksan vuoden ajan ansiokkaasti tyylillä ja taidolla. Hallituksen joulu lou
naalla ravintola Loisteessa Aatu saa SGS:n puheen johtajan kä destä ansaitut 
kiitokset.
        Me kaikki Suomen Golfseniorien jäsenet kiitämme Armasta hänen antamas
taan panok ses ta seniorien eteen. Aatu lupasi omassa kiitospuheessaan tulevina 
kausina kiusata 70:sten sarjoissa muita pelaajia niin paljon kuin ehtii ja pystyy.

Moni pelaaja on tänä 
päivänä riippu vainen 
golfautosta tai vastaa
vasta ajoneu vosta 
pys tyäkseen harrasta
maan golfia. Kentillä 
on yleensä autoja vuok
rat tavana, joko vapaasti tai 
lääkärintodistusta vas taan.

On selvää, että auton vuokraaminen joka kerta kun 
haluaa pelaamaan vieraskentälle, tulee kauden aikana 
kalliiksi. Siksi moni on hankkinut oman golfkulkuneuvon. 
Ongelma on kuitenkin siinä, että kaikki kentät eivät salli 
oman auton käyttöä.

Jotta golfarit, jotka käyttävät omaa kulkuneuvoa ei tekisi 
turhaa matkaa ken tälle, joka ei salli omaa autoa, on SGS 
lähet tänyt asiaa koskevan tiedustelun kaikkiin seuroihin. 
Alla on lista kentistä, jotka ovat vastanneet kyselyyn ennen 
lehden painoon menoa. Kyselyssä on lähdetty oletuksesta, 
että omaa autoa käyttävällä on siitä esittää lääkärintodistus 
ja pelaa normaali green feellä.

Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että omassa 
kulkuneuvossa on oltava vakuutus ja kuljettaja on vas
tuussa mahdollisesi aiheuttamastaan vahingosta. 

Muutamat kentät veloittavat erikseen oman auton 
käytöstä. Joitakin erityisehtoja saattaa myös esiintyä ja 
siksi kannattaa aina olla yhteydessä kenttään ennen kuin 
tekee aikavarauksen.

Oman golf auton 
käytöstä Suomen 
kentillä

NÄMÄ KENTÄT SALLIVAT 

OMAN AUTON KÄYTÖN

Archipelagia Golf Club
Aurinko Golf Naantali
Botnia Golf
Espoon Golfseura
Golf Pirkkala (10€)
Golf Porrassalmi
Hangon Golf
Hartolan Golfklubi
Hattula Golf
Himos Golf
Hirsala Golf
Härmä Golf & Academy
Iitin Golfseura
Imatran Golf
Järviseudun Golfseura
Kemin Golfklubi
Kokkolan Golf
Konnus Golf
Kotojärvi Golf
Kultaranta Golf Naantali
Kuortane Golf
Kurk Golf
Lahden Golf
Loimijoki Golf
Master Golf Club 
Nevas Golf
Nivalan Seudun Golf
Oulujokilaakson Golf
Oulun Golfkerho

Outokummun Golfseura
Paltamo Golf
Porvoo Golf Borgå  
Puula Golf
Raahentienoon Golf
Rantasalmi Golf
Salo Golf
Sarfvik Golf Club
Sea Golf Rönnäs (10€)
St Lake Golf Club
St Laurence Golf
Suur-Helsingin Golf 
Tawast Golf
Vaasan Golf (10€)
Vihti Golf Club
Vöyri Golf
Yyteri Golf

NÄMÄ KENTÄT EIVÄT 

SALLI OMAA AUTOA

Jyväs-Golf
Karelia Golf
Katinkulta Golf
Pielis-Golf
Revontuli Golf
Tahkon Golfseura
Tarinagolf
Uudenkaupungin Golfklubi
Virpiniemi Golf Club
Ålands Golfklubb

AATULLE 
KIITOS
kahdeksan
vuoden
urakasta

Kerro meille 
osoitteesi
Jäsenmäärämme kasvaessa on vanhan jäsenrekisterijär-
jestelmän kapasiteetti käynyt riittämättömäksi. Siksi 
olemme tämän vuoden alusta vaihtaneet jäsenrekis-
teri- ja laskutusjärjestelmää. Suurin osa jäsenmaksu-
laskuista menee jo sähköpostitse, mutta noin 4000 
joudutaan edelleen sähköpostiosoitteiden puuttuessa 
lähettämään paperilaskuina normaalipostin kautta. 
Tämä lisää kustannuksia, koska jokainen postitse lähe-
tetty lasku maksaa yli euron. Siksi toivomme teidän 
ilmoittavan meille sähköpostiosoitteenne.

SähKöpoStioSoitteeSi 
Jos olet saanut jäsenlaskun paperiversiona postitse se on merkki 
siitä, että meillä ei ole sähköpostiosoitettasi. Jos epäilet, että et ole 
ilmoitanut sitä tai se on muuttunut pyydämme sinua ystävällisesti 
ilmoittamaan sen meille.

poStioSoitteeSi 
Jotta saat jäsenkorttisi, Seniorigolfari-lehden, ja muut painotuot-
teet kotiisi tarvitsemme oikeat osoitetietosi. Jos epäilet että meillä 
ei ole oikeita tietoja tai olet muuttanut pydämme sinua ystävälli-
sesti ilmoittamaan siitä meille. 

toiMita ja tarKiSta tietoSi SeUraaVaSti
• netin kautta:  www.suomengolfseniorit.fi/jäsenasiat 
• sähköpostitse: kirsi.kankaanranta@golf.fi 
 anneli.tuominen@kotiportti.fi
• puhelimitse: 09 3481 2244 (ma-ke)
 050 639 38

Kiitos yhteistyöstä!

lämystavoitteita on hyvä olla jokaisella. Ei väliä 
minkälaisia tavoitteita, kunhan niitä vain on. 
Joillekin golfareille on tavoitteena saada “bonga-
tuksi” mahdollisimman monta golfkenttää niin 

koti- kuin ulkomailla. Itse laskin pelanneeni muutama vuosi 
sitten noin 120 golfkenttää Suomessa. Mutta sen jälkeen on 
tullut uusia kenttiä, enkä enää ole pysynyt laskuissa.

Olen kiertänyt ulkomailla lähinnä Europassa, mut-
ta näistä kentistä en ole pitänyt sen tarkempaa lukua. Yksi 
kenttä ja maa on jäänyt hyvin mieleeni. Se oli joskus 80-lu-
vulla, kun osallistuin kansainväliseen konferenssiin Kuubassa, 
Havannassa. Itse matka jo sellaisenaankin 
oli melkoinen elämys. Lentokoneen las-
keuduttua Havannan lentokentälle joskus 
iltamyöhään vastaamme “iski” todellinen 
kuuma-aalto, lämpötila oli jotain +40 as-
tetta ja samalla mieletön kosteus.

Matkatavaroiden odottelu lentoken-
tällä oli useita tunteja kestävä koettele-
mus. Pitkän odottelun jälkeen löysimme 
matkatavaramme jostain kenttäaulan 
nurkasta. Kun lopulta onnistuimme ke-
räämään matkatavaramme, aloimme etsiä 
meitä vastaan tarkoitettua bussia. Siitähän 
oli meille nimenomaan informoitu, että 
sillä pääsemme meille ennalta varattuun 
hotelliin. Lähdimme etsimään kyseistä 
bussia, joka kuitenkin oli jo meidät jättä-
nyt. Ei näkynyt muitakaan busseja, saati 
sitten takseja. Meitä oli kymmenen suo-
malaista konferenssiin osallistujaa, kaikki espanjan kieltä tai-
tamattomia naisia. Mitä nyt tehdä, keskellä yötä ei missään? 

Lentokentällä oli kuitenkin jäljellä vielä yksi bussi, jonka 
kuljettajalta kysyin alkeellisella ranskankielen taidollani, että 
miten pääsemme hotelliin. No, hän lupasi ottaa meidät kyy-
tiin ja viedä hotelliin, mutta että se maksaa viisi dollaria per 
henkilö. Tässä vaiheessa oli eräiden matkaajien hermot jo hy-
vin kireällä ja yksi heistä rupesi vaatimalla vaatimaan matkasta 
kuittia. Siinä vaiheessa otin matkanjohtajan otteen ja sanoin, 
että mitään kuittia ei tule, ja että olkaa tyytyväisiä, että yleensä 
pääsemme hotelliin. Kaikki oli siihen asti hyvin, mutta kun 
tulimme hotellin vastaanottoon, niin sieltä sanottiin, ettei 
meitä ole sinne kirjattu. 

Tässä vaiheessa eräiden matkaajien hermot pettivät ja he 
alkoivat itkeä (ennemminkin väsymyksestä). Saimme kuiten-
kin taksit “oikeaan” hotellimme, jossa pääsimme huoneisiim-
me joskus yli puolen yön. Kunnes yhden meistä matkatavarat 

olivat lentokentällä vaihtuneet jonkun muun matkustajan 
kanssa. Jälleen alkoi neuvottelut vastaanottotiskillä olevan 
nuoren kuubalaismiehen kanssa siitä, mitä nyt tehdä. Panin 
kaiken ranskankielen taitoni liikkeelle, ja laukun oikea omis-
taja saatiin kiinni toisesta hotellista (hän oli tietenkin raivois-
saan ja sanoi, että hän ei ainakaan lähde vaihtamaan laukkuja 
keskellä yötä). Neuvoin kolleegani ottamaan taksin, ajamaan 
kyseiseen hotelliin, vaihtamaan laukun ja ajamaan samalla 
taksilla takaisin meidän hotelliimme. Oikea laukku lopulta 
löytyi, ja kello oli siinä vaiheessa neljä yöllä. 

Pitkän lentomatkan ja kaikkien kommelluksien jälkeen 
ehdotin kolleegalleni, että nyt otamme 
juoma-automaatista oluet, istumme ja 
rauhoitumme seikkailumme päätteeksi. 
Ja voitte kuvitella, miten hyvältä se olut 
maistui!

Konferenssissa minulla oli “paperi” 
esitettävänä, se oli konferenssin jossain 
sen lukuisista workshopeista. Nyt en edes 
muista, mistä puhuin, mutta kun oma 
osuuteni oli ohi, päätin, että nyt jos kos-
kaan etsin jostain golfkentän ja menen 
sinne pelaamaan. Sain aikaan suurta pa-
hennusta suomalaisilta osallistujilta, kun 
ilmoitin, että nyt tämä tyttö ottaa taksin 
ja lähtee golfaamaan.

Hotellin turistioppaan ystävälli-
sellä avustuksella löytyi Havannan lä-
heltä yksi golfkenttä, joka oli silloisen 
Neuvostoliiton omistuksessa. Sain taksin, 

saavuin golfkentälle, vuokrasin muutaman mailan ja ostin 
pari palloa. Caddie oli pakollinen, ja sellaiseksi sain van-
hemman, pitkän ja laihan kuubalaismiehen. Kello oli jotain 
puolenpäivän aikaa, lämpötila varmaan lähes +50 ja kosteus 
100%. Ajattelin, että näytän kuubalaisille, miten suomalai-
nen nainen osaa pelata golfia. Todellisuudessa kuitenkin kävi 
niin, että tuskin osuin palloon ja silloinkin kun osuin, pallo 
lensi minne sattui. Caddie kulki mukana ja haki kärsivällisesti 
palloja milloin mistä. Jossain vaiheessa hänen kärsivällisyyten-
sä loppui, ja kun emme kumpikaan osanneet mitään yhteistä 
kieltä, niin hän lopulta sanoi “OCULARE, OCULARE”. Sen 
minäkin ymmärsin, että katso nyt lopultakin palloa. Onneksi 
kenttä oli 9-reikäinen ja pääsin itse ja päästin caddien pälkä-
hästä.

Vielä tänäkin päivänä caddien neuvo on ajankohtainen, 
eli katso sitä palloa!   

Pirkko Holmela

Elämyksien	metsästystä
E

Pirkon kolumni
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Pelioikeuspalettia täydennettiin viime viime vuonna 
hankkimalla neljä oikeutta Espoon Golfseurasta, mikä heti 
nosti sen pelaajatilaston kärkipäähän 569:llä pelikierroksel-
la. Tulevaksi kaudeksi pyritään hankkimaan niitä lisää sekä 
Espoosta että muista seuroista kertoi jäsenpalveluista vastaava 
Kristian Toivio.

Suomen Golflehden muutostuulet
Golf Digestin Teemu Tyry oli kutsuttu Open Forumiin pu-
humaan alalla tapahtuvista muutoksista. Golfliiton päätös 
Suomen Golflehden sulautumisesta Golf Digestiin herät-
ti vilkasta keskustelua. Käytännössä se tulee Tyryn mukaan 
näkymään siten, että Golf Digestiin tulee oma osio, mis-
sä käsitellään golfliiton ja Suomen golfiin liittyviä asioita. 
Senioriyleisön taholta esitettiin toivomus senioriasioiden 
suuremmasta näkyvyydestä, kuin mitä tähän saakka on 
Golflehdessä ollut havaittavissa. Tämän toivomuksen päätoi-
mittaja lupasi täyttää.

Kari Hiukka SGS:n hallitukseen
Open Forumia seuranneeseen vuosikokoukseen osallistui 
73 SGS:n jäsenta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Peuramaa Golf ry:n puheenjohtaja Veli Laine, joka hoiti teh-
tävän hyvin ja sujuvasti.

Hallituksen erovuorossa olleelle puheenjohtajalle Pertti 
Rai mialalle vuosikokous antoi yksimielisesti kahden vuoden 
jatkopestin. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Kristian 
Toivio ja Anneli Tuominen. Kumpikin valittiin yksimieli-
sesti uudelle kolmivuotiskaudelle. Armas Loponen oli kah-
deksan vuoden hallitusjakson jälkeen anonut eroa hallituk-
sesta. Hänen jäljelle jääväksi kaudeksi (2014) hallitukseen 
ehdotettiin Kari Hiukkaa, Lahden Golfista sekä Veli Lainetta 
Peuramaalta. Veli Laine kiitti kohteliaasti luottamuksesta, 
mutta ei halunnut asettua ehdolle ja Kari Hiukka valittiin yk-
simielisesti hallitukseen vuodeksi 2014.

Hallituksen laatima toimintasuunnitelma hyväksyt-
tiin yksimielisesti muutaman pienehkön täsmennyksen jäl-
keen. Myös ensi vuoden 11000 jäseneen perustuva hieman 
ylijäämäiseksi laadittu budjetti hyväksyttiin yksimielisesti. 
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan eli se on tänäkin vuon-
na 25 euroa.

Esityslistan ulkopuolelta todettiin hallituksen aikaisem-
min samana päivänä pitämässään kokouksessa päättäneen 
SGS:n voittovaroista lahjoittaa Uusi lastensairaala 2017 -ke-
räykseen 3000 euroa. Vuosikokous antoi päätökselle yksimie-
lisen siunauksen.

Ole Johansson

Tänä syksynä Suomen Golfseniorien vuosikoko-
us ja sitä edeltävä Open Forum oli viety Kirkko-
nummelle ja Peuramaa Golfin viihtyisään klubi-

taloon. SGS:n puheenjohtajan Pertti Raimialan avatessa 
tilaisuuden oli runsaat 70 yhdistyksen jäsentä saapunut 
paikalle. 

Avauspuheenvuoro on jo useamman vuoden nou-
dattanut samaa – sinänsä myönteistä kaavaa; jäsenmäärä 
kasvaa edelleen tasaisesti, kilpailujen osanottajamäärissä 
tehdään uusia ennätyksiä, erilaiset tilaisuudet houkuttele-
vat useimmiten enemmän väkeä kuin mitä pystytään otta-
maan ja jäsenmatkat ovat käytännöllisesti katsoen loppuun 
myyty. Mikä sen mukavampaa.

Naisille lisää kilpailuja
Kilpailukauden suuntaviivoja hahmotellessaan Heikki 
Hallaranta kertoi tulevan kauden kilpailukalenterin muut-

tuvan jonkin verran viimevuotiseen verrattuna. Finnish 
Senior Tourista putoaa yksi kilpailu pois eli kilpailujen 
määrä on seitsemän. Kilpailumahdollisuuksien määrä sen 
sijaan kasvaa koska useissa kilpailuissa naiset ja miehet 
pelaavat eri kentillä. Myös ns. kakkostasolla naiset saavat 
oman N60 Tourinsa ja muut Tourit (M55, M65 ja M70) 
hajautetaan useammalle kentälle. Naisille tarjoutuu tänä 
vuonna mahdollisuus lähettää joukkue ESLGA:n järjestä-
mään 65-vuotiaiden EM-kisoihin. EM-joukkuekisat, SM-
kisat sekä Aluetour noudattavat edellisten vuosien kaavaa.

                                                      
Neljät kesäpäivät
Edellisen vuoden tapaan järjestetään tänäkin kautena 
neljät kesäpäivät. Järjestysvastuun ovat saaneet Aurinko 
Golf Naantalissa, Koski-Golf Kuusankoskella, Helsingin 
Golfklubi eli Tali Helsingissä, sekä Raahentienoon Golf 
Raahessa.

GolfsenioriensyyskokousPeuramaalla:

SGS tähyää
iNNOlla uuteeN kauteeN

  

Lisätietoja: Kristian Toivio p. 0440 453 980

ilmoittautuminen alkaa neljä viikkoa 
ennen tapahtumaa jatkuen niin kauan 
kuin paikkoja riittää.

AURINKO GOLF:  p. 020 7545 900
info@aurinkogolf.fi

KOSKI-GOLF:  p. 020 7429 820
toimisto@koskigolf.fi

HELSINGIN GOLFKLUBI: p. 09 2252 3710
caddiemaster@helsingingolfklubi.fi

RAAHENTIENOON GOLF: p. 08 241 060 
cm@rtg.fi

  Kesäpäivät 
    

  Kuusankoskella,

      Naantalissa, 

    
     Helsingissä,

ohjeLMa
. yhteislähtökilpailu klo 9.00     
    (kokoontuminen 8.30) 

. tervetuloa mukaan

. hyvät palkinnot

. lounas

. kullakin paikkakunnalla 
    omaa ohjelma 

    
         ja Raahessa

04.7. aUrinKo GoLf 40 e

09.7.  KoSKi-GoLf 40 e

15.7. heLSinGin GoLfKLUbi  50 e

24.7.  raahentienoon GoLf  40 e

   2
014  
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Suomessa ei talvi ollut edes alkanut, kun 28 senioria 
lähti tammikuun alussa vesisateisesta Helsingistä kohti 

Mauritiuksen paratiisisaarta. Perillä meitä odottikin 
trooppisen lämmin sää ja auringon paistetta usean 

mielestä jo liiankin kanssa. 

Itsenäinen saarivaltio Intian valtameressä
Mauritius sijaitsee Afrikan mantereelta itään ja Madagaskarin saaresta vielä 900 km Intian 
valtamerelle. Saarta ovat vuosisatojen kuluessa hallinneet hollantilaiset, ranskalaiset ja vii-
meksi britit aina 1968 asti, jolloin maa itsenäistyi. Mauritius on tasavalta, jossa on moni-
puoluejärjestelmä ja vakaa yhteiskuntajärjestys. Erilaiset väestöryhmät  ja uskonnot ovat 
sulautuneet hyvin yhteen. Yli puolet väestöstä on alun perin intialaisia ja uskonnoista hin-
dulaisuus on vahvin. Saaren suvaitsevaisessa ja rakentavassa kulttuurissa lienee hindulaisuu-
della ilmeisen merkittävä osuus. Saaren virallinen kieli on englanti, mutta ranskaa puhutaan 
myös paljon ja väestön omaa kieltä kreolia. Viljellyin kasvi saarella on sokeriruoko, jota 
hyödynnetään monipuolisesti. Elinkeinoista myös tekstiiliteollisuus, kalastus ja rahoitus-
palvelut ovat merkittäviä. 

Kaunis hotellimme ja herkullista ruokaa
Meille oli varattu all inclusive -majoitus Heritage Le Telfair hotellista saaren eteläiseltä ran-
nalta. Hotelli oli perinteikäs siirtomaahenkisine valkoisine ja koristeltuine rakennuksineen, 
jotka oli sijoiteltu trooppiseen puutarhaan. Tilavat huoneet olivat kauniisti ajan patinoimat. 
Ilmastointi toimi tehokkaasti ja huoneet pidettiin huolitellun siisteinä. Hotellin henkilö-
kunta oli kielitaitoista ja asenne palveluun oli asiallisen positiivinen. Hotelli tarjosi myös 
yllätyslahjana kaikille yhden ilmaisen hieronnan hotellin kylpylässä. Lämmin merivesi ja 
uima-altaat antoivat myös mahdollisuuden rentouttaviin tuokioihin. 

Ruoka hotellin ravintoloissa oli herkullista. Illallisella meille tarjoiltiin pöytiin aina 
kolmen ruokalajin menu, jossa oli valittavana kolme vaihtoehtoa ruokalajia kohti. Annokset 
olivat paitsi herkullisia myös visuaalisesti kauniita. Keittiön valikoimissa oli paljon rans-
kalaista, italialaista ja intialaista makumaailmaa. Illallinen oli joka ilta elämys eikä kukaan 
haikaillut runsaita buffet-pöytiä. Pelien jälkeen oli mahdollisuus saada samaan pakettiin 

Teksti: Sirpa Klemola, LPG    Kuvat: Esko Klemola, LPG ja Pertti Raimiala, HyG

Lämpöä ja 
eksotiikkaa

mauritiuksella
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juomat ja ruoat golfklubilla, mutta usein riensimme hotellin ran-
taravintolaan palmujen suojaan syömään herkullisia pitsoja, äy-
riäisiä tai grillattuja karitsankyljyksiä. Jos lounaalle ei ehtinyt, oli 
hotellin puutarhassa tarjolla kahvia ja lettuja hillon kera ja pikku 
leivoksia. Aamiainen oli tavanomainen, mutta runsas hedelmä-
tarjonta ilahdutti. 

Kentät erinomaisessa kunnossa
Kahden viikon aikana pelasimme eniten hotellin omalla kentällä, 
joka oli sopivasti haasteellinen ja väylät vaihtelevia. Täysimittaisen 
18-reikäisen kentän lisäksi oli mahdollisuus pelata 9-reikäistä 
par-3 kenttää, kuten moni vapaapäivinä tekikin. Innokkaimmat 
jaksoivat pelata ylimääräisiä kierroksia vapaapäivinä ja vielä lähtö-
päivänäkin. Näistä lisäkierroksista hotellin omalla kentällä ei tar-
vinnut maksaa mitään. Pelaamista haastavammaksi muodostui-
kin selviytyminen auringon paahteessa kierroksen ajan. Totuttuja 
suojakertoimia piti lisätä tuntuvasti ja siitä huolimatta iho oli 
koetuksella. Myös vettä ja suolarakeita kului kierroksen aikana. 
Moni valitsikin autolla pelaamisen liialta paahteelta suojautuak-
seen. Sinnikkäitä kävelijöitäkin riitti eivätkä hyväkuntoiset golf-
farit pökertyneet kentälle. 

Hotellin oman kentän lisäksi kävimme kerran Paradis Golf 
kentällä saaren lounaiskärjessä. Kenttä oli sijoitetttu kauniiseen 
maisemaan, mutta oli melko tasainen ja runsaista vesiesteis-
tä huolimatta tuntui meistä helpolta omaan ”kotikenttäämme” 
verrattuna. Toinen vierailukenttämme oli Tamarina Golf, jonka 
kaikki pelasivat henkilökunnan suosituksesta autoilla. Kentällä 

oli suuria korkeuseroja ja osa väylistä oli hyvinkin mielenkiintoi-
sia ja haastavia. Paradis kenttä oli jonkin verran kärsinyt tulvista 
ja Tamarinan kenttä oli paikoin kuivahko, mutta griinit olivat 
kaikilla kentillä aivan erinomaisessa kunnossa.  

Kilpailuja leikkimielellä ja tosissaan
Perinteisesti seniorien golfmatkoilla pelataan erilaisia kilpai-
luja kuten valssia, irlantilaista ja tietysti myös pinkkipalloa. 
Ensimmäisellä viikolla pinkkipallokisa keskeytettiin rankan sa-
dekuuron vuoksi, kun autoilevat golfarit häädettiin kentältä. 
Palkinnot arvottiin, mutta seuraavalla viikolla matkanjohtajam-
me laittoi meidät uudelleen jännittämään pinkin pallon kanssa. 
Monen ryhmän pinkit hävisivät pitkiin ruokopehkoihin väylien 
varsille ja vain kaksi joukkuetta sai pallon perille. 

Mestaruudestakin kisattiin molemmilla viikoilla. En sim-
mäisen viikon naisten mestariksi pelasi Tuula Paananen (KanG) 
ja miehistä Pentti Seppälä (AG). Toisella viikolla naisista paras oli 
Maija Molnar (AG) ja miehistä Jukka Laaksomaa (NRG). 

Väriä ja rommia vapaapäivän retkellä
Osa matkaajista kävi omatoimisesti tutustumassa Mauritiuksen 
pääkaupunkiin Port Louisiin ja saaren pohjoisosaan. Jotkut kä-
vivät tutustumassa krokotiili- ja kilpikonnapuistoon. Toisena va-
paapäivänämme lähdimme yhteiselle opastetulle retkelle, jonka 
aikana näimme hindujen seremonioita Grand Bassin pyhällä jär-
vellä, vesiputouksia ja geologisen erikoisuuden eli maaperämuo-
dostelman, jossa oli nähtävissä seitsemän eri väriä. Koska sokeri-

ruokoa hyödynnetään maassa monipuolisesti, meille oli jär-
jestetty myös mahdollisuus tutustua rommin valmistukseen ja 
maistella  makuja La Rhumerie de Chamarel rommitehtaalla. 
Hyvät maut ja rommilaatuja esittelevien kauniiden naisten 
hymyt lämmittivät sydämemme. 

Kotiin pakkaseen
Kiitos erinomaisen hotellimme, saimme pitää huoneet lähtö-
iltaan asti. Lentomatkat vaihtoineen Pariisissa menivät jonkin 
verran menomatkaa nopeammin. Suomessa meitä odottikin 
jo tuntuva pakkanen. Kylmässä kärvistellessä tuli usean ker-
ran vielä mieleen trooppinen lämpö ja erityisesti viimeinen 
yhteinen ilta, kun istuimme pimeässä lämpimässä illassa täh-
titaivaan alla ja muutama kynttilä paloi pöydillä. Tässä mat-
kaseurassa oli hyvä olla yhdessä.   g
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       Pelioikeuskentät 2014
Alla on lueteltu kaikki vuonna 2014 SGS:n jäsenten käytösssä 
olevat pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. 

Uusia pelioikeuskenttiä ei tänä vuonna ole hankittu, mutta 
pelioikeuksia on lisätty muutamalla kentällä. Espoon Golfseurassa 
ja Koski-Golfissa pelioikeuksia on nyt kuusi, Archipelagia Golfissa 
neljä. Pelioikeuksien kokonaismäärä on tulevana kautena 99 ja eri 
kenttiä 27.

SGS:n jäseniltä perittävä tomistomaksu vaihtelee 10 ja 20 eu-
ron välillä. Viron Suures   taan pääsee edelleen pelaa maan ilman toi-
mistomaksua. 

Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet löytyvät tä-
män lehden liitteenä olevasta erillisestä pelioikeustiedottesta. Siinä 
on mukana myös jäsenkorttisi.

Alastaro Golf, AlGo 4
Archipelagia Golf Club, ArGC 4
Botniagolf, BG 4
Espoon Golfseura, EGS 6
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Hill Side Golf Club, HSGC 3
Hyvinkään Golf, HyG 4
Kalajokilaakson Golf, KlG 3

Koski-Golf, KosG 6
Loimijoki Golf, LoG 4
Nurmijärven Golfklubi, NGK 4
Porvoo Golf Borgå Golf, PBG 4
Puula Golf, PuulaG 6
Rauma Golf, RG 4
Revontuli Golf, ReG 4
Ruukkigolf, RuG 4
Tahkon Golfseura, TGS 4

Tawast Golf, TawG 3
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS:
    Cooke / Classic 4/4
Viipurin Golf, VG:       
    Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 4
Suuuresta Golf, VIRO 2

        pelioikeudet

Pelioikeuksien käyttö  
Pelioikeuden käyttäjällä tulee, SGS:n jäsenyy den lisäksi, olla SGL:n alaisen seuran pelioikeus sekä voimassa oleva 
tasoitus . Pelioikeuksien käytöstä ja säännöistä vastaa Kristian Toivio, p. 0440453980, sähköposti: kristoivio@hotmail.com
Jäsenrekisteriasioita hoitaa Kirsi Kankaanranta, p.0934812244(m-ke),sähköposti:kirsi.kankaanranta@golf.fi

SGS
Jäsenkortti 2014

Suomen Golfseniorit ry

www.suomengolfseniorit.fi

Membership Card

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2015

Pyrimme jatkuvasti parantamaan 
ja laajentamaan Golf seniorien jäsen

palveluja.  
Pelioikeudet ovat jäseniämme eniten kiinnostava etu. 

Pelioikeuskenttien määrä pysyy samana kuin viime vuonna eli 
kenttiä on 27 mutta pelioikeuksien määrä on noussut yhteensä 
99:ään. Kapasiteettia on lisätty muutamalla kentällä, Espoon 
Golfseurassa sekä KoskiGolfissa Kuusankoskella määrä nousee 
kuuteen  ja  Paraisten Archpelagiassa neljään. 
  SGS:ssä on jäseniä jo yli 11 000. Koska pelioikeudet ovat suo
sittuja se merkitsee, että jäsen ei aina valitettavasti saa toivo
maansa pelioikeutta juuri haluamanaan päivänä. Netin kautta 
tapahtuvaan peliaikavaraamiseen ei toistaiseksi ole löy ty nyt tyy
dyttävää ratkaistua. 

Greenfeealennusta tarjoavien kenttien määrä on kasvanut 

ja kauden aikana voi vielä tulla lisää, joten netistä kannattaa 
seurata tilannetta. 

Viime vuoden tapaan olemme sopineet useista golf- ja 
majoituspaketeista sekä viimevuotisten kohteiden että uusien 
majoitusliikeiden kanssa. Seuraavalla aukeamalla on esitetty 
niistä joi takin. Täydellinen luettelo löytyy netistä. 

Espanjassa jäsenet pääsevät tänäkin vuonna pe laamaan 
edullisesti Aurinkorannikolla, missä tarjonta on niinikään kasva
nut, sekä entiseen tapaan Almeriassa. 

Kesä- ja talvipäivät kuten jäsenmatkatkin, ovat myös  oleelli
nen  osa jäsen palveluja. Uusina jäsenmatkakohteina tulevat ensi 
syk synä ja talvena olemaan Praha, Mallorca, Bulgaria ja Florida.

Jäsenpalvelut elävät koko ajan ja viimeisimpiä ajan tasalla 
olevia tietoja voi seurata SGS:n nettisivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi/jäsenasiat/jäsenedut
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JÄSeNpAlVelut
             lisää pelioikeuksia ja uusia matkakohteita

Vaasan Golf

Kalajokilaakson Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski Golf
Vierumäen Golfseura

Puula Golf

Tawast Golf
Hyvinkään Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi
Hill Side Golf Club

                Archipelagia Golf Club    
         Wiurila Golf & CC              

Hangon Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura

Alastaro Golf

Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT

Suuresta Golf, Viro

Pelioikeuskartalla näkyvät kaikki pelioikeuspaikkakunnat. 
SGS:n jäsenten käytössä on siis tänä vuonna pelioikeuksia 

yhteensä 99 kpl 26:lla kotimaan ja Viron Suurestan golfkentällä. 

Jäsenkortin kääntöpuolella on lueteltu kaikki pelioikeuskentät ja 
siihen kenttien caddie masterit ruksaavat pelioikeuk sien käytön. 
SGS:n jäsenyys oikeuttaa yhteen käyntikertaan kullakin kentällä 
kauden aikana, paitsi jos varaat ajan pelipäivänä tai sitä edel-
tävänä päivänä ja pelioikeus on silloin vapaana. Ensimmäisellä 
käyntikerralla käynti ruksataan aina, riippumatta siitä, milloin 
peliaika on varattu.

SGS
Jäsenkortti 2014

Suomen Golfseniorit ry

www.suomengolfseniorit.fi

Membership Card

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2015

SGS-jäsennumero        Nimi

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä
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      Edullista pelaamista
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alastaro Golf (alGo)
tarjoaa maanantaisin ja tiistaisin green feen hintaan 25 euroa.

iitin Golfseura (iGS)
tarjoaa kaikkina päivinä green feestä alennusta 5 euroa. 

jyväs-Golf (jG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 green feen hin-
taan 23 euroa/9 reikää ja 32 euroa/18 reikää. 

Koski-Golf (KosG)
tarjoaa kaikkina päivinä green feen erikoishintaan 25 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää vain kerran kauden aikana. 
Hinta ei koske oman seuran jäseniä. 

Kytäjä Golf (KyG)
Kaksi yhden hinnalla. Molemmilla pelaajilla oltava SGS:n 
ja SGL:n kortti. Etua voi käyttää kerran kauden aikana.

Lakeside Golf Vammala (LGV)
tarjoaa green feen kaikkina päivinä hintaan 28 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää vain kerran kauden aikana. 
Peliajan voi varata neljä vuorokautta aikaisemmin.

Loimijoki Golf (LoG)
SGS:n jäsenet pääsevät 31.5.2014 asti pelaamaan pelioikeus-
toimistomaksulla (10,-). Golfauton kanssa hinta on 25 euroa.

nokia river Golf (nrG)
tarjoaa kaikkina päivinä green feestä alennusta 5 euroa. 

Meri-teijo Golf (MtG)
tarjoaa 1.5. alkaen normaali green feestä alennusta 5 euroa.
Tarjous ei ole vomassa heinäkuussa.

Mikkelin Golf (MG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 green feen hintaan 
20 euroa /9 reikää ja 28 euroa /18 reikää.

porin Golfkerho (pGK) 
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
green feestä. Etu ei ole voimassa 20.6-31.7.2014.

revontuli Golf (reG)
tarjoaa maanantaisin green feen hintaan 25 euroa.

Salo Golf (SaG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä 1.5. alkaen ennen klo 14 
green feen hintaan 35 euroa. Ei koske oman seuran jäseniä.

Sea Golf rönnäs (SGr)
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
green feestä.

St Laurence Golf (StLG)
tarjoaa arkisin ennen klo 15 alennusta 10 euroa green feestä.

tammer-Golf (tG)
tarjoaa kaikkina päivinä green feen hintaan 40 euroa. 

Yllä olevat tiedot sitoumuksetta.  Täydelliset ajan tasalla olevat 
tiedot löytyvät SGS:n nettisivuilta www.suomengolfseniorit.fi

Espanjan Aurinkorannikolla Calanova Golf, Lauro Golf, 
La Cala Golf, Marbella Golf, Miraflores, Mijas Golfja 
Santana Golfsekä alboran Golf Andaluusian Almeriassa

tarjoavat Golfsenioreille edullisia pelimahdollisuuksia. 
Näin tekevät myös estonian Golf & Country Club, otepää 

Golf ja Suuresta Golf Virossa sekä ozo Golf Latviassa.

Paketoi itse Espanjan ja Baltian lomasi

Tarkemmat tiedot ulkomaan erikoispaketeista SGS:n nettisivuilla www.suomengolfseniorit.fi.
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   MuitA JÄSeNetuJA
    Majoitus- ja golfpaketteja Suomessa

Yllä osa SGS:n jäsenten käytettävissä olevista golf- ja majoituspaketeista.  
Täydelliset ajan tasalla olevat tiedot löytyvät nettisivuilta: www.suomengolfseniorit.fi/jäsenasiat/jäsenedut/majoituspaketit
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iSo KeLoMöKKi LeViLLä

Kelomökki isommallekin 
porukalle. Hyvätasoisessa 
kelo kämp ässä on kaksi 
erillistä neljän makuu-
huoneen huoneistoa à 
130 m2 eli tilaa on 1-8 
hengelle asuntoa kohden. 
Matkaa Levin golfkentälle 
vain 600 metriä. 
Huoneiston viikkovuok-

raan sisältyy 10 pelilippua. Golfin lisäksi Levi tarjoaa moni-
puolisia harrastusmahdollisuuksia. Lisä tietoa: www.levi.fi/fi/
elamykset/kesaiset-elamykset.html.Tarkem pi kuvaus mökistä 
netissä osoitteesta: www.kelounelma.net.
Huoneistoja vuokrataan erikseen ja viikko kerral laan. 
Hinnat:  kesä-heinä kuu 450,- /vko/huoneisto 
 elo-syyskuu 600,-/vko/huoneisto.  
Lisäinfo: p. 0405528946taikari_kankaanranta@hotmail.fi

reVontULi GoLf, hanKaSaLMi

Jyväskylästä 50 km pääs-
sä sijaitseva Revontuli 
golf tarjoaa edullista 
golfia ja majoitusta. 
Golfpaketti 69,- /hlö 
sisältää: 
• green feen
• majoituksen 2 h huo-
     neessa tai 4-6 hlön
     lomamökissä

• aamiaisen
• hotellisaunan (mökeissä oma sauna)
Hotellimajoitustarjous ilman green feetä 44,- hlö/2hh 
sisältäen aamiaisen ja saunan. Rannassa eri hintaan useita 
saunoja, mm. savusauna ja ulko pore allas hieronnalla. 
Tarjoukset voimassa ma-pe.
Green fee maanantaisin 25,- jos SGS:n pelioikeu det ovat 
varattuina.
Puh. 0148448200,golf puh. 0148448292.
Lisäinfo:www.revontuli.fi.

hoteLLi fjaLar, SaLo

Kodikas Hotel Fjalar 
sijaitsee ihanteellisesti 
lyhyen matkan päässä 
neljästä tasokkaasta 
golf kentästä. Hinnat 
sisäl tä vät 2hh-majoi tuk-
sen, runsaan aamiaisen,
saunan ja uimaaltaan 
käytön, sekä green feen.

• Salo Golf alk. 80,-/hlö
• Meri-Teijo Golf alk. 70,-/hlö
• Wiurila Golf & Country Club alk. 80,- /hlö
• Ruukkigolf alk. 89,- /hlö
• Yksi yö, kaksi kenttää alk. 120,- /hlö

Spa hoteLLi KiVitippU, LappajärVi

Rentouttavaa lomaa 
Kivitipussa ja Järviseudun 
Golfissa kraatterijärven 
rannalla. 
Golfpaketti 1 vrk:  
• green fee 
• majoitus 2hh 
• aamiainen
• buffetruokailu
• kylpylä, kuntosali

• vapaa pääsy tanssiravintolaan  
• su-ke Superior-huone perushuoneen hinnalla 
• hinta/hlö 96,-
Upeat saunalliset ja täysin varustellut Chalets-huoneistot 
nostavat golfloman arjen yläpuolelle. Golfkentän erikoisuus 
on kuvan Alpatlossi, jolla siirrytään saaren takaysille. 
Varaukset p. 065615000,lisäinfo:www.kivitippu.fi

KaLajoKi reSort 

• Green fee ja majoitus 
     2h standard-huoneessa
     75,-/hlö/vrk
• Majoitus ilman golfia 
     55,-/hlö/vrk standard-
     huoneessa
• Lisämaksusta Superior-   
     huone parvekkeella 
     6,-/hlö
Tarjoukset ovat voimassa 

alkukauden 19.06.2014 saakka sekä loppukauden 15.8.2014 
alkaen aina kauden loppuun saakka.  Huomioitavaa on, että 
huonehinta sisältää aina Hyvän Olon Aamiaisen, vapaan 
kylpylän ja uimahallin käytön. Huonevarustukseen kuuluvat 
kylpytakit.  
Varaukset: myynti@kalajokiresort.fitai p. 084692500.  

rönnäSin MöKit

Porvoon ja Loviisan vä-
lissä sijaitseva Rönnäs 
tarjoaa edullista mökki-
majoitusta ja pelaamista 
kahdella kentällä; haas-
tava 18-reikäinen Old 
Course sekä leppoisam-
pi 9-reikäinen New 
Course. 
Majoittujille green feet: 

Old Course (18r) 35,- arkisin ja 45,- viikonloppuisin ja 
pyhinä. New Coursella (9r) hinnat ovat 30,- ja 35,- .
Majoittujille tarjolla myös viikkopelioikeuksia. 
Golf- ja majoituspaketit yhdestä paikasta: 
Sea Golf Rönnäs, p. 0207862696,toimisto@seagolf.fi 
Lisäinfo: www.seagolf.fijawww.ronnas.fi

Audi Q3 2.0 TDI quattro 103 kW (140 hv): autoveroton hinta: 30.170 €, arvioitu autovero 9.723,87 €*, kokonaishinta: 
39.893,87 €. Vapaa autoetu 795 €/kk, käyttöetu 615 €/kk. Keskikulutus 5,7 l/100 km. *CO2-päästöt 149 g/km. 
Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein. 

Pelipaikoilla 
 kuin kotonaan.

Audi Q3 2.0 TDI quattro 
alk. 39.894 €
Audi Q3 quattro on täydellinen auto aktiiviseen elämään. Urheilullinen 
siluetti kätkee alleen tyylikkään matkustamon ja monikäyttöistä tilaa 
urheiluvarusteille. Tehokas ja taloudellinen TDI-moottori yhdistettynä 
quattro-nelivetoon tekee ajamisesta nautittavaa kaikissa olosuhteissa. 
Tutustu osoitteessa audi.fi . 
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Järjestyksessään kuudennettoista seniorien 

talvipäivät keräsivät helmikuun toisena 

viikon loppuna Vierumäen urheiluopistolle 

75 senioria. Tällä kertaa tapahtuma tarjosi 

uusinta tietoa golflyönnin mittaustekniikasta 

ja opasti osanottajia mielen ihmeelliseen 

maailmaan.  Auditorio-oleskelun ja esitelmien 

vastapainoksi talvipäivillä oli tarjolla perinteiseen 

tapaan myös erilaisia liikunta-aktiviteetteja. 

Vaihtoehtoina löytyi niin keilailua, vesijumppaa, 

sauvakävelyä, zumbaa ja leikkimielistä Vieru-

mäki-kisaa kuin lajiharjoittelua päivien päätteeksi 

golfhallissa. Unohtamatta lauantai-illan Hyvin-

kään seniorisoittajien tahdit tamia illallis tans siai-

sia.

Päivän taikasana golflyönnin analysoinnissa 
on Trackman, jota talvipäivillä seniori-
joukolle esitteli Vierumäellä valmentava 

Tommi Stude. Lajissaan maailman parhaaksi 
kehuttu laite tuli markkinoille liki kymmenen 
vuotta sitten, mutta vasta parin viime vuoden 
aikana sen käyttö on merkittävästi yleistynyt. 
Paitsi että se kuuluu mailanvalmistajien tes-
tausvarustukseen, laitetta käyttävät jo monet 
maamme ammattilaispelaajat.  Trackman tar-
joaa golfl yönnistä valtavasti tietoa, oikeastaan 
kaiken tarvittavan. Sillä voidaan mitata kaikki 
pallon lentoon osumahetkellä vaikuttavat tekijät 
kuten mailanpään nopeus, mailan tulokulma, 
lavan asento, mailan liikerata ja osumakeskei-
syys. Samoin tutka kertoo pallon nopeuden, 
lähtökulman ja kierteen.

Studen johdolla Vierumäellä on jo vuoden 
verrattu käytetty Trackmania golfkurssilaisten 
opetuksessa. Tulokset kertovat, että saman-
tasoisten pelaajien draivien pituudet ja tark-
kuudet vaihtelevat valtavasti. Tasoitusryhmässä 
0-5 draivin mailanpään nopeuden keskiarvoksi 
on saatu 104 mailia tunnissa, kun esimerkiksi 
tasoituksilla 20–30 pelaavien keskiarvo jää yli 

Seniorit syventyivät
tALvIpäIvILLä

 lyönnin ja mielen hallintaan

20 mailia alhaisemmaksi. Kun Trackman 
tarjoaa entistä tarkemmin ja runsaammin 
tietoa pelaajan lyönnistä, se helpottaa löy-
tämään opetuksessa oikeat metodit yksi-
lölliseen kehittämistyöhön.

Onnellista seniorigolfaria 
etsimässä
Otsikolla Onnellinen seniorigolfari men-
taalivalmennuksesta talvipäivillä esitel-
möi Taru Hermunen-Kuusela Sirinium 
Oy:stä. Esitelmän tavoitteena oli avata 
näkökulmia oman pelin kehittämiseen 
pohdiskelemalla porukalla, kuinka erilai-
set tunteet vaikuttavat pelisuoritukseen ja 
siten myös tulokseen. Hermunen-Kuusela 
muistutti, että tunne vaikuttaa kehoon, ja 
että toimimaan ihminen lähtee tunteen 
kautta. 

Kokemusten kautta ja omakohtai-
sin esimerkein tuli todistetuksi, että pallo 
melkoisella varmuudella löytyy esteestä, 
jos varoitat itseäsi sitä sinne lyömästä.  
Eväinä huimiin onnistumisiin esi telmöi-
tsijä tarjosi koko joukon teesejä. Niiden 
mukaan omien ajatusten ja uskomusten 
on tuettava omia tavoitteita, jotka kukin 
asettaa itse ja jotka ovat selkeitä ja mitatta-
via. Tulevaisuus on otettava omiin käsiin 
ja avun tarve on pystyttävä tunnistamaan 
ja ottamaan vastaan. 

Minnin matkassa
Tunteikkaan ja värikkään kuvauksen 
cad dien työstä seniorijoukolle kävi vä-
littämässä Tommi Ruissalo. Itseään golf-

kuiskaajaksi ja ikuiseksi nuoreksi kuvai-
leva Ruissalo on toiminut mm. Minea 
Blomqvistin caddiena.

Ensimmäisen keikkansa hän teki 
Challenge Tourin kisassa Espoossa vuon-
na 1999 ja Minnin matkaan mies lähti 
vuonna 2010. Monelle seniorille paljastui 
varmaankin vasta nyt caddien työn vaati-
vuus ja monimuotoisuus, sillä menestyk-
sellinen tiimityö pelaajan kanssa edellyt-
tää kosolti niin lajiteknistä osaamista kuin 
myös sosiaalisia taitoja.

Jäsenmatkoja tasaiseen tahtiin
Suomen Golfseniorien kuulumisia talvi-
päiville toivat yhdistyksen hallituksen jä-
senet. SGS:n jäsenmatkoista vastaava yh-
distyksen puheenjohtaja Pertti Raimiala 
kertoi, että pelimatkoja eri kohteisiin 
on tarjolla jatkossa nykyisellä tahdilla. 
Vuodesta 2006 alkaen on tehty kaikkiaan 
61 matkaa, joille on osallistunut 3400 
golfsenioria.  

Tämän kevään kohteet on käytän-
nössä jo myyty loppuun ja parhaillaan 
valmisteilla on ensi syksyn matkaohjelma. 
Kun Tunisia tuntuu vetävän väkeä viljalti 
vuodesta toiseen, kohteeseen on tulevan 
loka-marraskuun vaihteessa mahdollis-
ta valita matka kolmen viikon jaksolta. 
Belek säilyttää suosikkikohteena paik-
kansa, Marokko, joka viime vuonna tuli 
mukaan uusvanhana kohteena on myös 
tänä syksynä ohjelmassa. Uusina kohteina 
tulevat syysohjelmaan Praha, Mallorca ja 
Bulgaria. Alkuvuoden kaukomatkalla val-

loitetaan uusi maanosa eli silloin määrän-
päänä on Florida USA. Matkailmoitukset 
löytyvät sivuilta 26-29 tässä lehdessä.

Kierrosmäärät kasvussa
pelioikeuskentillä

Yhdistyksen jäsenetuja junailevan 
Kristian Toivion mukaan pelioikeusken-
tillä pelattujen kierrosten määrä kasvoi 
päättyneellä kaudella 22 prosentilla edel-
lisvuodesta. Tästä huolimatta kapasiteet-
tia ei ole tarkoitus ensi kesänä ainakaan 
merkittävästi lisätä.  SGS:n kesäpäivät 
hajautuvat tänäkin vuonna neljälle paik-
kakunnalle. Tapahtumaturnee alkaa 4. 
heinäkuuta Naantalin Aurinkogolfista. 
Koski-Golfissa Kouvolassa seniorit tapaa-
vat 9. päivä ja Helsingin Talissa 15. heinä-
kuuta. Kesäpäiväkierros päättyy Raaheen 
24. heinäkuuta.  

Hallituksen jäsenen Heikki Hal la-
rannan isännöidessä samaan aikaan tal-
vipäivien kanssa jäsenmatkaa Teneriffan 
Buenavistassa miesten kilpailutoimin-
taa esitteli hallituksen uusi jäsen Kari 
Hiukka. Kehittämistavoitteena on mah-
duttaa kaikkia halukkaat mukaan FST:n 
kilpailuihin. Mahdollisuus tähän tarjou-
tuu ensi kesänä, kun naiset siirtyvät pe-
laamaan omia kilpailujaan eri kentille. 
Ratkaisu helpottaa luonnollisesti samalla 
tavoin naisten tilannetta. Naisten kilpai-
lutoimintaa luotsaava Pirjo Sipronen 
toivottikin viime kesänä rannalle jääneet 
naiskilpailijat ja uudet yrittäjät tervetul-
leiksi alkavan kauden kisoihin. g 

teksti: Seppo Rönkkö
Kuvat:  ole johansson
  Seppo Rönkkö

Totuuden hetki. Trackman lyöntianalysaattori 
kertoo erittäin tarkasti lyönnistä kaiken oleellisen. 

Konetta käyttää vierumäen pro Tommi Stude, 
oppilaana Heikki Halkonen.

Caddien monipuolista osaamista vaativasta työstä 
kertoi Tommi Ruissalo. Cädärien hiukan kärjistetty 
ohje sopii ehkä myös tavalliselle golfarille eli ”tule 

paikalle, pysy vauhdissa, pidä suusi kiinni”.
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villoja ripoteltu pitkin hotellialueen rantaa ja 
puistoa. Kaikki vihtyivät niin villoissa kun pää-
rakennuksen huoneissa erinomaisesti. Huoneet 
ovat tilavat, työn jälki korkealaatuisempaa ja 
siisteys parempaa kuin mihin arabimaissa on 
tottunut ja etenkin palvelu oli joka puolella en-
siluokkaista.

Koko päivän reissaamisen ja majoit tu-
misen jälkeen pääsimme nauttimaan buffetil-
lallista, joka osoittautui varsin mauk kaaksi ja 
monipuoliseksi, mutta ei niin ylenpalttiseksi 
kuin monessa muussa tämän maanosan maissa. 

Rangen kautta golfkentälle
Runsaan aamiaisen jälkeen oli päivä sopivasti 
valjennut ja hakeuduimme Al Hamran golfklu-
bille, joka siis on aivan hotellin portin ulkopuo-
lella. Siellä golfautot odottivat meitä siistissä 
rivissä starttiaikajärjestyksessä ja avuliaat ”cädä-
rit” asettivat bägit autoihin ja opastivat kaikin 
tavoin. Varsinaisia cädejä ei sen  sijaan näkynyt. 

Kentällä on ns. autopakko, mikä joitakui-
ta hiukan arvelutti, mutta se osoittautui varsin 

järkeväksi ja auto sisältyi luonnollisesti hintaan. 
Vesi on yleensä golfarin ensimmäinen 

huolenaihe etelässä pelatessa. Täällä asiasta 
huolehditaan mallikkaasti; jokaiseessa autossa 
on vesipullo jääboksissa valmiina ja jokaisella 
tiiauspaikalla lisäksi vesipiste, missä voi pullon 
täyttää. 

Seuraava etappi ennen pelien alkamista oli 
vapaasti käytössä oleva harjoitusalue ja driving 
range, missä pallot odottivat kauniissa pyrami-
dikeoissa. Laitettuamme swingin kohdalleen ja 
saatuamme puttituntuman säädetyksi oikeaksi 
harjoitusviheriöllä oli aika siirtyä töihin.

Navigaattorilla etäisyydet 
hallintaan
Kaikissa autoissa, joiden kunnossa, luvalla sa-
noen, oli hieman toivomisen varaa, on gps-lait-
teet, mitkä helpottivat pelaamista. Laite kertoo 
tarkat mitat auton paikasta kaikkiin strategisiin 
kohtiin kentällä. 

Alussa oli vaikeuksia tottua siihen miten 
lyhyen matkan pallo oli tiiltä lentänyt ja miten 

Heti vuodenvaihteen jälkeen tam-
mikuun kolmantena päivänä uu-
denvuoden rakettien paukkeen 

vielä soidessa korvissa 35 SGS:n golfseni-
oria suuntasi matkansa Arabiemiraattien 
Dubaihin, missä juuri oli tehty uusi uu-
denvuodentulitteiden lähettämisen maa-
ilmanennätys. Dubaista matkamme jatkui 
runsaat sata kilometriä pohjoiseen Ras Al 
Khaimahiin, joka on yksi maan seitsemäs-
tä arabiemiiraateista. 

Al Hamra fort
Pimeyden jo laskeuduttua saavuimme  
mää ränpäähämme Al Hamra Fort hotel-
liin, missä voimme iloksemme todeta golf-
klubin sijaitsevan aivan hotellin portin ul-
kopuolella. Pimeässä hotelliin tulemisessa 
on aina omat ongelmansa, varsinkin heille, 
jotka olivat valinneet erillään hotellin pää-
rakennuksesta sijaitsevat villat.

Rannassa sijaitsevan hotellin päära-
kennus on sopivan kokoinen, voisi sanoa 
jopa vaatimaton, etenkin verrattuna vierei-
seen Waldorf Astoriaan. Päärakennuksen 
lisäksi on siis useita muutaman huoneen 

teksti: Ole Johansson

kuvat: Ole Johansson, Pertti Kaikko

Kuvassa vasemmalla Al Hamran väylä 11, veden yli lyötävä 170/145 metrinen par kolmonen. Taustalla vaatimaton hotellikom-
pleksi – ei kuitenkaan meidän.

Viimeisen päivän mestaruustaistoon ovat valmistautumassa Maj-Britt Mecklin ArGC, Maija Hakkarainen TGS, Rauli Askolin 
HGK, Margit Ekman EkeG, Hannu Putkonen NSG, Tuula Lindroos SHG ja Jouko Ikäheimonen MGC.Kolmen vuoden tauon jälkeen Yhdistyneet Arabiemiiraatit oli 

jälleen otettu SGS:n matkaohjelmaan. Syynä tähän oli, että 
Egypti, joka yleensä on ollut vuodenvaihteen kohteena ei tällä 
hetkellä ole turvallinen eikä suomalaiset matkanjärjestäjät tee 
sinne matkoja. Kaikkien matkalla mukana olleiden yksimielinen 
kanta oli, että vaihto ei ollut lainkaan huono – päinvastoin. 
Arabiemiraatit ovat varsin mieleenpainuva ja erilainen maa 
Persianlahden rannalla.  

Ras Al 	
KHAIMAH

KENTTÄ

Aurinko kenttä
kenttä vihreä
Niin vähän palloja
niin paljon lyöntejä

Bunkkeriuuni
golffarin talviduuni
hiekkapesässä pallo
pllon perässä sändi
– päästä se ylös
tulos ja ulos

Laguuni tyyni
tyyni dyyni
tuulenvire palmussa
palmikossa tuulenvire.

Niin väljiä väyliä
niin pitkiä lyöntejä
– Al Hamra lopunnäkymätön
 

Riitta Paltemaa, VG
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pitkä matka oli vielä jäljellä viheriölle.
Viimeksi mainitulle löytyi kuitenkin 

luonnollinen selitys vilkaisemalla tulos-
korttia. Kenttä on nimittäin pitkä kuin näl-
kävuosi. Miehille tarkoitettuja tiimerkkejä 
oli kolmet (mustat 6600 m, siniset 6300 
m ja valkoiset 6050 m). Ensimmäisellä 
viikolla miehet pelasivat sinisiltä tiimer-
keiltä mutta toisella helpotimme urakkaa 
hieman siirtymällä valkoisille. Naisille ei 
annettu valinnan mahdollisuutta, vaan 
heidän oli tyydyttävä punaisiin tiiboksei-
hin, jotka antoivat kentälle pituutta 5250 
metriä. Helpolla ei siis päässyt kukaan.

Sveitsiläisen Peter Harradinen suun-
nitteleman kentän kunnossa ei ollut moit-
timista, viheriöt olivat erittäin nopeat, 
mutta kallistuksia vähän, ja väylillä sai 
onneksi hyvin rullia – kunhan niillä vain 
pysyi. Raffit ja hiekka-alueet pysäyttivät 
pallot tehokkaasti, kuten myös bunkkerit, 
joita reilunkokoisina oli riittävästi. Myös 
viheriöiden edustoilta oli turhaa toivoa 
pomppua viheriölle, pallo pysähtyi tasan 
siihen mihin se putosi – ja jos oli bunkkeri 
vähänkin lähellä, pallo valui siihen.

Viikon rajoittamaton 
green fee
Golfpakettiimme kuu lui rajoittamaton 
green fee. Kuutena päivänä viikossa meillä 
oli varatut starttiajat ja sen lisäksi sai pela-
ta niin paljon kuin mieli teki ja aika antoi 
myöden. Kun autot olivat käytössä ei väsy-
myskään päässyt iskemään. Pimeyskään ei 
ollut esteenä koska yhdeksän reikää oli va-
laistuna. Kierrosmääräennätys oli saamani 
tiedon mukaan kahden viikon aikana jopa 
17 kierrosta, joten siinä sai vastinetta ra-
hoille. 

Kilpailuja
Kuten tapoihimme kuuluu järjestämme 
joka pelipäivänä pienet enemmän tai vä-
hemmän vakavasti otettavat kisat, jois-

sa joukuekilpailut näyttelevät pääosaa. 
Ohjelmassa olivat mm. Bramble-Shamble, 
Arizona Shuffle, Cha-cha-cha, Best Ball ja 
Irish Four Ball. Viikon huipentumana oli 
mestaruuskisa viimeisenä päivänä. Siinä 
miehet pelasivat lyöntipeliä ja naiset joko 
Stablefordia tai lyöntipeliä.

Ensimmäisen viikon mestarit olivat 
Martti Lipponen, AGN nettotuloksella 74 
lyöntiä sekä Pirjo Kujala, SaG 33 bogipis-
teellä.

Toisen viikon miesten mestariksi lei-
vottiin Hannu Putkonen, NSG nettotu-
loksella 74 lyöntiä. Naisten sarjoja oli kak-

si, lyöntipelisarjan voitti Anneli Lindfors, 
NGK nettolyöntimäärällä 79 ja pistebo-
geysarjan voiton vei Pirjo Juvonen, ViGS 
pistemäärällä 33. 

Sopivat golfkelit
Golfin kannalta kelit olivat varsin sopivat, 
hiukan päälle 20 astetta ja useimpina päi-
vinä pilvipoutaa ja silloinkin, kun aurinko 
paistoi, se ei tuntunut hiostavalta. Yhtenä 
päivänä saimme yllätykseksemme muuta-
man rankan sadekuuron niskaamme, mikä 
täällä on tuiki harvinaista. Meitä rohkeita 
suomalaisia se ei kuitenkaan estänyt me-
nemästä kentälle ja hyvin selvisimme kier-
roksesta.

Kahtena päivän viikossa ei ollut yh-
teisillallista, vaan silloin hakeuduimme 
pienemmissä ryhmissä eri ravintoloihin, 
joita kävelymatkan etäisyydellä löytyy use-
ampia. Golfklubin yhteydessä on italia-
lainen, hotellialueella libanonilainen sekä 
pienehkö kalaravintola ja rannassa vielä 
yksi mereneläviin erikoistunut ravintola. 
Kaikkia kokeiltiin, eikä kukaan pettynyt. 

Dubai on huikea kaupunki
Yhtenä päivänä osa ryhmästä uhrasi golf-
pelin käydäkseen retkellä Arabiraattien 
toiseksi suurimmassa kaupungissa Du-
baissa. Mykistävän kahden miljoonan 
asuk kaan kaupungin väestöstä 80% eli 
suurin osa työvoimasta on ulkomaalaisia 
ja niistä kolme neljäsosaa miehiä. Yksi 
selitys tähän on valtava rakennustoimin-
ta. Uusia asuinalueita pilvenpiirtäjineen 
syntyy ja on syntynyt rivakkaan tahtiin 
viimeisen runsaan kymmenen vuoden ai-
kana. Toinen toistaan korkeampi ja näyt-
tävämpi hotelli, toimisto- ja asuinraken-
nus nousee alueille, missä muutama vuosi 
sitten ei ollut mitään, ei edes maata, mille 
rakentaa. Eikä ole mikään sattuma, että 
maailman korkein rakennus, suurin ostos-
keskus ja hohdokkain, jopa seitsemän täh-

den hotelli sijaitsevat juuri täällä. 

Yhteenveto
Tammikuun kohteena Arabiemiraatit ja 
Ras Al Khaimah ylitti ainakin omat odo-
tukseni reilusti. Lämpötila osoittautui 
miellyttäväksi, eikä liian kuumaksi, mitä 
olin hiukan pelännyt. Hotelli täytti hyvin 
saamansa neljä tähteä ja plussan, huoneet 
olivat siistit ja tilavat, ranta ja meri vie-
ressä, ruoka maittavaa ja ennen kaikkea 
palvelu oli erittäin joustavaa ja ystävällis-
tä. Tähän tosin lienee yhtenä selityksena 
maan vierastyövoimapolitiikka. Jos et hoi-
da työtäsi ja joku tekee valituksen, työlu-
paa ei uusita ja kyyti kotimaahan hoituu 
oitis. Käytännössä kaikki työntekijät ovat 
ulkomaalaisia. 

Ostoksille kaipaaville on pienempi 
ostoskeskus vajaan kilometrin päässä ja 
suurempi Ras Al Khaimahin kaupungissa, 
minne on bussikuljetus.

Yhdessä golfkentässä riitti hyvin 
haas tetta kahdeksikin viikoksi ja lisäkier-
rokset tulivat ylimääräisenä bonuksena 
kaupan päälle. Pitkähkö reilun kuuden 
tunnin lentomatka ja sen lisäksi melkein 
kaksi tuntia kestävä matka hotelliin ovat 
tietysti rasittavia, mutta kyllä matkakohde 
on sen väärtti. Ja Finnairin lentoaikataulu 
sellaisenaan on hyvä. 

Yleensä matkojemme osanottaja-
joukko muodostaa hyvän läpileikkauksen 
Suomesta. Tällä kertaa ehkä keskimäräistä 
vieläkin paremman, sillä pääkaupunkiseu-
dun lisäksi matkalaisia oli mm. Torniosta, 

Katinkullasta, Nivalasta, Tahkosta, Mik-
ke listä, Naantalista, Har jattulasta, Pa rai-
silta, Tammi saaresta, Salosta, No kialta, 
Hämeenlinnasta, Hyvinkäältä ja Lappeen-
rannasta. Tästä olen erityisen iloinen, sillä 
pääkaupunkiseutulaisena ei aina tule aja-
telleeksi minkälaisen ylimääräisen vaivan 
muualta Suomesta tulevat joutuvat mat-
kan eteen näkemään, kun lähtökenttä ei 
olekaan ihan naapurissa. n

Hellyttäviä eläimiä löytyi niin kentällä kuin hotellihuo-
neessa. Harjalintu on harjoitusviheriöltä lkaivanut esiin 
mehevän toukan ja sängylle siivooja on pyyhkeistä teh-
nyt hienon koiran.

Vasemmalla olevassa kuvassa Jouko Ikäheimonen yrittää päästä selville liukkaista griineistä Marita Ekmanin ja Tuula Lindroosin ihaillessa. 

Dubain kaupunki on kasvanut valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Toinen toistaan huikeampia pilvenpiir-
täjiä nousee rivakkaan tahtiin. Oikealla maailman korkeatasoisin, peräti seitsemän tähden hotelli Burj Al Arab.

Keskikuvassa salolaiset Pirjo Kujala, Pirjo Viitanen-Paju ja Erik Oranta (seisomassa) ovat saaneet seuraa Golf Porrassalmea edustavasta Seppo Martikaisesta. 
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talvigolf lahden tapaan eli

”PÖLKKYGOLF”

Golfia harrastetaan talvella monella paikkakunnalla ja tavalla. Lahti on tunnettu talviurheilu-
kaupunki ja ehkä juuri siksi talvigolf on siellä viety tavanomaista pidemmälle. Ja tuskin on 
sattu maa, että keskeisinä tulisieluina ovat olleet mukana mäki hyppääjät ja muut urheilijat.

Golfreiän sijaan käytetään halkaisijal-
taan noin 20 senttiä oleva pölkky, mikä on 
myös antanut Lahden talvigolfille nimen. 
Tavoitteena on saada pallo pysähtymään 
mahdollisimman lähelle ”reikää”.

Pelisäännöt
Pääosin noudatetaan golfin normaalisään-
töjä, mutta talvisista olosuhteista johtuen 
on haluttu tehdä muutamia helpottavia 
juttuja, jotta nautinto pysyy korkeana.

Ensinnäkin pelaamisessa käytetään 
vain yhtä mailaa. Pelaaja voi itse päättää, 
mitä mailaa hän käyttää. Normaalisti käy-
tössä olevat mailat ovat rautakuutosesta 
pitcheriin, joillakuilla on käytössä resque. 
Samalla mailalla lyödään avauslyönti, chi-
pataan ja putataan. Tiiauspaikalla käyte-
tään tiinä lumesta tehtyä tiitä tai kumitut-
tia. Myös jatkolyönneissä voidaan samalla 
tavalla asettaa pallo haluamalleen tiille.

Jos pallo katoaa lumeen, peliä jat-
ketaan ilman rangaistusta oletetulta ka-
toamispaikalta. Jos pallo menee syvään 

lumeen, peliä voi jatkaa lanatulta alueelta 
ilman rangaistusta.

Griinillä tuloksen laskennassa käy-
tetään seuraavia sääntöjä. Kun pallo on 
noin gripin mitan päässä pölkystä, se on 
reiässä. Mittaamiseen käytetään pölkyn 
päällä olevaa mittatikkua ja näin säännöt 
ovat kaikille samat. Jos pallo on mailan 
mitan päässä pölkystä, mutta ei mittatikun 
etäisyydellä, pallo katsotaan olevan reiässä 
yhdellä lisälyönnillä. Viimeistä lyöntiä ei 
tarvitse pelata, näin säästetään griiniä ja 
aikaa.

Winter Tour ja avoimet 
talvimestaruuskilpailut
Kuten alkukappaleessa kerroin, ensimmäi-
set kilpailut pelattiin jo 20 vuotta sitten. 
Aktiivisuutta kilpailutoimintaan tuli kui-
tenkin vasta 2000 luvulla. Winter Tour on 
pelattu menneenä talvena kahdeksannen 
kerran ja se etenee samaa tahtia toisen 
suuren urheilutapahtuman Tour de Skin 
kanssa. Winter Tourilla on seitsemän osa-

kilpailua, joista mäkihypyn World Cup 
pistetaulukkoa käyttäen otetaan mukaan 
viisi parasta sijoituspistettä. Pelit pelataan 
lauantaiaamuisin yhteislähtökilpailuna. 
Aikaa 18 reiän pelaamiseen menee noin 
1,5 tuntia.

Avoimet talvimestaruuskilpailut aloi- 
tettiin vuonna 2010, joten kuluvalla 

kaudella taisteltiin mestaruudesta viiden-
nen kerran. Osallistujia on ollut 40-50, 
myös runsaasti vieraspelaajia. 

Scratchinä pelatusta reikäpelimes-
taruudesta on oteltu kaksi kertaa. Ottelu 
on 27 reikäi nen. Ohjelmaan on kuulunut 
pari kertaa myös ”Takkulan talvimaraton”.

Kilpailuja pelataan sekä scr- että hcp- 
sarjoina. Tasoituksena käytetään kesän 
tarkasta tasoituksesta 40 % pyöristettynä 
kokonaislukuun.

Ketkä pelaavat
Pölkkygolf on Lahdessa, kuten sanot-
tu, pääosin seniorien harrastus, koska 
se tapahtuu päivisin kun on valoisaa. 
Kevätauringon noustessa myös muita tu-
lee mukaan. Pelaaminen on Lahden Golf 
jäsenille ilmaista, mutta on olemassa n.k. 
”talkoovelvoite”, jotta kenttä voidaan pi-
tää pelikunnossa. Vieraspelaajilta kausi-
maksu on 50€ ja päivägreenfee on 10€. 
Kilpailuihin osallistumisesta on pienet 
maksut niin omilta kuin vierailtakin. 

Kauden jälkeen Lahdessa kokoontuu 
pölkkygolfin ”maailmankongressi”, joka 
käsittelee edellisen kauden pelit ja tekee 
päätökset tulevasta.

Tänä talvena talvikenttä päästiin, 
myöhäisen lumentulon takia, avaamaan 
vasta tammikuussa, mutta uskon että tu-
levana talvena kenttä avataan jälleen ”nor-
maaliaikaan” eli aikavälillä marras-joulu-
kuu. Kenttää pidetään auki suurin piirtein 
maaliskuun puoliväliin. Tervetuloa kokei-
lemaan.

Teksti: Kari Hiukka, LG
Senioritoimikunnan puheenjohtaja 

Talvigolf kilpailuvastaava

Kuvat:  Jukka Tuominen

Ennen kentälle pääsyä on ”ruoho 
leikattava” eli lumi tasattava 

käsilanalla. Tässä työtä tekee ”tal-
vikenttämestari” Juhani Kärkinen. 

Kuvassa näkyy myös ”reikä” eli 
pölkky, joka on antanut talvigolfille 

sen nimi.

Jutun kirjoittaja Kari Hiukka chip-
paamassa, pallo tiiattu lumitiille.

Lahtelaisia entisiä mestariurheilijoita, jotka nyt aktiivisia “pölkyn”pelaajia. Oikealta mäkihyppääjät Veikko Kank-
ko nen, Niilo Halonen ja Juhani Kärkinen, jääkiekkoilija Mauri Koivunen, suunnistaja Pentti Rautavuo ja jalka -
palloilija Lauri Riutto.

Historiaa
Lahdessa talvigolf on aloitettu 90-luvun alkupuolella ja hyvin 
pian se muotoutui pölkkygolfiksi. Se on ollut pääosin senio-
rien harrastus, johon kokoontuu säännöllisesti 10-20 pelaajaa 
päivittäin pelaamaan parin kolmen tunnin ajaksi. 

Talvigolfin puitteissa kilpailutoiminta on aloitettu jo 
vuoden 1994 aattona ja siitä saakka on pelattu Uudenvuoden 
aaton Tinatuoppia. Nyt uudenvuoden aattona klo 12.00 se 
pelattiin 20. kerran. Poikkeuksellisesti kisa jouduttiin kolman-
nen kerran lumen puutteesta johtuen pelaamaan nurmella.

Kenttä ja sen kunnostus
9-reikäinen kenttä on rakennettu Lah den Golfin rangelle ja 
harjoitusalueelle. Väylien pituudet vaihtelevat 92:stä 120:een 
metriin. Naisten väyläpituudet ovat noin 20 metriä lyhyem-
piä. 

Väylät on lanattu hirrellä tasaiseksi ja koviksi, jotta pallot 
löytyvät. Hirren vedossa käytetään seuran traktoria, joka on 
suurena apuna myös lumensiirrossa, kun lunta on tullut run-
saammin. Griineiltä ylimääräinen lumi kolataan pois lumiko-
lilla ja viimeistely tehdään itse valmistetuilla käsilanoilla. Tuon 
jälkeen griineistä tulevat hyvin tasaiset ja liukkautta voidaan 
verrata normaaleihin kesägriineihin.

Kenttää pidetään kunnossa talkootyöllä. Pelaajat ko-
koontuvat kentälle aamulla ja aloittavat kentän kunnostuk-
sen. Se vaatii lumitilanteesta riippuen aikaa 15-60 minuuttia. 
”Talvikenttämestari” Juhani Kärkinen hoitaa traktorilla tar-
peelliset työt ja näin helpotetaan käsityötä. Kentän kunnossa 
pitäminen ilman traktorin apua olisikin mahdoton tehtävä. 
Väylien lanaaminen tehdään iltatyönä, kun lunta on tullut 5 
cm tai enemmän. Näin väylät ovat aamulla pelin alkaessa ko-
vat ja miellyttävät kävellä ja pelata.
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Bulgaria Cape Kaliakra
Lähtö 18.10.2014

Belek Gloria Verde 
Lähdöt: 25.10. ja 1.11.2014

Bulgaria on yksi Euroopan mielenkiintoisimmista golfkoh-
teista. Mustanmeren rannalla sijaitsevan Cape Kaliakran 
kentillä pelaat ainutlaatuisen dramaattisissa maisemissa. 
Kauniilla paikalla Mustanmeren rannalla sijaitseva Light-
house tarjoaa hyvät puitteet onnistuneeseen golflomaan. 
Matkan hintaan sisältyy myös kaksi illallista kaupungilla.  
Matkan aikana pelaamme kaikilla alueen kentille, joiden 
helmenä dramaattinen Thracian Cliffs. 
Matkaisäntänä Heikki Hallaranta

Hintaan sisältyy: 
• Norwegian lennot Helsinki-Bourgas-Helsinki
• Majoitus Lighthouse Golf & Spa Resort ****+
• Lentokenttäkuljetukset (noin 3 t)
• 5 kierrosta/vk 
• Buffetaamiainen ja kuusi illallista

Hinnat:
Jaetussa kahden hengen huoneessa: 
Standard huone 1220 € 
Merinäköala 1260 € 

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 100/140 € (standard/merinäköala)
golfbägin kuljetus 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4.2014 klo 9.00 

Belek tunnetaan välimeren parhaana golfkohteena ja 
se on ykköskohde myös useimpien suomalaisgolfaajien 
mielestä. Gloria Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa 
maisemissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmal-
taan rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja se 
on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive –paketista. 
Kierrokset pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä 
sekä ensimmäisellä viikolla vierailemme myöt TAT-kentäl-
lä. Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

Hintaan sisältyy: 
• Finnairin lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• Majoitus Gloria Verde Resort *****-
• All inclusive 
• Viisi kierrosta/vk 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset 

Hinnat: 
Jaetussa kahden hengen huoneessa: 
1 vk 1420 €
2 vk 2395 €

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 195 €/vk 
golfbägin kuljetus 56 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 6.5.2014 klo 9.00 

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi

LISÄÄ 

MATKOJA 

SEURAAVALLA 

SIVULLA!

>>>

Seniorigolfin
pelimatkat 2014-2015

Praha Golf 
Resort Konopiste
Lähtö: 29.9.2014 (4 vrk)

Mallorca Son Antem 
Lähtö 12.10.2014 

Vajaan tunnin matkan päässä Prahan lentokentältä sijait-
seva Konopiste tarjoaa hyvätasoista golfia tunnelmallisis-
sa maalaismaisemissa. Alue koostuu päärakennuksesta, 
joka toimii myös klubitalona sekä muutamista hotellin 
sivurakennuksista. Molemmat 18-reikäiset maisemalliset 
kentät starttaavat hotellin välittömästä läheisyydestä. 
Matkan aikana järjestämme kaupunkikierroksen Prahaan.

Hintaan sisältyy: 
• Norwegian lennot Helsinki-Praha-Helsinki
• Majoitus Konopiste Golf Resort & Spa ****-
• Lentokenttäkuljetukset
• Unlimited pelioikeus hotellin kahdella kentällä
• Buffetaamiainen ja kolme illallista
• Prahan kaupunkikierros (sis. lounaan).

Hinta:
Jaetussa kahden hengen huoneessa 745 €

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 125 €/4 vrk 
golfbägin kuljetus 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 9.4.2014 klo 9.00 

Mallorca on Välimeren lomasaarista perinteikkäin - myös 
golfin suhteen. Saarella on pelattu golfia jo vuosikymme-
net. Tämä näkyy kentillä ja klubeilla: kentät ovat hyvässä 
kunnossa ja palvelut on monipuoliset. Majoitus tasokkaas-
sa Iberostar hotellissa kahden golfkentän yhteydessä. Tyy-
likäs ja trendikäs Palma on vain parinkymmenen minuutin 
matkan päässä hotellillta. 
Matkaemäntänä Anneli Tuominen

Hintaan sisältyy: 
• Norwegian lennot Helsinki-Palma-Helsinki
• Majoitus Iberostar Son Antem Golf Resort & Spa *****
• Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierosta/vk (Son Antem West ja East)
• Buffetaamiainen ja viisi illallista

Hinnat:
Jaetussa kahden hengen huoneessa: 
Puutarhan puoli  1390 € 
Golfkenttä näkymä 1425 €

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 320/335 € (puutarha/golf)
golfbägin kuljetus 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 15.4.2014 klo 9.00 

BULGARIA | Cape Kaliakra

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi
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SGS-pelimatka syksyllä 2013

El Kantaoui, Tunisia

1 vk 975,- | 2 vk 1450.-
Lisämaksusta: 
huone yhdelle 70.-/vk

VARAUKSET 
29.4.2014 KLO 10.00 ALKAEN, DETUR/MERITA SUHONEN PUH. 020 785 0854

•24.10. lähtö, viikko/kaksi viikkoa
•31.10. lähtö, kaksi viikkoa
• 6.11. lähtö, viikko

HINTAAN KUULUU: 
• Lento Helsinki-Monastir-Helsinki Nouvelairilla. 
• Hotelli Marhaba Palace (4 tähteä), 2h-huoneessa.
• All inclusive.
• 5 kierrosta golfia Panorama ja Sea kentillä. 
• Lentokenttä- ja bägikuljetukset.

Matkaisäntänä Ole Johansson1 vk | 975,-

Marokko Agadir
Lähdöt: 25.11. ja 2.12.2014

Yhdysvallat Florida
Marco Island + PGA National
Lähtö: n. 5.1.2015 2 viikkoa

Agadir on tunnettu kilometrien pituisesta hiekkarannas-
taan, mutta rantaelämän lisäksi se tarjoaa Pohjois-Afrikan 
parhaat puitteet golfin pelaamiseen. Pelaamme viikon 
aikana Agadirin alueen kolmella kentällä. Pelaaminen on 
ilo kaikkina vuodenaikoina, sillä ilmasto suosii golfaajaa 
talvellakin. Majoitus rannalla sijaitsevassa korkeatasoises-
sa Royal Atlas all inclusive hotellissa. 
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

Hintaan sisältyy: 
• Finnairin lennot Helsinki-Agadir-Helsinki
• Majoitus Royal Atlas ****+
• All inclusive 
• Viisi kierrosta/vk (Golf du Soleil ja l’Ocean) 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
 
Hinnat: 
Jaetussa kahden hengen huoneessa:
1 vk 1460 €
2 vk 2430 €

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 280 €/vk
golfbägin kuljetus 56 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 8.5.2014 klo 9.00 

Tarkka ajankohta ja hinta selviää maaliskuun aikana.
Seniorigolfareiden ensi talven kaukomatka suuntau-
tuu Floridaan. Yhdistelmämatkalla ensimmäinen viikko 
vietetään meksikonlahden maisemissa Marco Islandilla ja 
jälkimmäinen viikko Palm Beach Gardenin PGA National 
golfkeskuksessa. Loma on upea yhdistelmä tasokasta 
golfia, hienohiekkaisia rantoja ja takuuvarmaa amerik-
kalaista palvelua. Unohtamatta outlet-ostoksia, Marcon 
karibialaista tunnelmaa ja Miamin suurkaupungin sykettä. 
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

Hintaan sisältyy: 
• Finnairin suorat reittilennot Helsinki-Miami-Helsinki
• Majoitus Marriott Marco Island ja 
   PGA National Resort & Spa
• Buffetaamiainen
• 10 kierrosta (7 eri kenttää) 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset 

Hinnat: 
Jaetussa kahden hengen huoneessa: 
Alustava hinta n. 3850-4250 €/henkilö/2 viikkoa

Lisämaksusta: 
golfbägin kuljetus 112 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 9.5.2014 klo 9.00

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi

YHDYSVALLAT
PGA National

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

kevätkoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
torstaina 24.4.2014 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

KevätKOKOUS 17.30 

Kello 17.30 alkavassa vuosikokouksessa 
käsitellään Suomen Golfseniorit ry:n 
sään töjen §10 määrää mät asiat.
Esityslista nähtävänä SGS:n kotisivuilla 
huhtikuun alussa osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfseniorit 
–>Ko kouskutsut

OPEN FORUM 15.00 
Klo 15.00 alkavassa Open Forum -tilaisuu dessa käsitellään 
ajankohtaisia senioriasioita ja tulevaa golfkautta. 

Vierasluennoitsijoina esiin ty vät Tapiola Golfin Pertti 
Itko nen, seniorimaajoukkueen edustaja Alpo Mänty korpi 
LGV sekä Golfcenterin Mika Gylden, joka kertoo kauden
tuoteuutuuksista. 

Ohjelma tarkentuu kevään aikana ja on nähtävänä 
SGS:n nettisivuilla huhtikuun alussa.	

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 19.4.2014 mennessä:
www.lyyti.in/SGS_Open_Forum_ja_jasenkokous_2442014_Metropolia_7040 tai p. (09) 3481 2244 (ma-ke). 

Lisätietoja: Ole Johansson p. 040 746 2626.
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Hallituksen uutena jäsenenä 
minua on pyydetty kertomaan 
itsestäni ja taustoistani 
golfissa ja muussa 
elämässäni.

Nuoruus
Olen pohjoisen poikia, syntyjäni Rova-
niemeltä. Tarkkaan ottaen kotini oli viisi 
kilometriä napapiiriltä pohjoiseen. Syn-
nyin yrittäjäperheeseen, jossa isä oli mo-
nialayrittäjä, päätyönä kuorma-autoilla lii-
kennöinti. Minun työelämässäni kuorma-
autoilla oli eritäin merkittävä osa. Isäni 
kuoli, ollessani 10 vuotta vanha, joten 
varsin nuoresta jouduin hoitamaan asioita 
omatoimisesti.

Harrastuksiini kuuluivat pienestä 
pitäen erilaiset liikuntalajit laidasta lai-
taan. Kilpailutoiminnassa olin mukana 
yleisurheilussa 15 vuoden ikään saakka, 
päälajeina hypyt ja pikajuoksut. Päälajiksi 
muodostui mäkihyppy, jonka aloitin ai-
van nappulana, se jatkui 20 vuotiaaksi. 
Parhaimmat saavutukset olivat suomen 
mestaruus ja maajoukkue-edustus sarjassa 
16 v. Opiskeluihin lähteminen Turkuun 
lopetti hienon harrastuksen.

Opiskelin Turussa Teknillisessä opis-
tossa autoinsinööriksi, valmistumisvuo-
si 1972. Avioliitto sairaanhoitaja Raijan 
kanssa oli solmittu edellisenä vuonna. 
Perheeseen on syntynyt kolme poikaa, joi-
den iät ovat nyt 39, 34 ja 28. Kaksi po-
jistani oli mukana aktiivisesti mäkihypyssä 
ja yhdistetyssä. Itse olin tietysti mukana 
ajan sallimissa puitteissa eri tehtävissä; 
autonkuljettajana, ”tuulimerkin antajana” 
ja lähes 20 vuotta mäkituomarina. Tämä 
tapahtui  vuosina1988-2005. 

Työelämä
Kun olin vielä keskikoulussa, olin jo kesä-

töissä Volvolla Rovaniemellä. Työt jatkui-
vat siellä muutaman vuoden mutterinpe-
sijän ja mekaanikon tehtävissä. Välissä oli 
armeija ja sitten Turkuun opiskelemaan. 
Kun valmistuin Turusta, odotti Seinäjoella 
korjaamopäällikön tehtävät Volvolla. Noin 
2,5 vuoden kuluttua syksyllä -74 sain kut-
sun Lahteen samoihin tehtäviin. 

Kiinnostus talous- ja markkinointi-
asioihin johtivat siihen, että opiskelin sen 
alan kursseja (mm. MKT, MJD, Lifim) 
-70 ja -80 luvulla. Siirryinkin teknii-

kan parista 
yritysjohtajaksi 80-luvun alussa. Titteleinä 
olivat paikallisjohtaja, aluejohtaja, myynti-
johtaja ja toimitusjohtaja lähes 30 vuoden 
ajan, vaihdellen organisaatiorakentees-
ta riippuen. Aluksi olin Lahdessa, välillä 
4,5 vuotta Rovaniemellä ja 1993 alkaen 
jälleen Lahdessa. Viimeisenä 15 vuotena 
vastuullani olivat kuorma-autojen vähit-
täiskauppa, korjaamo ja varaosatoiminnat. 
Alueet suurenivat vähitellen ja lopussa vas-
tuualeeni kattoi 70% Suomen volyymistä. 

Nyt olen ollut työsopimukseni mukaisella 
eläkkeellä muutaman vuoden.

Golfin ensimmäiset vuodet
Ensi kosketus golfpalloon tapahtui lyö-
mällä palloa rangella Volvon piiriedusta-
jakokouksen yhteydessä Au langolla kesäl-
lä 1986. Sama toistui seuraavana kesänä 
Sarfvikin rangella. Kiinnostus oli herän-
nyt, mutta kynnys mennä aktiiviharrasta-
jaksi oli liian suuri.

Maaliskuussa 1988 oltiin Volvon 
juhlamatkalla Amerikassa ja siellä oli mu-
kana jo aloittaneita. Ostin matkalla mailat 
itselleni 40-vuotislahjaksi. Harjoittelua 
hotellin pihalla Floridassa ja ensimmäinen 
golfkierros Marti nicin saarella. Ei tietysti 
green cardia, mutta pelaamaan päästiin ja 
ensimmäinen par tuli reiäällä 17.

  Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
  KARI HIUKKA     

Golfissa 
kilpailemista ja järjestötoimintaa


Työura Volvo piirimyyntiorganisaatiossa 45 vuoden 
aikana eri tehtävissä mutterinpesijästä toimitusjoh-
tajaan. Viimeiset 15 vuotta kuorma-autojen johtoteh-
tävissä.

Kipinä oli syttynyt
Kun palasin Lahteen, kipinä oli syttynyt ja huhtikuussa 

menin Lahden Golfin kentälle Takkulaan ja siitä alkoi pelaa-
miseen perehtyminen. Muistelen että otin Veikko Kankkoselta 
opetustakin yhden tunnin tuona kesänä, muutamia vuosia 
myöhemmin kyllä paljon lisää. 

Muutimme työtehtävien vuoksi Rovaniemelle lokakuus-
sa ja pelit jatkuivat siellä. Olot olivat Arctic Golfin kentällä 
vaatimattomat: kuusireikäinen kenttä ja kaikki aloittelijoita. 
Minutkin määrättiin heti C-valmentaja kurssille (Tapio Lehto 
veti kurssia Vierumäellä), sen jälkeen opettamaan peruskurs-
seilla ja ottamaan pelikokeita vastaan. Ehdin olla myös parin 
vuoden ajan seuran kapteenina. 

Rovaniemellä oli jo tähän aikaan voimakas talvigolf-
harrastus, johon sain ensikosketuksen ja myös hyväksyin ok 
lajiksi. Talvigolfkisoissa sain jopa yhden voiton Santa Claus 
Tournamentissa. Lassi Tilander kirjoitti tästä jutun amerikkalai-
seen lehteen; ”Maailmankuuluisimmatgolfarittalvikaudella-91
ovatKariHiukkajajoulupukki”.

Keväällä -93 muutimme takaisin Lahteen ja samalla liityin 
Messilä Golfiin. Siellä pelasin seitsemän vuotta, jona aikana 
osan ajasta kuuluin johtokuntaan ja olin kilpailutoimikunnan 
vetäjänä. Siihen aikaan järjestettiin Messilässä nk. Suomen am-
mattilaisten kisoja, joihin osallistui myös parhaita amatöörejä. 
Tämä lienee ollut nykyisen Finnish Tourin jonkinlainen edel-
täjä. Näiden järjestelyistä tuli hienoa kokemusta. Olin käynyt 
katsomassa isoista kisoista mallia Valderramassa.

Paluu Takkulaan
Vuosituhannen lopulla olin muuttanut asumaan kaupungin toi-
selle puolelle. Matka Takkulaan oli autolla vain kuusi minuut-
tia. Paluu alkuperäiseen kotiseuraan tapahtui. Myös pojat pela-
sivat siihen aikaan ahkerasti ja se helpotti heidän harrastustaan. 
Pojistani Jussi pelasi siihen aikaan Finnish Touria.

Kilpailuelämä muuttuu
Senioriksi tulo vuonna 2003 muutti minun kilpailuelämääni. 
Olen siitä asti osallistunut aktiivisesti seniorien valtakunnalli-
siin Toureihin. Finnish Senior Touria olen pelannut 11 vuotta 
ja kortti on myös tulevalle kesälle. Parhaita saavutuksia ovat ol-
leet sekä lyöntipelissä että reikäpelissä SM-kisoissa 5. sija. Viime 
vuonna olin ensimmäistä vuotta M65 Tourilla, missä LG:n 
joukkueemme voitti SM-kultaa Talmassa. Vuonna 2004 olin 
55-vuotiaden EM-kisoissa hopeaa voittaneeseessa hcp-jouk-
kuessa.

Lahden golfissa olen viime vuosina ollut järjestötyössä. 
Oy:n hallituksessa on menossa viides vuosi, se on antanut hyvin 
paljon erilaista kokemusta nyt, kun kentän laajennusprojekti on 
ollut menossa. Muutaman vuoden olen ollut senioritoimikun-
nan vetäjä ja samalla Lahden Golf ry:n johtokunnan jäsen. Olen 
hoitanut myös talvigolfkilpailutoimintaa kahdeksan vuotta.

Tulevaan kesään
Suomen Golfsenioreissa vastuullani on M65 ja M70 Tourit. 
Järjestelyt on tehty tulevalle kaudelle 2014, mutta kehittämis-
ajatuksista seuraaville vuosille kuulen mielelläni. Suunnitelmien 
tekeminen seuraavalle kaudelle aloitetaan elokuussa, joten vii-
meistään silloin toivon teiltä ajatuksia. Sähköposti on sopiva 
väline välittää tiedot minulle. Yhteystiedot löytyvät SGS:n si-
vuilta.

Toivotan kaikille oikein hyvää pelikesää. Toureilla tavataan.

Kari Hiukka

Lassi Tilanderin Classic-weeks 

Sousse 21. & 28.11.  975e 
Sousse 21.11.  2 vkoa  1450e
Belek 1.11.   1399e

Reka Partasen opetusviikot 
Sousse 5.12.   1320e
Belek 1. & 8.11.   1320e

Harry & Helena Safon opetusviikot
Belek 25.10 ja 1. & 8.11.  1639e

Asko Arkkolan golfviikko
Sousse 14.11.   975e

Matti Even & Kaj Horsman Draivi Golf
Belek 8.11.               1499e

Swingmakersin Golf Camp
Belek 25.10.  lue lisää: swingmakers.fi/golf-camp 

Kaikkien Teemamatkojen hintaan sis. 
All Inclusive majoitus viiden tähden 

hotellissa (hlö/2hh), greenfeet ohjelman 
mukaan, sekä bägikuljetus. Lisätiedot netistä.

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

Matkatoimisto Detur Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI 
Puh. 0207 850 854 (golfsuora)

detur.fi
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Uusi kilpailukausi on jälleen alkamassa. Senio rien 
kilpailuinnostus on kasvanut tasai sesti ja viime 
kautena kirjattiin jälleen uusi ennätys kilpailu
suoritusten määrässä. 

Suomen Golfseniorit vastaa kaikista valta
kunnal lisista seniorikisoista. Ne ovat SMkisat, 
Audi Finnish Senior Tour, Haastajatour M55, 
M65 Tour, M70 Tour, N60 Tour sekä seitsemällä 
alueella pelattava Aluetour. Näiden lisäksi SGS:n 
vas tuulla on maajoukkueedustajien valit se mi
nen ja lähettämi nen EMkilpailuihin, joita järjes
tävät sekä EGA, ESGA että ESLGA. 

Uutta tälle kaudelle on, että viime kautena 
kokeilumielessä pelattu naisten N60 Tour on 
nyt virallistettu ja se koostuu neljästä kilpai lus
ta. Näin naisille tajotaan oma tourinsa FST:n ja 
Aluetourin ohella. Myös miesten toureja, s.o. 
Haastajatour M55, M65 Tour sekä M70 Tour, 

on tänä kautena hajautettu useammalle kentäl
le, mikä tarkoittaa, että yksittäisiin kilpailuihin 
voidaan ottaa aikaisempaa enemmän pelaajia. 
Finnish Senior Tourin kisojen määrä putoaa kah
deksasta seitsemään.  

Yllä lueteltujen kilpailusarjojen ohella jär
jes tävät kaikki maamme golfseurat omia avoi
mia ja si säisiä sekä seurojen välisiä seniori kisoja. 
Seniorien kilpailutarjonta on siis varsin mittava 
ja kaikki kilpailuhaluiset senio rit voivat valita 
itsel leen sopivimmat ja mieluisimmat kilpailu
muodot.   

Seuraaville sivuille on kerätty tiedot SGS:n 
tulevalla kaudella järjestämistä seniorikilpailuis
ta ja lehden liitteenä on vielä kätevä tas kuun me
nevä SGS:n Kilpailukalen teri. 

Toivotamme hyvää kilpailukautta kaikil le 
seniori golfareille!

UUSI KIlpaIlUKaUSI
odottaa senioreita 

FINNISH SENIOR TOuR OMILLE KENTILLE
Seniorinaisten kilpapelaaminen on ollut viime vuosina reippaassa 
kasvussa monessa eri ikäluokassa. 

FST:n jonotuslista oli ahkerassa käytössä viime kaudella ja 
yhdessä kilpailussa jonotuslistan ensimmäinen tuli jopa kilpailu-
paikalle katsomaan josko viime hetken poisjääntejä tulisi. 

Kilpailijamäärät ovat yleensä olleet korkeampia kauden alus-
sa ja hieman vä hentyneet kauden loppua kohden. Kaik kiin viime 
kauden kilpailuihin ilmoittautui pelaajia yli 30 pelaajan maksi-
mimäärän. Niissä kilpailuissa, joissa naisilla oli oma kenttä oli 
pelaajia yli 50 ja SM-kilpailuissa Sarfvikissa peräti 93 pelaajaa.

FINNISH SENIOR TOuR ON MuuTAKIN 
KuIN SCRATCH-KISOJA
Naisten kilpasarja on muutakin kuin tiukkaa yksilökilpailua. 
Esimerkiksi avauskilpailussa SGS Openissa Peuramaalla 28.5. on 
naisilla lisänä oma parikilpailu, jossa parin muodostavat tässä kil-
pailussa ennen pelannut ja ensimmäistä kertaa tähän kilpailuun 
mukaan tuleva pelaaja. Toivoisin, että kaikki viime vuoden kilpai-
lijat kutsuvat mukaan uuden naispelaajan jotta saadaan kynnystä 
madallettua ja lisää pelaajia mukaan.

Tämän lisäksi OnGolf Senioripokaaleissa Tawast Golfissa 
6.-7.6. on sekä scr että hcp sarjat. 

YKSI VIIKONLOPPuKILPAILu TOTEuTuu
Työelämän ja kilpapelaamisen haasteiden yhdistäminen ei ole 
aina kaikilta onnistunut. Olemme saaneet palautetta vuosien var-
rella siitä että kilpailuja pelataan suurimmaksi osaksi arkipäivinä.  
Nyt pystymme vastaamaan tähän haasteeseen ja yksi kilpailuista 
pelataan 28.-29.6. lauantai-sunnuntai. Nordcenterin Benz kenttä 
antaa loistavat puitteet Audi FST 1 -kilpailulle. 

Audi FST 2 -kilpailu pelataan heinäkuussa Espoon Ring-
siden kentällä, jossa ratkottiin seniorinaisten lyöntipelin SM-
mitalit 2012. Kaksipäiväinen kilpailu pelataan 18.-19.7. (pe-la) ja 
Rinkku on nyt ensimmäisen kerran naisten FST-kisan areenana.

SM-KILPAILuT
Lyöntipelin SM-kilpailut pelataan Kei mo la Golfin Saras-kentällä 
4.-5.7.  Sarjat ovat N50, N60, N65 ja N70. Tässä yhteydessä 
pelataan myös Joukkue-SM kilpailut kolmen pelaajan joukkuein. 
Viime vuonna kisaan osallistui peräti 21 joukkuetta. Tälle vuo-
delle asettaisin tavoitteeksi saada N70 sarjaan tarvittava kahdek-
san pelaajaa, jotta sarja toteutuu.

Reikäpelin Suomen mestaruus ratkotaan tänä vuonna Lap-
peenrannassa Etelä-Saimaa Golfin kentällä.

KANSAINVÄLISIIN KILPAILuIHIN 
uuSI SARJA
Euroopan seniorinaisilla on uusi kattojärjestö ESLGA, jonka pre-
sidenttinä toimii Heli Ekström, HGK.

ESLGA lanseeraa tälle kaudelle uuden EM-kilpailun Super-
senioreille eli 65+ naisille. Kilpailun nimi on European Ladies´ 
Masters Team Championship ja se pelataan Marisa Sgaravatti 
Trophy -kilpailun yhteydessä heinäkuussa Düseldorfissa Saksas sa. 
Suomi osallistuu tähän uuteen kisaan neljän hengen jouk kueella, 
mikäli osanottavia maita on vähintään kahdeksan. Kilpailuun 
odotetaan ikäluokan eurooppalaista parhaimmistoa. Marisa 
Sgaravatti Trophy -kilpailuun lähdetään jälleen kuuden hengen 
jouk kueella. 

N60 TOuR ALOITTAA OMANA TOuRINAAN
Viime kaudella kokeilussa ollut N60 Tour aloittaa nyt oman 
taipaleensa. Uudenmaan Aluetourin yhteydessä pelattu kokeilu 
osoitti, että jos sarjasta halutaan todellinen valtakunnallinen nais-
ten hcp-sarja on se eriytettävä omaksi Tourikseen omille kentil-
leen. Nyt lähdetään liikkeelle neljällä osakilpailulla sanoo N60 
Tourin kilpailuvastaava Liisa Eerola. N60 Touria on toivottu jo 
vuosia ja olemmekin luoneet tässä vaiheessa hcp-sarjan, joka täyt-
tää tämän toiveen. Koska pelaamme omilla kentillä eikä miesten 
kilpailuja ole samaan aikaan lähistöllä, voisivat naiset järjestää 
seuroissa omia kimppakyytejä N60 Tourin kisoihin, Eerola ideoi.

N60 Tour on tarkoitettu pelaajille, joiden tasoitus kauden 
ensimmäisessä osakilpailussa on yli 10. Viekää sanaa eteenpäin 
seuratasolla, jotta saamme tähän kisaan runsaasti osanottajia, 
Liisa Eerola toivoo lopuksi.

Pirjo Sipronen

Nyt mahtuu mukaan

NaISIlla 
NÄYTÖN paIKKa 
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	 28.5.	 Audi	Senior	Open,		18r	scr	1)		 M	(tr12)	/	N	(ei	tr)	 Peuramaa	Golf	/	Porkk.	/	V.	Peu.

		06.	-	07.6.	 OnGolf	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 N	(ei	tr)		 Tawast	Golf
		 13.	-	14.6.	 OnGolf	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 M	(tr12)		 Aulangon	Golfklubi	/	Eversti

		27.	-	28.6.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	1,		36r	scr	 M	(tr12)	 Hyvinkään	Golf
		28.	-	29.6.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	1,		36r	scr	 N	(tr16)	 Nordcenter	Golf	&	CC	/	Benz

		04.	-	06.7.	 SM	lyöntipeli,		54r	scr	 M55	(tr	12)	 Nurmijärven	Golfklubi
		04.	-	05.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 N50/60/65/70	(tr	24)	 Keimola	Golf	Vantaa	/	Saras

	 18.	-	19.7.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2,		36r	scr	 M	(tr12)	 Master	Golf	/	Master

	 18.	-	19.7.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2,		36r	scr	 N	(tr16)	 Espoo	Ringside	Golf
		08.	-	10.8.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M55	(tr12)	/	N50	(tr	24)			 Aura	Golf	
	 15.	-	17.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)		 Viipurin	Golf	/	Etelä-Saimaa	Golf

	 20.9.	 FST	karsintakilpailu	2015,	18r	scr	 M55	(tr	12)				 Peuramaa	Golf	/	Porkkala

Osallistumisoikeus	kilpailuihin
Osallistumisoikeuden	Audi	Finnish	Senior	Tourille	(pl.	SM-kisat)	saa	Order	of	Merit	-rankingin	
45	parasta	miespelaajaa,	viime	syksynä	pelatun	karsintakilpailun	40	parasta	miestä	sekä	Haastajatour	M55:n	
viisi	parasta	pelaajaa,	joilla	ei	ole	kategoriaa	muuta	kautta.	Tämän	lisäksi	voidaan	kilpailuihin	ottaa	pelaajia	
tasoitusjärjestyksessä	mikäli	mahtuu.	
Naisten	sarjoissa	otetaan	pelaajia	tasoitusjärjesyksessä	max.	30	tai	90,	riippuen	kilpailusta.	

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan	ja	sen	on	tapahduttava	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>kilpailut	–>fst	–>ilmoittautuminen	tai	järjestävälle	seuralle	kilpailukutsussa	
ilmoitettuna	määräaikana	ja	siinä	ilmoitetulla	tavalla.	Ilmoittautumisaika	on	kaksi	(2)	viikkoa	alkaen	
kolme	(3)	viikkoa	ennen	ja	päättyen	yksi	viikko	(1)	ennen	kilpailun	alkua.

Sijoituspisteiden	laskeminen
Audi	Finnish	Senior	Tourilla	pistelaskus	sa	huomioidaan	kuusi	(6)	parasta	kilpailua	seitsemästä.	
Tourilla	pisteitä	saa	50	parhaiten	sijoittunutta	miespelaaja	ja	30	parhaiten	sjoittunutta	naispelaajaa.	
Täydellinen	pistetaulukko	löytyy	nettisivuiltamme.		Pistetilastoa	voi	seuraa	nettisivuiltamme	ja	se	toimii	
myös	maajoukkueiden	jäsen	ten	valintakriteerinä.

1)		Audi	Senior	Open	-kisan	yhteydessä	järjestetään	naisille	parikilpailu,	jossa	aikaisemmin	Audi	Senior	Openiin	
					osallistunut	kutsuu	parikseen	sellaisen	seniorinaisen,	joka	ei	ole	aiemmin	ko.	kisassa	pelannut.

AUDI FINNISH SENIOR TOUR

	03. - 06.6. Miesten EM-joukkuekilpailu  ESGA M55 Pestana Golf Resort, Algarve PORTUGALI
 21. - 25.7. Naisten EM-joukkuekilpailu  ESLGA N50 Golf Club Hösel, Dusseldorf SAKSA
  Marisa Sgaravatti Trophy
 21. - 25.7.  Naisten EM-joukkuekilpailu  ESLGA N65 Golf Club Hösel, Dusseldorf  SAKSA
 19. - 22.8.  Miesten EM-joukkuekilpailu  ESGA M70 East Sussex National Golf Resort  ISO-BRITANNIA
 01. - 06.9.  Naisten EM-joukkuekilpailu  EGA N50 Gut Altentann Golf Club, Henndorf  ITÄVALTA
 01. - 06.9.  Miesten EM-joukkuekilpailu  EGA  M55 Sierra Golf Club, Gdansk PUOLA 

Edustusjoukkueiden valinta
Pelaajien valinta edustusjoukkueisiin tapahtuu vuoden 2013 menestyksen perusteella sekä alkukauden 
2014 kilpailuissa kerättyjen sijoituspisteiden perusteella. Kapteeneilla on kussakin kilpailussa yksi villi 
kortti käytössään. Valintakriteerit löytyvät nettisivuilta: www.suomengolfseniorit.fi/kilpailut/maajoukkueet/
valintakriteerit

EM-JOUKKUEKILPAILUT

Heikki Hallaranta
Miesten kisat

p. 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

Pirjo Sipronen
Naisten kisat

p. 0400 858 615
reetan.ruutu@kolumbus.fi

Audi Finnish Senior Tourin, 
SM-kisojen ja kansainvälisten 

kisojen vastuuhenkilöt:

		04.	-	06.7.	 SM	lyöntipeli,		54r	scr	 M55	(tr	12)	 Nurmijärven	Golfklubi
		04.	-	05.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 N50/60/65/70	(tr	24)	 Keimola	Golf	Vantaa	/	Saras
		04.	-	05.7.	 Seurajoukkue-SM	lyöntipeli,		36r	scr	 N	(3	pel.	joukk.)		 Keimola	Golf	Vantaa
	25.	-	26.7.		 SM	lyöntipeli,		36r	scr			 M70/75	(tr	24)		 Laukaan	Peurunkagolf
	25.	-	26.7.	 Seurajoukkue-SM	lyöntipeli,	36r	scr		 M70/75	(3	pel.	joukk.)	1)		 Laukaan	Peurunkagolf
	
	25.	-	26.7.		 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 M65	(tr	24)	 Alastaro	Golf
		25.	-	26.7.	 Seurajoukkue-SM	lyöntipeli,	36r	scr		 M65	(3	pel.	joukk.)	 Alastaro	Golf
	08.	-	10.8.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M55	(tr12)	/	N50	(tr	24)			 Aura	Golf
	
		 15.	-	17.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)			 Viipurin	Golf	/	Etelä-Saimaa	G	
	 12.	-	13.9.	 Seurajoukkue-SM,	36r	scr	 M55	(4	pel.	joukk.)		 Koski-Golf

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan	ja	sen	on	tapahduttava	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi/kilpailut/fst/ilmoittautuminen	tai	järjestävälle	seuralle	kilpailu	kutsussa	ilmoi-
tettuna	määräaikana	ja	siinä	ilmoitetulla	tavalla.	Ilmoittautumisaika	on	kaksi	(2)	viikkoa	alkaen	kolme	(3)	
viikkoa	ennen	ja	päättyen	yksi	viikko	(1)	ennen	kilpailun	alkua.
Henkilökohtaisiin	kilpailuihin	pelaajat	otetaan	tasoitusjärjestyksessä,	joukkuekilpailuihin	meriitin	mukaan.

	1)		Joukkueet	muodostuvat	kahdesta	(2)	M70-sarjan	pelaajasta	ja	yhdestä	(1)	M75-sarjan	pelaajasta.

SM-KILPAILUTKIlpaIlU-
KaleNTerI                2014
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Liisa Eerola
p. 040 728 0848

l.eerola@luukku.com

 N60 Tour 
vastuuhenkilö:

Kristian Toivi0
p. 0440 453 980

kristoivio@hotmail.com

Haastajatour M55 
vastuuhenkilö:

	 	

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Ilmoittautuminen yllämainittuihin kilpailui-
hin tehdään suoraan järjestävälle seuralle 
kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana
ja ilmoitetulla tavalla. Pelaaja on itse vas- 
tuussa ilmoittautautu misestaan. 
Pelaajat otetaan kilpailuihin tasoitus-
järjestyksessä.

Aluetour on sekä seniorimiehille että seniorinaisille 
tarkoitettu kilpailusarja. Pelimuoto on 18 reikäinen 
tasoituksellinen lyöntipeli. 

Kilpailusarjat ja tasoitusrajat:  
M55    18r hcp   tr  8-36
M65    18r hcp   tr  8-36 
N50    18r hcp   tr 10-36

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Ilmoittautuminen Aluetourin kilpailuihin tehdään 
suoraan järjestävälle seuralle kilpailukutsussa ilmoi-
tettuna määräaikana ja siinä ilmoite tulla tavalla.
Pelaaja on itse vastuusta ilmoittautumisestaan.

Sijoituspisteiden laskeminen
Pisteitä osakilpailuissa saa kunkin sarjan 20 parasta 
pelaajaa. Tuloslaskennassa huomioidaan kaksi (2)
kilpailua kolmesta. Tasapisteiden sattuessa paremman 
sijaluvun saa pelaaja, joka yksittäisessä osakilpailussa 
on saanut paremman pistemäärän. Sijoituspisteitä 
saa vain oman alueen osakilpailuissa.
Pistemäärien kertymää voi seurata internet-sivuilta:
www.suomengolfseniorit.fi –>kilpailut –>aluetour –> 
ranking_alueittain_I-VII –>alueen nro

Muuta
Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös oman 
kotikenttäalueen ulkopuolella jos kilpailussa on tilaa.
Loppukilpailuun pääsevien pelaajien lukumäärä mää-
räytyy pelattujen kerrosmäärien suhteessa alueittain. 
Loppukilpailuun kutsutaan 30 naista ja 90 miestä
paremmuusjärjestyksessä.

 ALUETOUR

SENIOR ALUETOUR
Alue I
 18.6. Yyteri Golf 
 01.7.  Alastaro Golf
 06.8.  Salo Golf 

Alue II
 03.6.  Gumböle Golf / M65 
 03.6.  Espoon Golfseura / M55 ja N50 
 23.7.  Gof Talma 
 04.8.  Vuosaari Golf Helsinki 

Alue III
 18.6.  Aulangon Golfklubi / Eversti
 07.7.  Nokia River Golf 
 12.8.  Hartolan Golfklubi 

Alue IV
 12.6.   Iitti Golf 
 01.7.  Puulagolf / M65 ja N50
 01.7. Rantasalmi Golf / M55
 05.8. Golf-Porrassalmi 

Alue V
 26.6.  Botnia Golf 
 10.7.  Vaasan Golf 
 24.7.  Jakobstads Golf 

Alue VI
 10.6.  Kartanogolf 
 01.7.  Muuramen Golfseura 
 07.8.  Tahkon Golfseura 

Alue VII
 17.6.  Paltamon Golf 
 15.7.  Oulun Golfkerho
 12.8.  Meri-Lapin Golfklubi 

FINAALI 
 06.09.  Kankaisten Golf Masku

Haastajatour M55 on 55-
vuotiaille miehille tar koi-
tet tu kilpailusarja. Peli-
muoto on 18-reik. lyöntip. 
Tasoitusrajat: 6-15
Sarja: scr 

 HAASTAJATOUR M55

24.5. Kankaisten Golf Masku
17.6. Ruukkigolf
12.7. Lahden Golf
05.8. Vaasan Golf
23.8. Porvoo Golf Borgå 

 16.9. FINAALI 
  Kytäjä Golf / South-East  Finaaliin kutsutaan kuusi 
  pelaajaa paremmuus-
               järjestyksessä.

M65 Tour on 65-vuotiail-
le miehille tar koitettu 
kilpai lusarja. Pelimuoto 
on 18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20  
Sarjat: scr ja hcp

 M65 TOUR

27.5. Aurinko Golf Naantali
17.6. Nordcenter G&CC / Fream
08.7. Lahden Golf
05.8. Vaasan Golf
26.8. Porvoo Golf Borgå

 16.9. FINAALI
  Kytäjä Golf / South-East   Finaaliin kutsutaan kummas-
  takin sarjasta kuusi pelaajaa
  paremmuusjärjestyksessä.

M70 Tour on 70-vuotaille 
miehille tar koitettu kilpai-
lusarja. Pelimuoto on 18-
reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20  
Sarjat: scr ja hcp 

 M70 TOUR

27.5. Harjattula Golf & CC
17.6. Nordcenter G&CC / Benz
08.7. Kanava Golf 
05.8. Vaasan Golf
26.8. Sea Golf Rönnäs

 16.9. FINAALI
  Kytäjä Golf / South-East  Finaaliin kutsutaan kummas-
  takin sarjasta kuusi pelaajaa
  paremmuusjärjestyksessä.

N60 Tour on 60-vuotiail le 
naisille tar koitettu kilpai lu-
sarja. Pelimuotona on 18- 
reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 10-36 
Sarja: hcp 

 N60 TOUR  

27.5. Sea Golf Rönnäs
24.6. Kankaisten Golf Masku
16.7. Tammer Golf
21.8. Nevas Golf

Matti Pihlajisto
p. 040 148 5516

mattipihlajisto@gmail.com

Aluetour 
vastuuhenkilö:

Kari Hiukka
p. 0500 692 790

kari.hiukka@phnet.fi

M65 Tour ja M70 Tour 
vastuuhenkilö:

Sijoituspisteiden laskeminen
Miesten kilpailujen pistelaskussa huomioidaan neljä (4) 
parasta osakilpailusuoritusta ja naisten kilpailuissa 
kolme (3). M65 Tourin pistelaskussa huomioidaan lisäksi M65 
lyöntipeli-SM:ssä saadut pisteet 1,5-kertaisina. 
Pisteitä saa 30 parhaiten sijoit tunutta pelaajaa. 
Täydellinen pistetaulukko löytyy nettisivuiltamme. 
Pistemäärien kertymää voi seurata internet-sivuilta:
www.suomengolfseniorit.fi –>kilpailut  

16.9. FINAALI 
  Kytäjä Golf / South-East   Finaaliin kutsutaan kuusi 
  pelaajaa paremmuus-
  järjestyksessä.
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ja me taistelimme viivytyksiä vastaan, aika 
usein turhaan ja turhautuneina. Luulen, 
että tämä oli caddien tapa tienata ylimää-
räistä tippiä.

Pelaamaan siis päästiin ja kentällä 
murheet unohtuivat. Kenttä oli hyvässä 
kunnossa. Varsinkin punaisilta pelattaes-
sa väylät olivat mukavan mittaisia, jopa 
lyhyitä. Tämä näkyi naisten ja miesten 
tulos eroissa. Vesiesteitä oli kohtuullinen 
määrä, sen sijaan hiekkaesteitä kohtuutto-
masti ja syviä, todellisia bunkkereita!

Seuraavat kierrokset Golf Du Soleil 
kentällä sujuivat jo paljon juohevammin, 
vaikkakin väliin tunkevia pelaajia ilmestyi 
päivittäin jonkun harmiksi. Pelasimme 
enimmäkseen väyliä Yellow-Red, tämä 
yhdistelmä oli mielestäni vielä Bluetakin 
mukavampi.

Caddiepakko on, 
mutta caddiet puuttuivat
Uutta jännittävää koettiin, kun saavuttiin 
hienolle Golf De L´ocean kentälle ja upea 
ykkösväylä aukesi edessämme. Kentällä oli 
caddie-pakko ja hiukan jännitimme cad-
dien kanssa pelaamista. Jännitysnäytelmä 

siitä meinasikin tulla. Meitä oli ensimmäi-
sellä viikolla 37 pelaajaa ja lähtöajat tieten-
kin peräkkäin. Caddiet vain puuttuivat ja 
kärryt! Taas tarvittiin Pertin jääräpäisyyttä, 
jotta ei jouduttu itse kantamaan bäge-
jämme. Lopulta caddiet ilmaantuivat yksi 
kerrallaan kuka mistäkin. Heitä haalittiin 
muilta kentiltä sekä toreilta ja kaduilta. 
Pelaamaan kuitenkin päästiin ja murheet 
unhoittuivat välittömästi. Kenttä oli hie-
no ja hyvässä kunnossa. Tuloskorteista 
nähtiin, että kaikki nauttivat pelaamises-
ta. Seuraavalla viikolla SGS:n ryhmää oli 
kohdeltu jo ihan erilailla. Pertti oli puhu-
tellut jopa toimitusjohtajan ensimmäisen 
päivän kokemusten perusteella ja se auttoi.

Kolmas kenttä Les Dunes
Kolmas pelaamamme kenttä oli Les 
Dunes. Tämä oli kaikista huonoimmassa 
kunnossa. Kivoja väyliä, mutta kunto pi-
lasi tunnelman. Myös Dunesilla oli cad-
diepakko ja caddien taso vaihteli suuresti. 
Lisäksi he antoivat välillä ymmärtää, että 
oletpa huono pelaaja. Tosin myös kannus-
tivat. 

Eräänä päivänä Golf du Soleililla mi-

nun peliryhmäni mukana oli caddie, jon-
ka oma tasoitus oli neljän luokkaa ja taidot 
sen mukaiset. Hän antoi meille täydelliset 
puttilinjat, ei tarvinnut kun putata itse. 
Tulos oli lähes aina kupissa, jos osasi nou-
dattaa ohjetta. 

Joka päivä pelasimme jotakin mu-
kavaa kisaa. Kenttien helppoudesta ker-
tonee jotakin myös se, että lähes kaikki 
pinkkipallot palautuivat kisan jälkeen. 
Muutamaa tosin ongittiin vedestä, mut-
ta ei hävitetty lopullisesti. Iltaohjelmaan 
kuului tulosten julkistaminen palkintojen 
jakoineen ja arvontoineen.

All inclusive 
tekee oleskelun helpoksi
Pelin ulkopuolinen oleskelu sujui muka-
vasti all inclusive hotellissa. Ruokaa oli tar-
jolla paljon, joskin makuelämykset jäivät 
vähiin.  Vatsa täyttyi ja kilot lisääntyivät. 
Pientä ongelmaa oli vatsatautien kanssa 
ja yksi jos toinenkin oli päivän pari poissa 
pelikentiltä. Mitään vakavaa ei onneksi il-
maantunut.

Oman kivan lisänsä matkalle toi 
suomalainen TV-toimittaja, joka teki oh-
jelmaa ”pallon ympäri”.  Hän kiersi ym-
päri maapalloa tutustumassa golfkenttiin 
ja -hotelleihin. Pääsipä meidän Perttikin 
haastateltavaksi. Ohjelma tulee ulos tänä 
keväänä TV5:lla.

Marokko kontra 
Arabiemiraatit
Tulin juuri SGS:n matkalta Yhdistyneiden 
Arabiemiraattien Ras Al Khaimahista. Jos 
vertaan sitä ja Marokkoa, niin RAK voit-
taa ehdottomasti. Tosin hintataso RAK:ssa 
on korkeampi, mutta puitteet ja palve-
lukin eri tasoa. Toisaalta mitä me näiltä 
golfmatkoilta haemme? Itse yleensä vain 
pelaan golfia. Ympäristön tutkiminen jää 
minimiin. Muut matkat ovat sitten ihan 
erikseen. Tärkeää on siis hyvät kentät, 
kiva peliseura ja hyvä ruoka. Näin ajatel-
len Marokko toimii siinä missä muutkin 
ja SGS:n matkoillahan on aina kivaa pe-
liseuraa!   n

Agadir Marokossa oli siis golfseniorien uusvanha matkakohde 
marras – joulukuun vaihteessa 2013. Täytyy sanoa, että hiukan 
minulla oli ennakkoepäilyjä Marokosta yleensä, saati sitten golf-

fista siellä. 
Viikon matkan jälkeen osa ennakkokäsityksistä toteutui, mutta 

suurimmaksi osaksi matka oli erittäin onnistunut. Hotellimme Iberostar 
Founty Beach sijaitsi nimensä mukaisesti merenrannalla. Hiekkarantaa 
jatkui lähes silmän kantamattomiin ja innokkaimmat saattoivat kävel-
lä rantaa pitkin lähikylään. Lähialue oli kokonaan hotellialuetta, joten 
varsinaista marokkolaista elämää ei siellä kohdannut.  Minun on myös 
myönnettävä, että lähdin hotellialueelta vain kohti golfkenttiä ja siinä 
suhteessa golfin ulkopuoliset kokemukset jäivät hyvin vähäisiksi. 

Ruuhkaa ykköstiillä
Pelaamaanhan olimme toki tulleetkin. Pelasimme kolmea eri kenttää, jo-
ten vaihtelevuutta riitti yhden viikon ajalle.  Kahden viikon matkalaiset 
kokivat kaiken tietenkin tuplasti.  Kaikille kentille kuljimme linja-autol-
la. Meitä ”vartioi” aina virallinen opas kuljettajan lisäksi. Ensimmäisenä 
päivänä suuntasimme kohti Golf Du Soleil kenttää. Kenttä oli 36 rei-
käinen, joten vaihtoehtoja löytyi. Ensimmäisenä päivänä meidät oli 
buukattu 18 reikäiselle Blue kentälle. Alkutohinat kärrymaksujen ym. 
sellaisten kanssa sujuivat normaaliin tapaan ongelmitta. Yllätys koettiin 
vasta, kun oltiin ykköstiillä.  Samaan aikaan oli lähdössä joukko rans-
kalaisia!! Olipa hieno katsoa miten matkanjohtajamme Pertti Raimiala 
piti puolensa. Ranskalaiset taipuivat, heidät tosin kuljetettiin caddien 
toimesta muutama väylä meidän edellemme. Onneksi he hävisivät sen 
siliä tien, eikä heistä sinä päivänä ollut suurta haittaa. Jatkossa huoma-
simme, että caddiet toivat milloin minkinlaisia ryhmiä väylien väliin 

Marokko oli edellisen kerran 
SGS:n matkaohjelmassa 
vuonna 2008. Sen jälkeen 
matkanjärjestäjät lopettivat 
kysynnän hiipumisen 
seurauk sena lennot maahan. 
Viime vuonna Marokko 
tuli taas matkatoimistojen 
ohjelmaan ja SGS päätti 
verestää vanhoja muistoja 
ottamalla sen syyskauden 
viimeiseksi seniorimatka- 
kohteeksi. 

Golfia 
MAROKON 

Agadirissa

Jännitys tiivistyy tuloksia ja mahdollisia palkintoja odotellessa ennen itsenäisyyspäiväjuhlaa. Eturiviin ovat päässeet 
Juhani ja Lea Peitsara, Risto Montonen sekä Armas Loponen.

Teksti: Anneli Tuominen  

Kuvat: Pertti Raimiala

Golf De L´oceanin kentällä on kyllä caddieoakko, mutta cadejä ei väin näkynyt missään! Ykköstiillä kantoapua 
odottavat Antero Sorvisto, Risto Montonen, Tarja Komulainen ja Maj-Britt Finne.

Tulosten laskenta käynnissä klubin terassilla. Pöydän 
ääressä Eila Raimiala sekä Riitta ja Antero Sorvisto. 
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lataan ympäri vuoden. Pakkasen vuoksi ei 
kenttää suljeta, päinvastoin, sillä talvella 
lumen kolaus väyliltä on helpompaa kuin 
heinänniitto kesäaikaan.

Intoa siis on omasta takaa ja pelialus-
ta perustettu, mutta niiden muutamien 
mailojen ja pallojen, joita he vuorotellen 
käyttävät, parasta ennen päivät ovat olleet 
jo kaukana takanapäin.

Idea itää
Golfia Vladi on harrastanut jo parinkym-
menen vuoden ajan ja jokainen, joka on 
noin pitkään ollut golfkärpäsen tartutta-
mana, tietää, että vanhoja mailoja kertyy 
varastokomerot pullolleen.

– Omat vanhat mailani kelpaisivat 
tänne vielä ihan hyvin, vallankin jos niiden 
vartta hieman lyhentäisi,  oli Vladimirin 
ensiajatus nähtyään tuon originellin golf-
miljöön. Peuramaalla pidetään keväisin 
vanhojen mailojen myyjäisiä, mutta muis-
taen, miten nihkeästi käytetyt välineet 
kiertoon kelpaavat, hänen mieleen juolah-

ti kysellä, että olisiko muillakin joutilaita 
mailoja itävientiin vietäväksi.

Tuumasta toimeen
Lokakuussa Peuramaan kotisivuille lai-
tettu ilmoitus tuotti hyvän syyssadon. 
Keräykseen varattu portaiden alusta täyt-
tyi jo samalla viikolla. Kun Vladi lähti 
marraskuussa viemään ensimmäistä kuor-
maa rajan taakse, oli varastoon kertynyt jo 
22 täyssettiä bägeineen, yli100 irtomailaa, 
viidet kengät, kolme kärryä, sateenvarjoja 
ja viitisensataa palloa. Lisääkin olisi vielä 
tullut, mutta toimituslogistiikan vuok-
si keräyshana piti laittaa toviksi kiinni. 
Venäjälle lahjoitustavaraa toimittaneet tie-
tävät, miten hankalaa rajanylitys voi olla 
eikä golftarvikkeita sinne joka päivä vie-
dä. Tullivirkailijoiden ohitus ei aina suju 
kuin swingi rangella. Vladimir joutuikin 
rahtaamaan  mailoja sinne useassa erässä 
ja kertoi pikkuautonsa mittariin kertyneen 
tähän mennessä, kun mailoista puolet on 
viety, yli 4000 kilometriä rahtiajoa.

Mutta ei siinä vielä kaikki
Nyt heillä on kenttä, mailoja, palloja, 
mutta jotakin puuttuu… Heiltä puuttuu 
koulutus.

Seuraavana projektina onkin noutaa 
Venäjältä keväällä muutama nuorukainen 
Suomeen tutustumaan golfoloihimme ja 
saamaan mailojenkäytön alkeiskoulutusta. 
Koska hotellimajoitukseen heiltä ei ruplia 
löydy, niin yösijat nuorille on etsitty peu-
ramaalaisten vieraanvaraisuuteen vedoten. 
Toivottavasti Peuramaan Pikku Peura on 
jo silloin avattu, mutta ainakin Season 
Golf on luvannut antaa hallistaan ope-
tustilaa, Diswest Golf tarvikkeita, Sauli 
Suomela tukiopetusta ja Espoon kaupunki 
mm. uimahalliaikaa venäläisille junioreil-
le. 

Mutta se on sitten toinen juttu, josta 
voinette lukea syksyn lehdestä…

1.  Edustusjoukkue väylän huipulla 

2.  Lumi ei ole golfinnostuksen esteenä 

3.  Kenttämestari väyliä viimeistelemässä

3.  Reiän paikkaa vaihdetaan joka päivä

4.  Palkintojenjako kansainväliseen malliin 

Mistä kaikki alkoi
Kuten yleensä hyvät ideat, niin tämäkin, syntyi yhdistämällä toisilleen ennes-
tään täysin vieraita asioita. Jonkun pitää kuitenkin koota palapeli eli sitoa yh-
teen yhteenkuulumattomat palikat. 

Tässä tapauksessa hän oli Vladimir Tigonen, jolla oli itsellään kellarissa 
kasa käytettyjä mailoja, auttamishalua, tuttuja Venäjällä ja lukkarinrakkauttakin 
äidinkieltään kohtaan.

Työmatkoillaan Pietarin ympäristössä hän oli tutustunut pienessä 
Vsevolozhsk-nimisessä kylässä paikalliseen kylähulluun, mieheen, joka oli in-
nostunut golfista. Mukaan harrastukseensa hän on saanut muitakin kyläläisiä 
ja ympärilleen yhtä innokkaan yli 30-päisen opetuslapsikatraan. Golfopetuksen 
antaminen syrjäisen maalaiskylän lapsille on jo sinänsä arvokasta nuorisotyö-
tä, mutta lisäarvoa valistustyöhön antavat paikalliset olosuhteet, sillä harras-
tusmahdollisuuksien puuttuessa ja tapahtumaköyhissä oloissa nuoret helposti 
hairahtuvat huonoille väylille.

Kenttämestarilla riittää haastetta
Kylän kuusiväyläinen kenttä on rakennettu hyvin pienellä budjetilla. Tal koo-
työnä sekä muutamalla rautalapiolla ja -kangella on kylän kupeeseen raivattu 
harjoittelukenttä bunkkereineen ja virtuaalivesiesteineen. Griinienkään liuk-
kautta ei meikäläisten mittareiden mukaan voi arvostella. Ruohoa niissä ei vielä 
viime kesänä näkynyt, hienosäätö hoidettiin haravalla ja tasaisuus tamppaamal-
la.

Talvigolfista meillä puhutaan erikoisuutena, mutta tuolla kolopalloa pe-

RautOJa 
rajan taakse

Suomen idänvienti 
ei ole enää ihan sa- 
malla tasolla kuin 
takavuosina. Peura-
maan golfarit ovat 
omalta osaltaan 
ryhtyneet tuumasta 
toimeen korjatakseen 
asiaa. Pienimuotoista-
han se vielä on, eikä 
tästä kauppatasekaan 
kovin paljoa heilahda, 
mutta hyvän asian 
puolesta kannattaa 
toimia. 

Mutta ei siinä vielä kaikki

Nyt heillä on kenttä, mailoja, palloja, mutta jotain puuttuu…

Heiltä puuttuu koulutus.

Seuraavana projektina onkin noutaa Venäjältä keväällä muutama nuorukainen Suomeen 

tutustumaan golfoloihimme ja saamaan mailojenkäytön alkeiskoulutusta. Koska hotellimajoitukseen 

heiltä ei ruplia löydy, niin yösijat nuorille on etsitty peuramaalaisten vieraanvaraisuuteen vedoten.  

Toivottavasti Peuramaan Pikku Peura on jo silloin avattu, mutta ainakin Season Golf on luvannut 

antaa hallistaan opetustilaa, Diswest Golf tarvikkeita, Sauli Suomela tukiopetusta ja Espoon 

kaupunki mm. uimahalliaikaa venäläisille junioreille. 

Mutta se on sitten toinen juttu, josta voinette lukea syksyn lehdestä…

Matti Santanen, PGH

Kenttämestari apulaisineen väyliä viimeistelemässä

Teksti: Matti Santanen, PGH 
Kuvat: Vladimir Tigonen, PGH

Lipun paikkaa vaihdetaan päivittäin

Mailat odottavat kärsimättömästi pääsyä uusiin käsiin
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KutsuKilpailu 
kaikille SGS:n matkoille osallistuneille

AIKA:	 6.6.2014,	klo	10.00	alk.
PAIKKA:	 Peuramaa	Golf	Hjortlandet	/	Vanha	Peura
PELIMUOTO:	 Stableford	(pb)	18	reikää	täysin	tasoituksin
TASOITUSRAJA:	 36
KILPAILUMAKSU:	 55,-	sisältäen	buffetlounaan	(PGH-pelioik.	15,-)
ILMOITTAUTUMINEN:		caddiemaster@peuramaagolf.com	(23.5.-2.6.2014)

SGS	on	vuodesta	2006	järjestänyt	yhteensä	64	jäsenmatkaa	eri	puolille	maapalloa.	
Näille	on	osallistunut	yhteensä	runsaat	3500	SGS:n	jäsentä.
Tule	tapaaman	vanhoja	matkakumppaneita	ja	verestämään	mukavia	matkamuistoja.	
Mukaan	mahtuu	100	nopeinta.

“ Mitä useammin tuttuja tapaat, 
sitä hitaammin he näyttävät vanhenevan”

TERVETULOA!

Järjestäjät:	Matti	Santanen,	PGH	0500	654	231,	
Anneli	Tuominen,	SGS,	050	639	38,	Ole	Johansson,	SGS,	040	746	2626

MatkaSeurakiSa
sGs 

SENIORILADYT 
golfaavat jälleen uNiCeFiN 
hyväksi!
MAStEr GoLfin forest kentällä pelataan perjantaina 11.07.2014 
jo kuudentena vuotena peräkkäin hyvän asian puolesta.
Tähän mennessä edellisvuosien tapahtu-
missa myydyillä “Anna ja Toivo” -nukeista 
saaduilla lahjoituksilla on jo pelastettu sato-
ja lapsia kuolettavilta taudeilta.
      Asialla ovat seniorileidit ja mukana run-
sas joukko ihanan hellyttäviä nukkeja, jois-
ta halukkaat voivat lahjoitusta vastaan valita 
itselleen omat suosikkinukkensa. Joukossa 
myös golfarinukkeja. Anna ja Toivo -nuk-
kekampanja on UNICEFin vapaaehtois-
ten kansainvälinen projekti, jossa nukkien 
avulla kerätään varoja lasten rokotuksiin 
sellaisissa maissa, missä pienten lasten kuol-
leisuus on edelleen suuri. UNICEF toimit-
taa rokotteet 40%:lle maailman lapsista. 

Jokainen kodin löytänyt nukke pelastaa vä-
hintään yhden lapsen elämän! 
  Kilpailu pelataan yhteis lähtönä klo 
10.00 alkaen, kol me ensimmäistä hcp-
sarjalaista sekä kolme scratch-pelaajaa pal-
kitaan. Lisäksi on myös erikoispalkintoja. 
Palkintopöytä on runsas sisältäen mm. 
golfvarusteita, Master Golfin logotuottei-
ta sekä Ulla Helmisen maalaamia taulu-
ja. Palkintojenjaon yhteydessä tarjoillaan 
maittava lounas.

TERVETULOA mukaan kaikki oikean-
ikäiset naiset. Kertokaa myös ystävillenne!

Myytävien nukkien joukossa on myös 
taidokkaasti tehtyjä golfarinukkeja. 
Nuket on valmistettu vapaaehtoisten 
voimin ja niiden monipuolisesta vali-
koimasta löytyy varmasti jokaiselle 
sopivia suosikkeja.

Lisää hienoja pelimatkoja!
        Turkki | Belek
• 11.10-1.11., alk. 1350 €/1 vk ja alk. 2390 €/2 vk 

        Bulgaria | Cape Kaliakra                                         
• Lähdöt 4.10. ja 11.10., alk. 1295 €/1 vk ja 2295 €/2 vk

        Italia | Sisilia
• Lähdöt 7.10. ja 14.10., 1460 €/1 vk ja 2460 €/2 vk 

        Portugali | Praia D’El Rey & Royal Obidos                                                                                                                      
• Lähdöt 18.10. ja 25.10.  alk. 1360 €/1 vk ja 2390 €/ 2 vk

 
        Espanja | Mallorca
• Lähtö 5.10., alk. 1460 €/1 vk.

        Espanja | Costa Daurada
• Lähdöt 15.10. ja 22.10., 1190 €/1 vk ja 2060 €/2 vk.

Lisää matkoja myyntiin huhtikuun aikana. Kaikki matkat löydät osoitteesta www.ongolf.fi
Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) 
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Toyon kylässä sijaitsevaa golfkenttäämme 
Alboran Golfia. Ensimmäinen tapaamam-
me henkilö oli oman seuran Ruukkigolfin 
Oili Mattila. Sovimme heti yhteiset pelit 
viikolla hänen kanssaan. Sovimme pelit 
myös Alboran Golfin Suomen edustajan 
Juha Haapasen kanssa. Hän on jo useam-
man vuoden viettänyt talvet täällä. Hän 
on houkutellut Alboran Golfiin runsaasti 
suomalaisia ja nykyään vakituisia suoma-
laisia talven viettäjiä on Toyossa ajankoh-
dasta riippuen 20-40. Kilpailuja ja yhteistä 
toimintaa on paljon.

Vastaanotto oli varsin lämmin ja 
meidät otettiin heti mukaan toimintaan. 
Ihan kuin olisi kotiin tullut. Almerian 
kaupunkiin ja hotelliimme oli matkaa 
noin 10 kilometriä. Seuraamalla Hotel 

Nuevo Torreluz P-kylttiä saimme auton 
sujuvasti parkkiin hotellin halliin. Hotelli 
sijaitsee aivan kaupungin keskustassa eikä 
sen ympärillä juuri ole parkkipaikkoja, jo-
ten kannattaa pitää auto hotellin hallissa. 
Hallipaikankin saa puoleen hintaan senio-
rien tarjouksella. Hotelli on uusittu ja to-
della siisti ja mukava. 

Oli mukava lähteä illalla ulos ja olla 
heti kaupungin sykkeessä. Kaupungilla 
on paljon historiaa ja katsottavaa. Kau-
pungissa ei juurikaan ollut turisteja eikä 
englannilla pitkälle päässyt, kannattaa 
opiskella sen verran espanjaa, että osaa tila-
ta ravintolassa ja kaupassa espanjaksi. Aito 
espanjalaiseen tapaan ravintolat aukesivat 
illalla klo 20.30 ja espanjalaiset itse söivät 
vasta klo 21 jälkeen. Tapas-paikoissa vii-

nilasin hintaan kuului tapas-annos. Noin 
2,5 eurolla sai viinilasillisen ja vaihtelevan 
kokoisen annoksen. 

Ilmat suosivat jouluviikolla, vain 
kes kiviikkona satoi ja muuten lämpö oli 
15-20 astetta, mikä Suomesta tulevalle on 
oikein mukava lämpötila joulukuussa.

Viikon mittaan kävimme Alcazaban 
linnakkeessa, hallissa, kitaramuseossa, 
markkinoilla Toyon kylässä sekä monessa 
tapas-paikassa. Kiitos oppaille!

Kirsi Kankaanranta

AlboranGolfinjamuistatarjouksistaSGS:n
jäsenillevoilukeanettisivuilta:
www.suomengolfseniorit.fi/jäsenpalvelut

Testimatkan lähtö oli jouluaaton aattona 
2013 klo 7.05 Norwegianin lennolla 
Helsingistä Alicanteen. Perillä  Alican-

tessa kone oli jo klo 10.30 paikallista aikaa ja 
näin oli mukava lähteä ajamaan kohti mää-
ränpäätä Almerian kaupunkia. Ajomatkaa Ali-
cantesta pitkin A7-moottoritietä tulee noin 280 
kilometriä. Hiukan vähemmillä ajokilometreillä 
selviää jos lähtee Malagasta, mutta sinne lento-
matka on hieman pidempi. 

Ennen kuin lähdimme etsimään hotelli-
amme Almeriasta, pistäydyimme katsomaan 

Suomalaisilla on tulopäivänämme viikkokisa menossa ja tulim-
me paikalle kun kisa oli loppumassa. Iloiset joulutontut tulivat 
meitä heti tervehtimään ja tunnelma oli iloinen ja vapautunut.

Pelit alkamassa Mattiloiden kanssa Alboaran golfin kentällä.

SGS:n yhteistyökumppani 
Espanjan Almeriassa:

Alboran Golf
22 

 

Feliz Navidad y un Feliz Ano Nuevo 

2013 

Finnish Team / Alboran Golf 

Alboran Golf Espanjan Almeriassa on jo useam- 
man vuoden tarjonnut erilaisia golf- ja majoitus-
paketteja SGS:n jäsenille. Kirsi ja Kari Kankaan-
ranta päättivät kokeilla miltä joulun vietto tuntuisi 
etelän auringon alla. 

Alboran Golf              Alcazaban linnake

Kauppahalli              Näkymä hotelliista
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väittää kivenkovaan, että hänen 
asioluetteloonsa kuuluu sellai-
nen. Toiset väittävät hänen näh-
neen unta. Mene ja tiedä. 

Minibussin pelaajat tule-
vat eri puolilta Suomea. Mat-
kanjärjestäjä nauttii aamusta 
ja asiakkaista. Tämä on parasta 
aikaa, kun seniorit tulevat pelaa-
maan. Saa kuulla suomen uuti-
set ja nauttia miellyttävästä ja 
osaavasta seurasta. Samaa mieltä 
ovat myös thaimaalaiset kent-
tien omistajat. Suomalaisista 
pidetään, koska me emme osaa 
tätä maan ”thai time” -aikaa, 
sanoo Jouni. Käytännössä se on 
sitä, että kun sovit thaimaalai-
sen kanssa ajasta, niin lisää alku-
peräiseen aikatauluun vähintään 
kaksi tuntia, jonka jälkeen voit 
ryhtyä odottamaan.

Silky Oakia on 
kannattanut odottaa
Ensimmäinen pelikeirros käy-
dään St Andrew 2000 kentällä. 
Sitten on vuorossa Silky Oak 
ja tätä kenttää on kannattanut 
jäädä odottamaan. Puitteet ovat 
loistavat, vaikka vaativat. Kenttä 
muistuttaa hyvin paljon suoma-
laista luontoa. Sitä ei ympäröi 
palmut eivätkä upeat kukka-
asetelmat, vaan pinjapuut ja 

vesi. Slaissaajille kenttä saattaa olla hankala, 
koska keinotekoiset joki- ja järviuomat sijait-
sevat usein oikealla puolella. Pai kan manageri 
sanoo kentän olevan vaativa jopa hyville pe-
laajille.

Maarit Ahola ei anna kentän vaativuuden 
häiritä. Loistavat puitteet, vaikka lämpötila on 
hieman liian korkea. Oma peli ei ole oikein 
luistanut, mutta nauttimaan tänne on tultu. 
Pelistä, lämmöstä ja kenttien kauneudesta, sa-
noo pankkivirkailija Maarit Ahola. Naisten ta-
paan puhumme myös varusteista. Ja yllättävää 
on, että golfvarusteet maksavat Thaimaassa 
enemmän kuin Suomessa. Suomesta osta-
essa varusteet ovat aina alkuperäistuotteita. 
Thaimaasta ei koskaan voi ola varma.

St Andrew 2000, Silky Oak ja niiden yh-
teyteen kuuluva Rayong Green Valley,  joka on 
täysimittainen kenttä, ovat näkemisen ja pe-
laamisen arvoiset. Pattayalla on kentissä valin-
nan varaa. Kaikkiaan 22 täysimittaista kenttää 
ja jokainen on erilainen. Kenttämaksut liikku-
vat 2000 bathin molemmin puolin. 

Senioritgolfaajat ovat tuomassa suoma-
laiseen Thaimaanmatkailuun uutta leimaa, 
enää ei puhuta seksituristeista vaan suomalai-
sista golfturisteista. Turisteista jotka liikkuvat 
kentältä kentälle, eivätkä istu samalla baari-
tuolilla kolmea viikkoa.

Maria Palo

 

thaimaa ei tarjoa pelkkiä aurinko-
rantoja ja houkuttelevia baarityttöjä. 
Se avaa golfarille upeat kentät ja 
kohtuullisen halvat kenttämaksut. 
Kielikään ei ole esteenä, sillä suoma-
laisia golfkierroksen järjestäjiä löytyy 
sekä Pattayalta että Hua Hinistä. 

Mikkelistä räntäsateita perheen 
kanssa pakoon lähtenyt jäähallin 
toimitusjohtaja Anssi Kaipainen 

antaa arvoa auringolle ja Thaimaan golf-
kentille. Puitteet eivät voisi olla paremmat. 
Mikkelissä on myös upeat kentät, mutta ei 
ilmasto, sanoo Anssi Kaipainen. Espanjan 
kentät eivät kiinnosta niin paljon kuin 
Thaimaan, vaikka lentomatka olisi lyhy-
empi. Joskus on vain päästävä tarpeeksi 
kauas. Olemme käyneet pelaamassa sekä 
Pattayalla että Hua Hinissä. Pattayalla on 
monta upeaa kenttää, mutta täällä Hua 
Hinissä kentät ovat lähempänä. 

Pappa, jääkiekkoa pelaava Anssi 
Kaipainen sanoo olevansa yllättynyt, että 
golf iski niin voimakkaasti. Aloitin pe-
laamisen neljä vuotta sitten. Kaverit hou-
kuttelivat ja toinen syy oli kesällä niin 
tarpeellinen liikunta. Heti ensimmäisen 

pelin jälkeen tiesin, että tämä on laji joka 
sopii minulle. Golf tarjoaa kaiken. Siinä 
on haastetta, ulkoilua ja ennen kaikkea se 
rentouttaa. Parasta golfkentällä on se, että 
täällä jokainen on tasa-arvoinen. Titteleitä 
ei kysytä vaan tasoitusta, nauraa Anssi.

Tiskivuorot panoksena
Kaipaisen perheessä golf on koko perheen 
harrastus.  Pojat Aku ja Aatu ovat isän va-
navedessä ja pelaamisesta nauttii myös vai-
mo Helena. Pojat innostuivat lajista heti. 
Vaimon kanssa olemme usein sanoneet, 
että onneksi pojat pelaavat golfia, sillä 
muuten 19 ja 21 vuotiaan silmälläpito voi-
si olla vaikeaa, sanoo isä Anssi. Myös pari-
suhteen kannalta golf on hieno laji. Kotona 
voi moni pieni asia aiheuttaa närää ja jäädä 
kaivelemaan. Golfkentällä saa nämä ”pa-
toutumat ” purkaa. Vaimon kanssa pela-
taan tiskivuoroista, jos ollaan oltu ärtynei-
tä. Turhan usein on vaimo päässyt niskan 
päälle, vaikka en ole antanut yhtään tasoi-
tusta. 

Tällä reissulla Kaipaisen perhe on 
pelannut Imperial Lakeview kentällä. 
Loistava kenttä ja haastava. Tekniikka jou-
tuu koetukselle. Paljon on hiomisen varaa. 
Voitonhalu on kuitenkin sellainen pieni 
käärme, joka tuolla sisällä välillä kutkuttaa. 

Ennen kotiinlähtöä täytyy käydä pelaamas-
sa Black Mountain kentällä. Se on haave, 
kun on niin monelta taholta kuullut ken-
tän vaativuuden, toteaa Anssi Kaipainen.

Parhaat asiakkaat
Aamu on vasta valjennut, kun Jouni on 
lähdössä viemään senioreita päivän peli-
kierrokselle. Tämän päivän kohteena on 
St. Andrew 2000 sekä Silky Oak. Kentät 
kuuluvat yhteen yhdeksän plus yhdeksän 
periaatteella. 

Aamun varhaisuudesta huolimatta 
tunnelma on minibussissa katossa. Vitsit 
lentelevät penkiltä toiselle. Hole in one on 
asia, joka kiehtoo kaikkia. Yksi senioreista 

Thaimaa 
tarjoaa huikeat kentät

Caddietytöt odottavat töihin päsyäs Bangpra Golfin 
kentällä.

Suomalaista palvelua golfareille löy
tyy sekä Hua Hinistä että Pattayalta. 
Konsepti on molemmissa kaupun

geissa sama – kaikki toiveet täytetään. 
Pattayalla suomeksi päivittäisiä matkoja 
kentille järjestävät Finland Golf Thaimaa 
sekä J P House. Molemmat tarjoavat päi
väpaketteja golfareille. Päiväpakettiin kuulu 
aamiainen, kuljetus ilmastoidulla minibussil
la, green fee sekä caddie fee. Hua Hinissä 
Juha Rouhiala tarjoaa sekä majoitusta että 
päivittäisä matkoja.

Juha Rouhila istuu golfmailojen kes
kellä poikansa Seve sylissään. Epäselväksi 
ei jää kenen mukaan poika on nimensä 
saanut. Kaikilla on idolinsa. Minun on  Seve 
Ballesteros. Mies innostuu puhumaan Bal
lesteroksesta niin antaumuksellisesti, että 
juttu tempaa väkisin mukaansa. Juha Rou
hiala muutti Thaimaan kuninkaan kaupun
kiin Hua Hiniin viisi vuotta sitten. 

Muuttopäätös syntyi golfkentällä. 
Olim me kaverien kanssa käyneet pelaa
massa useiden vuosien ajan juuri täällä. 
Aina oli kuitenkin jotakin sotkua majoituk
sien ja kentälle pääsyn kanssa. Istuttiin po
rukalla alas ja tultiin siihen tulokseen, että 
ostetaan oma majapaikka ja tehdään omat 
sopimukset kenttien kanssa, kertoo Juha. 
Majoituspaikka on pieni, idyllinen ja hiljainen, 
vaikka se sijainti on vain 10 minuutin kävely
matkan päästä ydinkeskusta.

Häätkin golfkentällä

Juha on golfmies. Jopa niin golfin innos
tama, että häätkin thaimaalaisen vaimon 
kanssa pidettiin golfkentällä. Pappi pääsi 
vihkimään viimeisellä reiällä. Meitä oli vain 
20 henkilöä, lähiomaiset ja ystävät. Piti vii
meiseen saakka yrittää kunnon tasoitusta ja 

toiveissa oli tietysti hole in one. Se tuli sit
ten vaimon muodossa, nauraa Juha. Hän 
myöntää, että suomenkielinen pastori vähän 
kummasteli hääpaikan valintaa ja toisenlai
sia häämenoja. 

Nautin elämästä, saan tehdä har
rastusta työkseni – paremmin ei voisi olla. 
Aikanaan sitä havitteli ammattilaiseksi, mut
ta sinne asti eivät kyvyt riittäneet. Ehkä po
jasta swingi paranee, sanoo Juha. 

Juhakin toteaa muiden suomalaisten 
pelinjärjestäjien tapaan, että suomalaiset 
golfarit ovat haluttuja koska he pitävät aina 
kenttäajoista kiinni. Korealaiset pelaajat ovat 
kenttien painajainen. He eivät välitä ajoista 
ja ovat kuin Lapin porot – aina tiellä, kertoo 
Juha.

Hua Hinin on ykkönen

Hua Hin on Thaimaan ehdoton ykkönen 
golfin suhteen. Missään muualla ei ole 
kymmentä täysimittaista kenttää kah den
kymmenen minuutin ajomatkan päässä.  
Hua Hinin asemasta kertoo paljon, että 
useat golfin ammattilaiset asuvat siellä. 
Ammattilaiset pitävät kotikenttänään Black 
Mountainia. 

Black Mountain on äärimmäisen vaa
tiva kenttä. Vien hyvin harvoin asiakkaita 
sinne. Toki, jos asiakkaat haluavat niin tiiaika 
järjestyy ilman muuta. Meille tulevat golfarit 
ovat etupäässä seniorigolfareita. Heille pe
laaminen on luonnossa olemista ja kaiken 
kotioloissa olevan stressin pois sulkemis
ta. Seniorigolfarit ovat mieluisia asiakkai
ta. He osaavat nauttia elämästä elämänä. 
Joukossa on todella loistavia pelaajia ja 
miellyttäviä ihmisiä, toteaa Juha.

Pattayan kentät

Thaimaan itäiseltä alueelta Pattay alta löytyy 
myös loistavia kenttiä. Täysimittaisia kent
tiä on yli kaksikymmentä. Kentät sijaitsevat 
tunnin ajomatkan päässä kaupungin kes
kustasta.  

Thaimaan kentillä caddie on pakolli
nen, ilman caddieta pelaaminen ei onnistu. 
Suurin osa heistä osaa asiansa kiitettävästi. 
Pelaajan ei ole pakko maksaa caddielle mi
tään, mutta yleinen tapa on, että caddie saa 
200300 bathia eli noin viisi euroa.

Kaikki kolme suomalaista matkan
järjestäjää korostavat vielä kerran, että 
suomalaiset ovat erittäin haluttuja pelaajia. 
Pattayalle Hua Hiniin tulevat pelaajat ovat 
juuri heitä, joita kentät haluavat – senioreita.

Ylpeä isä ja Hua Hinissä suomalaisista golfareista 
huolehtiva, itse myös kovan tason amatööri Juha 
Rouhila ja poika Seve.

Kaikkien toiveet täytetään
Suomalaiset matkanjärjestäjät Hua Hinissä ja Pattayalla
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r&a sekä USGa julkaisevat kahden vuoden välein golf-
tuomareiden ”raamatun” eli Decisions on the Rules of 
Golf  -kirjan. Kirjaan on sisällytetty ne r&a:n antamat 
ratkaisut, joita eri maista lähinnä paikalliset golfliitot 
ovat kirjallisesti sääntöongelmiinsa pyytäneet. Uusin 
painos ilmestyi vuoden vaihteessa ilman kovin ihmeelli-
siä muutoksia, säännöthän muuttuivat juuri pari vuotta 
sitten ja sen mukaisesti edellisessä Decisionisssa olivat ne 
tärkeimmät muutokset.

Mutta jotakin uutta kuitenkin löytyy: kolme kokonaan 
uutta ratkaisua, 59 jollakin lailla muutettua ja 24 pois-
tettua ratkaisua. Koska harva tulee ko. englanninkielistä 
opusta hankkineeksi ja näistäkin monet nukahtavat vii-
meistään sivulle 41, kokosin ja käänsin suomeksi muuta-
mia mielenkiintoisimpia kohtia. nämä käännökset ovat 
täysin epävirallisia ja oikea tulkinta syntyy pelkästään 
englanninkielisen version perusteella.

KoKonaan UUDet ratKaiSUt:

14-3/18 
 Säätietojen hankkiminen älypuhelimesta liittyy 

aiheeseen keinotekoiset välineet, epätavalliset 
välineet ja välineiden epätavallinen käyttö.

Kysymys: 
Voikopelaajakilpailukierroksellaanhankkiatietoa
säästä(esim.tuulesta,lämpötilasta,kosteudesta)
internetliittymäntaivastaavankautta?

Vastaus: 
Kyllävoi.Sääntö14-3kieltääpelkästäänpelaajan
peliinvaikuttavanolosuhteenmittaamisenkuten
ilmanpaine-tailämpömittarinkäytön.Sääaseman
antamansäätiedonvastaanottamineninternetintai
vastaavankauttaeiolepeliolosuhteidenmittaamista.

14-3/4 
Samantyyppinen on myös kohdan 14-3/4 muutettu 
ratkaisu.

Kysymys: 
Pelaajakäyttäätäydelläpelikierroksellaankompassia
määrittääkseentuulensuunnantairuohonkasvu-
suunnanviheriöllä.Rikkookopelaajasääntöä14-3?

Vastaus: 
Ei.Kompassiantaatietoaainoastaansuunnasta
eikämittaamuuttuviaolosuhteitataiautapelaajaa
hänenpelissään.

 18-2b/1 
pallo liikkuu tähtäämisen jälkeen, pallon liikku-
minen voi johtua painovoimasta.

Kysymys: 
Pelaajatähtääpalloaanjapalloliikkuupaikaltaan.
Eilöydyselvääsyytäpallonliikkumiseen,koskailma
ontyyni,ulkopuolisiatekijöitäeioleläsnäeikäpelaaja
tehnytmitään,mikäolisiaiheuttanutpallonliikkumisen.
Pelaaajanmielestähäneiliikuttanutpalloavaansen
ontäytynytliikkuamaanvetovoimastajohtuenjavetoaa
säännön18-2bPoikkeukseen.Mikäonratkaisu?

Uusin painos:
 ”Decisions on the Rules of Golf”

Kari Bastman 

Vastaus: 
Pelaajasaayhdenlyönninrangaistuksensäännön18-2b
mukaisestijapalloonasetettavatakaisin.
Maanvetovoimaeikuulusäännön18-2bPoikkeuk-
senpiiriin.Poikkeusonvoimassavainjostiedetääntaion
käytännössävarmaa,ettäpelaajaeiaiheuttanutpallon
liikkumista.Jottanäinolisi,ontiedettävätaionoltava
käytännössävarmaa,ettäpallonliikkumisenaiheutti
jokinmuuhavaittavatekijä(esim.tuuli,vesitaiulkopuo-
linentekijä).Muussatapauksessapelaajankatsotaan

 liikuttaneenpalloa

18-4 
pysähtyneen pallon liikuttaminen. televisiolähetys 
osoittaa pysähtyneen pallon muuttaneen asemaansa,
mutta paljain silmin nähty-
nä sitä ei selvästi voi havai-
ta.

Kysymys: 
Pelaajatähtääpalloaanjahuomaasenliikahtavan,
muttauskoosenpalanneentakaisinpaikalleeneikä
liikkuneenpaikaltaan.Hänpelaapallonsasennykyiseltä
paikalta.Myöhemminkilpailutoimikuntasaatelevisioin-
ninkauttatiedon,ettäpallooliliikahtanutjasiirtynyt
uuteenpaikkaan,vaikkasitäpaljainsilmineiselvästi
voihavaitatapahtumahetkellä.Mikäonratkaisu?

Vastaus: 
Palloneikatsotaliikkuneenpoispaikaltaaneikäpelaaja
saarangaistustasäännön18-2brikomisesta.Määriltelmä
”Palloliikkunut”–kunpallosiirtyypaikaltaantoiseen
paikkaan–eikosketapausta,jossapallonliikkumisen
voihavaitavainteräväpiirtotelevisiontaimuunkehitty-
neenlaitteenavulla.Ratkaistessaan,onkopalloliikkunut
vaiei,pitääpelaajankäyttääkaikkeasiinätilanteessa
saatavillaolevaatietoa,jottahänvoipäättää,pitääkö
pallosiirtäätakaisinsäännön18-2taimuunvastaavan
säännönmukaisesti.Jospallonsiirtyminenuuteenpaik-
kaaneiolepaljainsilminhavaittavissa,onpelaajan
päätös,etteipallooleliikkunut,lopullinen,vaikkakehit-
tyneidenlaitteidenavullamyöhemminratkaisuosoittau-
tuisikinvääräksi.
Toisaalta,jostoimikuntaonkaikensaamansatiedon
perusteellasitämieltä,ettäpallonliikahtamisenolisi

pitänythavaitapaljainsilmin,onpalloliikkunut.Koska
pelaajaeipalauttanutpalloaantakaisinpaikalleen,hän
saatämänsäännönjasäännön20-7cmukaanrangais-
tuksenväärästäpaikastapelaamisesta.
Tätäperiaatettasovelletaankaikkiintoimikunnan
teknisistälaitteistasaamaantietoonjokoennenkuinpelaa-
jaonlyönytpalloaantaimillointahansalyönninjälkeen.
Samapäteetilanteessa,jossapelaajaeitiedämahdollisesta
pallonsaliikkumisesta(hänonesim.siirtynytpoispallol-
taantähtäämisenjälkeen,eikatsopalloaantaihavaitse
senliikkumistataikkahnelläeiolemitäänsyytäuskoa
pallonsaliikkuneen).
Ennenkuinpelaajapäättää,onkohänenpallonsaliik-
kunutvaiei,onhänensyytäkysyälähelläolleidenmieli-
pidettäjapyytäätuomarinapua,jostuomarionvälittö-
mästisaatavilla.

  
Lopuksi vähäksi aikaa pureskeltavaa. 
     ”Dekkarista” löytyy myös hyvä vastaus usein tehtyyn kysy-
mykseen, onko pallo omassa putoamisjäljessään eli paljonko 
sen pitää olla maan sisässä, ennen kuin sen saa nostaa, puh-
distaa ja pudottaa mahdollisimman lähelle alkuperäistä paik-
kaansa, ei lähemmäksi reikää (Dec. 25-2/0,5)?

Pelikautta odotellen,

Kari Bastman

Sääntöpalsta
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olemmeko me 
hupeneva joukko?

Lassin kolumni

Viime aikoina on alan lehdissä näkynyt 
paljon huolestunutta kirjoittelua siitä, 
mitä sitten tehdään kun tämä kentät 

perustanut ja niiden toimintaa rahoittanut 
sukupolvi alkaa vähitellen ratsastaa kohti au-
ringonlaskua? Jääkö kenttien talous lopulta 
pelkästään satunnaisten kulkijoiden varaan ja 
tuleeko upeasta lajistamme pikku hiljaa pelk-
kää ”laskettelua”?

Onko tähän asiantilaan Suomessa sit-
ten reagoitu? Täällä on panostettu – Suomen 
Golfliiton johdolla – junioritoimintaan, joka 
on tietenkin periaatteessa ihan hyvä asia, 
mutta josta ei tietenkään ole tämän ongel-
man ratkaisuksi. Heistä hyödymme vasta 
vuosikymmenten jälkeen jos silloinkaan. Sitä 
paitsi, oman kokemukseni mukaan, nuorina 
mukaan tulleet jatkavat harvemmin seniori-
vuosiin asti mm. siitä yksinkertaisesta syystä, 
että he kestävät huonosti sitä, kun pallo ei 
enää tottele niin kuin silloin ennen.

Seniorigolfarien hupeneminen tuntuu 
oudolta mm. siksi, että seniorikansalaisten 
määrä jatkaa tässäkin maassa jyrkkää nousu-
aan. Esimerkiksi eläkkeelle siirtyviä on koko 
ajan paljon ja mm. viime vuonna kirjattiin 
73.000 uutta täysinpalvellutta. Käsitykseni 
mukaan myös suurin osa nykyisistä seniori-
golfareista on aloittanut golfuransa keski-ikäi-
sinä tai vanhempina, jolloin elämäntilanne on 
mahdollistanut mukaantulon tähän hienoon 
loppuelämän urheilulajiin. En keksi mitään 

syytä miksei samantapainen käytäntö voisi 
toimia jatkossakin. Jostakin syystä me olem-
me vain onnistuneet huonosti rekrytoimaan 
uutta väkeä niistä ikäryhmistä joille golf näyt-
tää niin loistavasti sopivan. 

Kirjoitin tällä palstalle muutama vuo-
si sitten, että golfin parhaat vuodet ovat 10 
ensimmäistä vuotta, täysin riippumatta siitä 
minkä ikäisenä tulee lajin pariin. Koskaan 
ei ole siis liian myöhäistä aloittaa lajia, joka 
takaa pitemmän ja terveemmän vanhuuden, 
paremman elämänlaadun ja paljon uusia ys-
täviä. 

Tiedän, että Suomen Golfliitossa on jon-
kun ”viskaalin” pöytälaatikossa seniorikam-
panja nimeltä +55, johon ei kuitenkaan ole 
vielä löytynyt rahoitusta. Tiedän myös, että 
joissain ”urheilupiireissä” lajin korkea keski-
ikä on muodostunut lähes kompleksiksi. 
Tämä asenne pitäisi nyt viimeistään unoh-
taa, kääriä hihat ja pistää toimeksi. Golfista 
aidosti ja helposti innostuvien vanhempien 
ihmisten massiivinen mukaantulo parantaisi 
seurojen talouden nopeasti ja sen pitäisi olla 
Suomen Golfin lähivuosien tärkein tavoite. 
Vakavaraisilla seuroilla on sitten mahdolli-
suus panostaa junioritoimintaan ja luoda 
pohja ehkä muutamille tuleville Minneille 
ja Mikoille, mutta pelkästään junioreihin ja 
huippugolfiin satsaamalla meille voi lopulta 
käydä huonosti.   

Lassi Tilander
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Henrik Nordström,
TJ & ÅGK-golfaaja

All in One Yritysgolf
•	Flyben	aamulento	Helsingistä	

Maarianhaminaan.
•	Kaikki	kuljetukset	Ahvenanmaalla.	
•	2 x18	reiän	golfkilpailut,	Linnankentällä	

tulopäivänä	ja	Kuninkaankentällä	
lähtöpäivänä.

•	2	lounasta+2	half-way-house-tarjoilua	
Kastelholmassa.

•	Sauna,	saaristoillallinen	ja	yöpyminen	
Hotelli	Arkipelagissa.

•	Paluulento	Helsinkiin	iltapäivällä.

Pakettihinta per	golfaaja	ja		
ajankohdan	mukaan:	595–697 €	

Strandgatan 35, AX-22100 Mariehamn 
Puhelin 018 15 987, matkapuhelin 0457 526 7087      

henrik@turist-konferens.ax • www.turistkonferens.com

Räätälöimme ja varaamme Ahvenanmaa-paketit pienille ja 
suurille golf-seurueille. Olipa kyseessä viikonloppu paripallon 
merkeissä tai sadan hengen yritystapahtuma kutsuvieraille, 
huolehdimme siitä että Sinä ja matkaseurueesi saatte juuri 
teille sovitetut, huolella suunnitellut matkajärjestelyt – hintansa 
arvoisen golfpaketin! Kerro meille toiveesi puhelimitse tai sähkö-
postitse, niin laadimme Sinulle mielenkiintoisen, toiveitasi 
vastaavan matkatarjouksen. Kaiken kattaviin ja edullisiin 
matkapaketteihimme voit tutustua myös kotisivuillamme  
www.turistkonferens.com.

Golf-Åland All in One
•	Laivamatka	Turku-Maarianhamina		
	 m/s	Amorellalla	klo	8.45–14.10.
•	Golf	18	reikää	Linnankentällä		 	 	
	 Kastelholmassa	noin	klo	15.30.
•	Yöpyminen	sis.	aamiaisen	hotelli	
	 Arkipelagissa	tai	Park	Alandiassa		 	
	 Maarianhaminassa.
•	Golf	18	reikää	Kuninkaankentällä		 	
	 Kastelholmassa	noin	klo	8.00.
•	Paluumatka	Maarianhamina-Turku		
	 m/s	Viking	Gracella	klo	14.25-19.50.

Pakettihinta	per	golfaaja,	hotellin		
ja	ajankohdan	mukaan:	172–238 € 
Autopaikka	meno/paluu:	44–82 €


