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Outi Kunttu
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sgs@golf.fi
www.suomengolfseniorit.fi

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 2014 lopussa yli 
12 200.

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 M55 Haastajatour, 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-joukkuekilpailut. 
EGA:n (European Golf Association) 
järjestämät miesten EM-kisat ovat syyskuun 
alussa Bulgariassa ja naisten vastaavat kisat 
samaan ai kaan Liettuassa. Kesä-heinäkuun 
vaihteessa järjestään ESGA:n (Eu ro pean 
Senior Golf Association) miesten M70-
joukkuei den mestaruuskilpailut Tanskassa ja 
M55-sarjan kisat elokuussa Luxemburissa. 
ESLGA:n (European Senior Ladies Golf 
Associations) mestaruus kilpailut, nimeltään 
Marisa Sgaravatti Trophy,  sekä N65-
joukkuekilpailut järjestään heinä kuussa 
Tsekin Karlovy Varyssa.  

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. 
Tänä kesänä Kesäpäiviä järjestetään neljät 
eri puolilla Suomea, Uudessakaupungissa, 
Iitissä, Helsingissä ja Sotkamossa. 
     SGS järjestää 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
SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Al Hamra Golf väylä 12, Ras al Khaimah, Yhdistyneet Arabiemiraatit

  Puheenjohtajalta

Golfarille haastavan pitkä talvikausi alkaa olla voitettu ja odotuk-
set suunnattu kenttien aukeamiseen ja kauden aloitukseen. Toi-
vottavasti te seniorigolfarit olette käyttäneet talviajan sopivasti 
liikkumalla ja kuntoilemalla, jotta golfkausi lähtee joustavasti ja 
miellyttävästi liikkeelle – kohta se alkaa!!

Minulla oli tammikuussa ilo matkustaa 28 seniorin kanssa pe-
limatkalle Floridaan. Matka oli onnistunut ja pelit hoituivat 
hienosti hyvässä säässä ja hienoilla kentillä. Se mikä minulle jäi 
erikoisesti matkasta mieleen oli golfkenttien hieno palvelu. Kun 
iltapäivällä lopetimme pelaamisen ajoimme autot kenttähenkilö-
kunnan luo, he hoitivat bägit varastoon ja seuraavan aamuna peli-
en alkaessa bägit olivat valmiina autoissa (nimet ja lähtöajat mer-
kattuina) odottamassa pelaajaa. Näin tapahtui vaikka pelasimme 
eri kentälläkin. Mieleenpainuvaa.....

Otsikossa mainitsemani kaipaus senioreista golfkentille liittyy tu-
levan kauden golfteemaviikkoon. Vihdoinkin liitossa on havaittu, 
että pelaajien hankinta kentille on järkevää suunnata myös mei-
hin ikääntyviin ihmisiin. Kesäkuussa (1.-7.6) pidettävän kansal-
lisen golfviikon teemana on Golf 55+. Viikon aikana seuroissa 
järjestetään tilaisuuksia ja tempauksia, joilla tavoitellaan seniori-
ikäisiä tutustumaan golfiin ja saamaan tuntumaa lajiin. Viikon 
onnistuminen vaatii mahdollisimman monen pelaavan seniorin 
mukanaoloa toiminnassa.

Haastankin seniorigolfarit ja senioritoimikunnat mukaan golfvii-
kon toteutukseen ja tuokaa joku kaverinne tutustumaan ja kokei-
lemaan lajia – siitä se lähtee.

Tähän Seniorigolfari-lehteen on kerätty tiedot tulevan kauden 
2015 seniorikilpailuista ja -tapahtumista. Kilpailujen toteu-
tus noudattelee aikaisempia vuosia, mutta hienona uutuute-
na pelataan elokuun 6. päivänä SM-lyöntipeli sarjassa M80. 
Pelipaikkakin on tälle kisalle erinomainen eli Aulangon vanha 
kenttä Hugo. Toivotaan runsasta osanottoa.

Suomen Golfseniorien (SGS) hallituksessa Aluetour-asioita on 
viime vuodet hoitanut Matti Pihlajisto. Vuodenvaihteessa hän 
luopui tehtävistä ja haluankin tässä kiittää Mattia hyvästä ja tu-
loksekkaasta asioiden hoidosta ja samalla toivotan tervetulleeksi 
joukkoomme tehtäviä jatkavan Paavo Reunasen (StLG).

Suomen Golfsenioreissa olemme valmistautuneet tulevaan kau-
teen huolella, joten tehdään siitä yhdessä hieno ja mieleenpainu-
va.

Toivotan kaikille seniorigolfareille ja muillekin golfareille aurin-
koista, nautinnollista ja tuloksekasta golfkesää 2015. 

Pertti Raimiala
puheenjohtaja

Golfkentille kaivataan 
senioreita
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orstaina, tammikuun 8. päivänä meitä läh-
ti innokas 29 hengen golfjoukko 11 tunnin 
lennolle kohti Miamia. Sieltä matka jatkui 
välittömästi bussilla, läpi alavan soisen 
maaston, kohti Floridan länsirannikkoa. 

Päämääränä oli Marco Island, jossa majoituimme neljän 
tähden Marriott-hotelliin, joka sijaitsee Meksikonlahden 
valkoisella, hienohiekkaisella rannalla. Meressä ei kyllä-
kään uitu paljon, vaikka vesi oli 20-asteista, sillä hotellilla 
oli isot, lämmitetyt altaat. Ja ehkä hyvä niin, koska meressä 
nähtiin eräänä päivänä haita ja rannalle tuli haivaaralipu-
tus! Oli myös kylmävesiallas sekä noin nelikymmenastei-

nen poreallas. 
Heti perjantaina pelasimme Hammock Bay kentän, 

joka oli mukava, pelaajaystävällinen, ei pahoja bunkkereita 
eikä vesiä. Seuraavana päivänä oli vuorossa Rookery, todel-
la kaunis kenttä, paljon värikkäitä kukkia ja pensaita, sekä 
erilasia, isoja lintuja, jotka olivat niin kesyjä, että paikoi-
tellen piti mailalla häätää niitä pois, jotta pääsi lyömään! 
Tämä kenttä oli naisille huomattavasti helpompi kuin 
miehille, vältyimme yleensä ensimmäisiltä pahoilta pää-
vesiesteiltä. Muutamat miehet päättivät seuraavalla kerral-
la laittaa hameet päälle päästäkseen aloittamaan punaisilta! 
Täällä näimme myös ensimmäiset alligaattorimme.

Suomen Golfseniorien noin kymmenestä vuosittaisesta matkasta on 

yksi suuntautunut johonkin kaukokohteeseen. Aikaisemmilla matkoilla 

mm. Thaimaa, Etelä-Afrikka, Vietnam ja Mauritius ovat tulleet tutuiksi. 

Tällä kertaa ylitimme ensimmäisen kerran Atlantin kun määränpääksi 

valittiin USA:n eteläkärjessä sijaitseva loma- ja golfparatiisi Florida.

Teksti: Pirjo Jääskeläinen . Kuvat: Pertti Raimiala

T
>>>

Palmer-kentän 18. greenillä puttaamassa Leena Rekola.

Uudenmantereenvalloitusalkoi
floridasta
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Evergladesin 
luonnonpuisto
Sitten olikin vapaapäivä, jolloin osa meistä 
kävi Ever gladesin kuuluisassa luonnon-
puistossa ajelemassa veneillä katsomassa 
alligaattoreita ja runsasta linnustoa.  Joku 
rohkea uskalsi pitää pikkualligaattoria sy-
lissäänkin!

Seuraavina päivinä pelasimme vielä 
kerran Ham mockin ja kaksi kertaa Roo-
keryn.

Toiseksi viikoksi 
Floridan itärannikolle
Torstaina 15. päivä siirryimme bussilla 
itärannalle, Miami Beach Gardeniin, jos-
sa majoituimme PGA National Resort & 
Spahan. Siellä osalla meistä oli aluksi huo-
neiden kanssa huonoa onnea, sillä saim-
me huoneita, jotka olivat maakerroksessa, 
vailla minkäänlaista maisemaa, pelkkää 
kivi seinää!

Saimme kuitenkin viimeistään seu-
raavana päivänä vaihdetuiksi huoneet pa-
rempiin.

Viisi hienoa kenttää
PGA:lla on viisi hienoa kenttää, joista 
pelasimme neljää. Ensimmäisenä päivä-
nä pelasimme Squiren, joka oli kentistä 
lyhin, mutta ei mikään helppo, väylät 
kapeita, korkeiden puiden reunustamia, 
paljon dogleggejä, jotka haastoivat mes-
taripelaajia yrittämään uhkarohkeita oi-
kaisuja. Seuraavaksi oli vuorossa Palmer. 
Siellä väylät olivat melko leveät, mutta 
osoittautuivat yllättävän hankaliksi, koska 
kumpujen takaa ilmestyi yhtäkkiä vesies-
teitä, milloin edestä, milloin sivuista tai 
molemmista.

Retki Miamiin
Sunnuntaina teimme osan kanssa koko-
päiväretken Miamiin. Tällä retkellä meil-
lä oli loistava opas, Roger Stjernvall, joka 
kertoi lennokkaasti paitsi Miamin koh-
teista myös elämästä yleensä Amerikassa. 
Aloitimme retkemme Art Deco -alueel-
ta, jossa sattui olemaan joku festivaali ja 
paljon vanhanajan hienoja dollarihymyjä, 
joita meidän miehemme innokkaasti ku-
vasivat sekä ulkoa että sisältä, mutta myös 
konepellin alta! Retki jatkui parin tunnin 
bussikierroksella eri puolilla kaupunkia ja 
sen jälkeen puolentoista tunnin risteilyllä 
Biscaynen lahdella. 

Retken aikana näimme monien fil-
mien kuvauspaikkoja ja monien kuului-

suuksien asuntoja, mm Elizabeth Taylorin,   
Madonnan, Sylvester Stallonen, Sophia 
Lorenin, Al Caponen ja Gianni Versacen.

Supermaanantai
Sitten olikin vuorossa Super-maa nantai! 
Ensin pelattiin matkan helmi, Champion-
kenttä, joka oli ehdottomasti kentistä kau-
nein ja haastavin. Se pelattiin forecaddien 
kanssa. Kentän 14 ensimmäistä väylää 
tuntuivat inhimillisiltä, mutta sitten alkoi-
vat hankaluudet! Jack Nicklaus on suun-
nitellut kentän uudestaan ja tehnyt kolme 
viimeistä väylää todella haastaviksi. Näitä 
väyliä kutsutaan nimellä ”Bear Trap” eli 
karhun ansa ja sitä ne todella ovatkin! Kun 
väylät alkavat, greenin vieressä seisoo ko-

mea, iso karhu käsi pystyssä tervehtimäs-
sä. Näitä kolmea väylää pidetään golfin 
vaikeimpina kolmena perättäisinä väylinä. 
Yksi PGA Tourin kisoista, Honda Classic, 
pelataan tällä kentällä joka kevät, tänä 
vuonna helmikuussa. Katsomoja raken-
nettiin jo. Viime vuonna tässä kisassa oli 
neljän päivän aikana noin 200 000 katso-
jaa.  

Golf vaihtui jääkiekkoon
Illalla osa meistä lähti katsomaan NHL-
ottelua, Florida Panthers vs. Van couver 
Canucks. Ottelu sinänsä ei ollut korkea-
tasoinen mutta oli mukava kokea tun-
nelma siellä. Katsomoon mahtui 17 000 
ihmistä, nyt  oli noin 10 000. Meillä oli 
siellä myös retken hintaan kuulunut ruo-
ka- ja juomatarjoilu. Ruoka oli seisovasta 
pöydästä ja sitä oli monta lajia, erilaisia 
lihoja, perunoita, riisiä, pastoja, salaattia, 
vihanneksia, hedelmiä, juustoja ja jälki-
ruokia. Ruoka oli ehdottomasti parasta, 
mitä koko matkalla söimme. Olimme jo 
kaikki kyllästyneitä paksuihin hampurilai-
siin ja rasvaisiin ranskalaisiin! Panttereissa 
pelasivat Jussi Jokinen ja Alexander Bar-
kov, Jussi oli kentän parhaimmistoa, jollei 
paras. Kanukit voittivat 2-1.

Päätöskenttänä Fazio
Viimeisenä päivänä pelasimme Fazion, 
joka amatööreistä vaikutti helpohkolta, 
mutta singelipelaajat näkivät sen haasteet 
ja pitivät sen layoutista.

Kentät olivat kaikki privaattikent-

tiä, mikä selittää sen, että ne olivat todella 
hyvin hoidettuja ja haastavia. Raffit oli-
vat hankalia, vesiä oli paljon, esimerkiksi 
Nationalilla oli joka kentällä ainakin 16 
väylällä monia, pahoja vesiesteitä sekä 
edessä että sivuilla, bunkkereita oli 49-120 
kenttää kohden, greenit nopeita, salaka-
valia, vaikeasti luettavia, yhdellä pitkällä 
putilla saattoi olla kolme piilokallistumaa 
kolmeen eri suuntaan.

Normaalit greenfeet ovat seson-
gista riippuen 120-250 taalaa kierros, 
Championilla 325.

Harjoitusmahdollisuudet, etenkin 
Nationalilla, olivat loistavat. Jos olisi ha-
lunnut parantaa taitojaan entisestään, oli 
erilaisia kursseja, mm. Dave Belt -klinikal-
la, jossa päivämaksu on 1650 taalaa! 

Tähtien bongausta
Kuuluisuuksiakin osa joukostamme näki, 
mm. Arnold Palmerin, Michelle Wien 
ja Stacy Lewisin, jonka vieressä altaalla 
Ollilla oli ilo ottaa aurinkoa!

Kaikki toimi kentillä erinomaises-
ti. Bägit oli joka aamu viety autoihin, 

joiden etulaseissa oli pelaajien nimet ja 
lähtöajat. Rookerylla oli lisäksi autoissa 
jokaisen paikalla nimillä varustetut merk-
karit. Kierroksien päättyessä  kohteliaat ja 
ystävälliset mailapojat  olivat heti vastassa, 
pyyhkivät mailat ja veivät ne varastoon.

Erilaisia kilpailuja
Pelasimme erilaisia leikkimielisiä kilpai-
luja, irlantilaista, valssia, best ballia ja tie-
tenkin mestaruuskilpailuja.  Ensimmäisen 
viikon mestarit olivat Pirjo Juvonen ja 
Olavi Nelimarkka ja toisen viikon Anja 
Salonniemi ja Seppo Savola. Pelasimme 
myös kolmen päivän maratonin. Naisten 
sarjan voittaja oli Anja Salonniemi ja mies-
ten Veikko Rekola. Onnea vielä heille!

Matka oli kokonaisuudessa todella  
onnistunut, kiitos Pertin erinomaisen am-
mattitaidon ja ryhmän hyvän yhteishen-
gen ja upeiden kenttien sekä lämpöisten 
ilmojen.

Perjantaina tammikuun 23. päivänä 
palasimme terveinä ja tyytyväisinä koti-
maahan odottamaan uusia haasteita!

Klubitalot ovat Floridassakin varsin näyttäviä ja komeita. Vasemmalla Rookeryn klubitalo ja oikealla Hammock Bayn vastaava.
Kolmantena päivänä teimme potkuriveneretken 
Evergladesin luonnonpuistoon alligaattoreita ja 
lintuja bongaamaan. Ensimmäiseen veneeseen 
ovat päässseet Markku ja Ulla Ruokoniemi, 
Martti Brander, Anja Salonniemi ja Laila 
Brander.

Jack Nicklausin suunnitteleman PGA Nationalin Champion-kentän kolmen viimeistä väylää kutsu-
taan nimellä ”Bear Trap” eli karhun ansa. Tässä vaiheessa Pertti Raimialaa, Leena Peuraa, Anne 
Kortelaista ja Pirjo Juvosta vielä hymyilyttää.

Koko porukka lähdössä Rookeryn kentältä 
takaisin hotelliin.
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       Pelioikeuskentät 2015
Alla on lueteltu kaikki vuonna 2015 SGS:n jäsenten käytösssä 
olevat pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. 

Uusia pelioikeuskenttiä ovat Gumböle Golf Espoossa, Himos-
Patalahti Golf Jämsässä ja Meri-Teijo Golf Perniösssä. Lisää peli-
oikeuksia on hankittu Tammisaaren Eke Golfista, Porvoo Golfista 
ja Viron Suuresta Golfista. Tawast Golf on valitettavasti jäänyt pois.
Pelioikeuksien kokonaismäärä on näin tulevana kautena 112 ja eri 
kenttiä 30.

SGS:n jäseniltä perittävä tomistomaksu vaihtelee 10 ja 20 eu-
ron välillä. Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet löytyvät 
netistä sekä tämän lehden liitteenä olevasta erillisestä pelioikeus-
tiedottesta, jossa mukana myös vuoden 2015 jäsenkorttisi.

Alastaro Golf, AlGo 4
Archipelagia Golf Club, ArGC 4
Botniagolf, BG 4
Eke Golf, EkeG 4
Espoon Golfseura, EGS 6
Gumböle Golf 4
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Hill Side Golf Club, HSGC 3
Himos-Patalahti Golf, HPG 2

Hyvinkään Golf, HyG 4
Kalajokilaakson Golf, KlG 3
Koski-Golf, KosG 6
Loimijoki Golf, LoG 4
Meri-Teijo Golf, MTG 2
Nurmijärven Golfklubi, NGK 4
Porvoo Golf Borgå, PBG 6
Puula Golf, PuulaG 6
Rauma Golf, RG 4
Revontuli Golf, ReG 4

Ruukkigolf, RuG 4
Tahkon Golfseura, TGS 4
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 4

        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 Outi Kunttu, p.0934812520,sähköposti:outi.kunttu@golf.fi
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SGS:n jäse nil leen tarjoamat Pelioikeu
det ovat jäseniämme eniten kiin nostava etu. 

Pelioikeuksien määrä kasvaa tänä vuonna reippaasti kun 
olemme hankkineet pelioikeudet kolmelta uudelta kentältä; 
Gumböle Golfista Espoossa, Himos Golfista Jämsässä ja 
Meri-Teijo Golfista Perniössä. Pelioikeuskapasiteettia on lisätty 
muutamalla kentällä; Porvoo Golfissa pelioikeusmäärä nousee 
kuuteen, Eke Golfissa ja Suurestassa neljään. Miinuspuolena 
on samalla valitettavasti todettava, että joudumme luopumaan 
Tawast Golfin pelioikeuksista johtuen seuran hallituksen ni meä-
mämättömiä osakkeita koskevasta päätöksestä. 
   Greenfeealennusta tarjoavien kenttien määrä on myös 
kasvanut ja kauden aikana voi vielä tulla lisää, joten netistä 
kannattaa seurata tilannetta. 

Aikaisempien vuosien tapaan olemme sopineet useista golf
jamajoituspaketeista. Seuraavalla aukeamalla on esitetty niistä 
muutama. Täydellinen luettelo löytyy netistä. 
Espanjassa ja Baltian maissa jäsenet pääsevät tänäkin 

vuonna pe laamaan edullisesti. 
Kesäjatalvipäivätkutenjäsenmatkatkin, ovat oleellinen osa 

jäsen palveluja. Ensi syksyn matkakohteina tulevat olemaan 
Tsekki, Portugali, Mallorca, Tunisia, Belek ja Yhdistyneet Arabi-
emiraatit.  Alkuvuoden pitkä matka suuntautuu Thaimaahan.
   Pyrimme jatkuvasti kehittämään tarjontaa ja löytämään 
se nioreita kiinnostavia palveluja, alennuksia ja muita etuja. 
Viimeisimpiä ajan tasalla olevia tietoja näistä voi seurata SGS:n 
nettisivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi/jäsenasiat/jäsenedut
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JÄSeNpAlVelut

             lisää pelioikeuksia

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

Hyvinkään Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi
Hill Side Golf Club

                Archipelagia Golf Club    
         Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Alastaro Golf

Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT

Suuresta Golf, Viro

Himos Golf

Pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 2015 peli-
oikeuspaikkakunnat. SGS:n jäsenten käytössä on siis tänä 

vuonna pelioikeuksia yhteensä 112 kpl 29: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.
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SGS-jäsennumero        Nimi

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä
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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 31.5.2015 asti pelaamaan pelioikeus-
toimistomaksulla (10,-). Golfauton kanssa hinta on 25 euroa.

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

Nokia River Golf (NRG)
tarjoaa kaikkina päivinä green feestä alennusta 5 euroa. 

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 green feestä alennusta 10 euroa.

Tammer-Golf (TG)
tarjoaa kaikkina päivinä green feen hintaan 40 euroa. 

Virvik Golf (ViG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14.30 green feen 
hintaan 30 euroa. Ei koske omia jäseniä. 

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

Espanjan Aurinkorannikolla mm. Calanova  Golf, Lauro Golf, La Cala Golf, Marbella Golf, Miraflores Golf, Mijas 
Golfja Santana Golfsekä Alboran Golf Andaluusian Almeriassa tarjoavat golfsenioreile 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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GOLFIA TUNTURIN KUPEESSA

Tilava kelohuvila Levillä 
golfkentän läheisyydessä, 
sopii isommallekin poru-
kalle. Korkeatasoisessa kelo- 
talossa on kaksi erillistä 
neljän makuuhuoneen 
huoneistoa á 130 m2. 
Tilaa on 1-8 hengelle per 
huoneisto. Matkaa Levin 
golfkentälle vain 600 m. 

Huoneiston viikkovuokraan sisältyy pelit kahdella golfosak-
keella, kummallakin viisi peliä. Golfin lisäksi Levi tarjoaa 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (www.levi.fi). Tarkem-
pi kuvaus mökistä netissä osoitteesta: www.kelounelma.net.
Huoneistoja vuokrataan 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. 75,-/hlö
• Wiurila Golf & Country Club alk. 80,- /hlö
• Ruukkigolf alk. 89,- /hlö
• Yksi yö, kaksi kenttää alk. 110,- /hlö
Varaukset: Hotel Fjalar p. 02777600,lisäinfo:www.fjalar.fi.

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 Chalet-huoneistot 
nostavat golfloman arjen yläpuolelle. Golfkentän erikoisuus 
on kuvan Alpatlossi, jolla siirrytään saaren takaysille. 
Varaukset: p. 065615000,lisäinfo:www.kivitippu.fi

KALAJOKI RESORT & SPA 

• Green fee ja majoitus 
     2h standard-huoneessa
     75,-/hlö/vrk
• Majoitus ilman golfia 
     55,-/hlö/vrk standard-
     huoneessa
• Lisämaksusta 6,-/hlö  
 Superiorhuone   
 parvekkeella 
     

Tarjoukset ovat voimassa alkukauden 19.06.2015 saakka 
sekä loppukauden 17.8.2015 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 Meri-
kenttä sekä leppoisam-
pi 9-reikäinen Puisto- 
kenttä. 
Majoittujille green feet: 

Meri-kenttä (18r) 40,- arkisin ja 50,- viikonloppuisin ja
pyhinä, Puisto-kentällä hinnat ovat 35,- ja 40,- .
Majoittujille tarjolla myös viikkopelioikeuksia 180,-/7vrk. 
Golf- ja majoituspaketit yhdestä paikasta: 
Sea Golf Rönnäs, p. 0207862696,toimisto@seagolf.fi 
Lisäinfo: www.seagolf.fijawww.ronnas.fi

  
02.7.	 UUdenkaUpUngin	golfklUbi	 40	e

07.7.	 VUosaari	golf	Helsinki	 50	e

15.7.			 iitti	golf	 40	e

24.7.			katinkUlta	golf	 40	e

Lisätietoja: Kristian Toivio p. 0440 453 980

Ilmoittautuminen alkaa neljä viikkoa ennen tapahtumaa 
jatkuen niin kauan kuin paikkoja riittää

UUdENKAUPUNGIN GOLFKLUbI:  
                 p. 02 841 3060,  golf@uusikaupunki.fi
VUOSAARI GOLF HELSINKI:  
                   p. 09 681 2210,  toimisto@vuosaarigolf.fi
IITTI GOLF: 
                    p. 05 544 4400,  caddiemaster@iittigolf.com
    
KATINKULTA GOLF:  
                     p. 0600 550 986,  golf.katinkulta@holidayclub.fi

oHJelMa
•	 YHteisläHtökilpailU
•	 lähtö	klo	9.00	(kokoontuminen 8.30)
								Uusikaupunki,	Vuosaari, iitti
•	 lähtö	klo	12.00	(kokoontuminen 11.30)
								katinkulta
•	 kullakin	paikkakunnalla	omaa	ohjelmaa	
•	 keittolounas			
•	 Hyvät	palkinnot		
•	 tervetuloa	mukaan!	

Kesäpäivät 2015Uudessakaupungissa, Iitissä,       Helsingissä      ja V
uokatissa  
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Jäsenmäärän ja pelioikeuksien suosion 
kasvun myötä on ”kilpailu” pelioikeuk-
sien käytöstä kiristynyt huolimatta siitä, 
että tarjonta on kasvanut siten, että viime 
kautena oli käytössä jo 101 pelioikeutta 28 
kentällä. 

Jäsenkunnalta useimmin tullut vali-
tuksen aihe onkin ollut, että ”pelioikeu-
det ovat aina menneet kun niitä yrittää 
varata”. Totta onkin, että suosituimpien 
pelikenttien pelioikeuksia on varsinkin 
kesä loma-aikaan ja viikonloppuisin vaikea 
saada.

Yllä olevassa taulukossa on esitetty 
pelioikeuksien kokonaiskäytön kehitys 
eri kentillä vuosina 2012-14. Kärjessä on 
PuulaGolf, Wiurila ja Espoon Golfseura. 
Kahden ensimmäisen korkea käyttöaste 
selittyy osittain sillä, että pelikierroksia ei 
ole rajoitettu yhteen päivässä, vaan peli-

oikeutta voi käyttää kaksi kertaa päivässä 
tai aina kun sellainen on vapaana. Espoon 
kärkisijan salaisuutena lienee sen keskei-
nen sijainti ja keskimääräistä suurempi 
pelioikeusmäärä (6). Myös PuulaGolfissa 
pelioikeuksia on kuusi.

Pelioikeuskohtainen 
käyttö 
Edellä mainittu taulukko ei kuitenkaan 
anna aivan oikeaa kuvaa kenttien ruuh-
kaisuudesta, vaan käyttöä pitää suhteuttaa 
pelioikeuksien määrään (tauluko viereisel-
lä sivulla). 

Voidaan karkeasti laskea pelipäi-
viä olevan kaudessa n. 180 (6 kk). Tämä 
koskee Etelä-Suomea, pohjoisessa kausi 
on jonkin verran lyhyempi. Sen mukaan 
neljän ensimmäisen kentän käyttöaste on 
ollut 100% tai ylikin, silloin kun kenttä 

sallii useamman päiväkohtaisen kierrok-
sen. Suurimmalla osalla kenttiä näyttää, 
kuitenkin, oheisen tilaston valossa, olleen 
ainakin jonkin verran vapaata tilaa. 

Kenttien käyttöasteeseen vaikuttaa 
luonnollisesti kentän sijainti, mutta myös 
pelioikeuksien määrä ja se, sallitaanko use-
ampi kierros päivässä. Toimistomaksun 
suuruus, silloin, kun se nousee 18-20 eu-
roon näyttää hillitsevän kysyntää. Sen si-
jaan ennakkovarausajan pituudella ei tun-
nu olevan suurempaa vaikutusta kayttöön, 
mutta tietysti mitä pidempi ennakkova-
raausaika on, sitä helpompaa on käyttäjien 
suunnitella pelikierroksia. 

Eräs kysytyimmistä kentistä on Vie-
ru mäki ja vaikka siellä on kaksi kenttää ja 
kummallakin neljä pelioikeutta, on pelaa-
maan pääseminen osoittautunut suhteelli-
nen vaikeaksi tai tästä ainakin tulee eniten 

PelioikeuDeT 
ja niiden käyttö

valituksia. Käyttötilastotaulukon mukaan 
siellä näyttäisi kuitenkin olleen jonkin 
verran vapaitakin peliaikoja.

Mistä kannatta yrittää?
Taulukosta voi lukija itse päätellä, mistä 
parhaiten löytyy vapaita pelioikeuksia.
Kuutta pelioikeutta tarjoavat kentät an-
tavat luonnollisesti paremmat mahdol-
li suudet saada pelioikeuden käyt töön. 
Sama pätee myös kenttin, joissa sallitaan 
useampi päiväkohtainen pelikierros.

lisää pelioikeuksia
Kokonaistilannetta helpottamaan olem-
me tulevaksi kaudeksi hankkineet lisää 
pelioikeuksia jäsenten käyttöön. Uudet 
kentät ovat Gumböle Golf Espoossa, 
josta on hankittu neljä pelioikeutta sekä 
Himos-Patalahti Golf ja Meri-Teijo Golf, 
joista kummastakin on hankittu kaksi pe-
lioikeutta. Pelioikeuksien määriä on lisät-
ty Porvoo Golfissa (4–>6),Tammisaaren 
Eke Golfissa (2–>4) ja Viron Suuresta 
Golfissa (2–>4). 

Selkeät säännöt
Ensimmäiset pelioikeudet hankittiin 
vuonna 2004. Ne hankittiin tarjoamaan 
jäsenillemme mahdollisuuden edulliseen 
hintaan pelata muuallakin kuin koti-
kentällään sekä tutustua uusiin kenttiin. 
Sama periaate pätee edelleen. Niiden tar-
koitus ei ole koskaan ollut korvata jäsen-
ten henkilökohtaista pelioikeutta omal la 
kotikentällään, vaan antaa lisäarvoa SGS-
jäsenyydelle. SGS:n pelioikeuksien käyt-
tö edellyttääkin sääntöjemme mukaan 
SGS:n jäsenyyden lisäksi pelioikeutta 
jossakin Golfliiton alaisessa seurassa sekä 
voimassa olevaa tasoituskorttia. 

Jotta mahdollisimman moni run-
saasta 12 000 jäsenestämme pystyisi  hyö-
dyntämään SGS:n pelioikeuksia on pää-
sääntönä, että kullakin pelioikeuskentäl-
lä voi jäsen käyttää pelioikeutta kerran 
kauden aikana. Mutta, jotta pelioidet tu-
lisivat mahdollisimman hyvin hyödynne-
tyiksi sallitaan jäsenen käyttää pelioikeut-
ta uudestaan jos se varattaessa on vapaana 
pelipäivänä tai sitä edeltävänä päivänä.

Varausjärjestelmä
Pelioikeuksien varaaminen on tie-

dostettu pullonkaula. Se ruuhkauttaa 
seu rojen puhelimia aamuisin turhautta-
en caddiemasteriraukkoja ja suututtaen 
soittajia, jotka eivät pääse läpi. Jokainen 
pelioikeuden varaaja on Suomen Golf-
seniorien käyntikortti ja turhautumisesta 
huolimatta pitäisi löytyä malttia olla ystä-
vällinen kenttien henkilökunnalle.

Kaikki tämä on hyvin tiedossam-
me ja olemme yrittäneet löytää ratkaisua 
ongelmaan. Keskitetty varausjärjestelmä 
olisikin ihanne, mutta koska mm. varaus-
käytäntö (ennakkovarausaika) vaihtelee 
erittäin suuresti eri seurois sa, siihen ei 
toistaiseksi ole löytynyt ratkaisua. Asiaan 
vaikuttaa myös se, että golfklubeissa käy-
tetään kahta eri varausjärjestelmää, joko 
nex golf tai golf box eikä niiden yhteenso-
vittaminen ole toistaiseksi onnistunut. 

Varausjärjestelmän aikaansaaminen 
on kuitenkin yksi päätavoitteistamme ja 
panostamme siihen resursseja. Toivomme 
hartaasti sen onnistuvan lähivuosina. 

Ole Johansson

SGS:n jäsenilleen tarjoamat 
pelioikeudet ovat varmasti 
merkittävin syy jäsenmäärän 
suotuisaan kehitykseen. Peli-
oikeuksia on vuodesta 2004 
lähtien hankittu tasaiseen  
tahtiin, niin että ensi kesänä 
niitä on yhteensä 112 kpl 30 
eri kentällä. Vuonna 2014 
pelioikeuksien kokonais-
kierros märä oli 13 869. Näin 
voidaan kuvitella jokaisen 
jäsenen päässeen käyttämään 
pelioikeuksia ainakin kerran 
kauden aika. Toissavuonna 
kasvua oli jopa 20% ja viime 
vuonna 6%. 1

Pelikierrokset 
kentittäin 2012 - 2014

Pelioikeuksien kokonaiskäyttömärä oli viime vuonna 13 869 eli peliokeutta kohden 137 pelikierros-
ta, mikä on pidettävä varsin hyvänä. Kärjessä olevat PuulaGolf ja Wiurila sallivat useamman peli-
kierroksen päivässä, mikä nostaa käyttöastetta ja Espoon Golfseurassa on tarjolla kuusi pelioikeutta, 
mikä nostaa kapasiteettia.

”Pelioikeudet aina varattu”

PEliOikEuSkOhTaiSET 
PElikiERROkSET
2014

Wiurila Golf & CC 243 4* 15e
PuulaGolf 194 6**** 10e
Loimijoki Golf 187 4*** 10e
Hartolan Golfklubi 173 4* 15e
Porvoo Golf Borgå 172 4 15e
Hill Side Golf Club 153 3* 20e
Revontuli Golf 151 4 10e
Vierumäki / Cooke 151 4 15e
Viipurin Golf 148 2** 10e
Suuresta Golf, Viro 145 2 0e
Alastaro Golf 139 4 15e
Vierumäki / Classic 139 4 15e
EkeGolf, Tammisaari 136 2 10e 
Tahkon Golfseura 136 4 10e
Hangon Golf  133 4 10e
Espoon Golfseura 131 6  15e
Ruukkigolf 126 4* 10e
Nurmijärven Golfklubi 124 4 18e
Tawast Golf 116 3 20e
Kalajokilaakson Golf 114 3 10e
Hyvinkään Golf 113 4 10e
Vaasan Golf 112 2**** 10e
Archipelagia Golf Club 106 4 10e
Koski-Golf 98 6 10e
Virpiniemi Golf 92 2 10e
Rauma Golf 72 4 10e
Botniagolf 65 4 10e

* kaksi kierrosta/pvä
** kaksi kierrosta/pvä kummallakin kentällä
*** keväällä/syksyllä pelioikeuksia voi käyttää rajoituksetta
**** pelioikeuksia voi käyttää rajoituksetta jos ovat vapaana
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rä
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Pelioikeuksien kokonaiskäyttömärä oli viime vuonna 13 869 eli peliokeutta kohden 137 pelikierrosta, mikä on pidettävä varsin hyvänä. Kärjessä olevat 
PuulaGolf ja Wiurila sallivat useamman pelikierroksen päivässä, mikä nostaa käyttöastetta ja Espoossa on tarjolla kuusi pelioikeutta, mikä nostaa kapa-
siteettia

Taulukossa on esitetty pelikierrosten määrät peli-
oikeuksittain ja kentittäin viime kautena.
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Suomen Golfseniorien sääntömääräinen syyskokous ja Open 
Forum pidettiin 20.marraskuuta 2015 Metropoliassa Helsingissä.   
Open Forum -tilaisuuden avasi noin 70:lle paikalle saapuneelle 
SGS:läiselle puheenjohtaja Pertti Raimiala toivottaen läsnäoli-
jat tervetulleiksi. Puheenjohtaja valotti muutamalla avainluvulla 
yhdistyksen mennyttä kautta. Jäsenmäärä kasvoi edelleen noin 
tuhannella uudella jäsenellä reiluun 12 200:aan jäseneen, senio-
rien kilpailusuorituksia kirjattiin kaudella runsaat 5200 ja SGS:n 
matkoille osallistuneita matkalaisia on ennen vuoden viimeistä 
Agadirin-matkaa ollut yli 590. 

Open Forum
SGS:n kilpailuista vastaava Heikki Hallaranta kertoi ensi vuoden 
yhteensä 55 kotimaassa pelattavaa kilpailua käsittävästä kilpai-
lutoiminnasta. Muutamaa pistelaskua ja tasoitusrajoja koskevaa 
muutosta lukuunottamatta ohjelma noudattaa aikaisempaa kaa-
vaa. Noteerattava uusi kilpailu ensi vuonna on 80-vuotiaiden 
miesten lyöntipelin SM-kilpailut.  

Golfliiton tiedotustoiminnasta kertoi tänä vuonna liitossa 
tiedottajana aloittanut Tero Parkkinen. Golflehti on edelleen tär-
keä tiedotusväline, mutta painopiste on yhä enemmän siirtymäs-
sä sähköiseen ja ns. sosiaaliseen mediaan.  Golfpro Hanna-Leena 
Ronkainen kehotti omassa esityksessään senioreita ja kaikkia 
muitakin golfareita hyödyntämään talvikautta paremmin pelinsä 
ja swinginsä hiomiseen. Monelle seniorille golf on jo ulkomaan 
matkailun ansiosta ympärivuotinen laji, mutta turhan moni lait-
taa mailat varastoon syksyllä ja ottaa ne esille keväällä viheriöi-
den avattua.  Viking Linen markkinoinnista vastaava Esu-Pekka 
Penttinen kertoi varustamon vuonna 1959 alkaneen toiminnan 
tämän päivän tuulista. Konsepti on alkuvuosista muuttunut mel-

koisesti ja tänä päivänä elämykset ovat avainsana. Viking Line on 
myös merkittävä golfsponsori. Viikkarin omia golfmatkakohteita 
ovat Ahvenanmaa ja Viro.

 
Vuosikokous
Kahvitauon jälkeen aloitettiin sääntömääräinen syyskokous, jon-
ka puheenjohtajaksi valittiin SGS:n kunniapuheenjohtaja Lassi 
Tilander.    Mitään mullistavia asioita ei ollut esityslistalla ja ko-
kous vietiin sujuvasti läpi. 

Hallituksessa erovuorossa olivat Kari Hiukka, Ole Johans-
son ja Matti Pihlajisto. Kaksi ensinmainittua valittiin ilman 
äänestystä uudelle kolmivuotiskaudelle. Ehdokkuudesta kiel-
täytyneen Matti Pihlajiston tilalle valittiin hallituksen ehdo-
tuksesta yksimielisesti St Laurence Golfin senioritoimikunnan 
puheenjohtaja Paavo Reunanen.  Tilintarkastastusyhteisönä jat-
kaa DHS Oy Audit Partners, jonka vastaavana tilintarkastajana 
toimii Tapani Vuopala. Toiminnantarkastajaksi valittiin uudes-
taan Heikki Aaltonen kuten myös hänen varamiehenään toimiva 
Jouko Ikäheimonen. Hallituksen laatima talousarvio hyväksyttiin 
yksimielisesti ja toimintasuunnitelma muutamin kilpailupäivä-
määräkorjauksin. Kokouksessa esitettiin kysymys mahdollisesta 
75-vuotiaille miehille järjestettävästä M75 Tour -kilpailusarjan 
perustamisesta. Sovittiin, että asia otetaan harkintaan vuoden 
2016 kilpailuja suunniteltaessa. Kesäpäivistä herätettiin kysymys, 
voisiko suurehkon kysynnän johdosta pääkaupunkiseudulla jär-
jestää kahdet kesäpäivät yhden sijasta. Tähänkin asiaan palataan 
vuoden päästä. Seniorien pelioikeudet herättivät myös keskuste-
lua. Todettiin, että niitä pyritään ensi kaudeksi hankkimaan 5-6 
lisää. Jäsenmaksu pysyy entisellään eli se on ensi vuonnakin 25 
euroa.

Ole Johansson

SYYSKOKOUS 
    ja Open Forum

Golfliiton ylläoleva iskukause sopii erityisen hyvin myös ensi ke-
sän golfteemaviikkoon. Kansallisen golfviikon kohderyhmäksi 
on valittu golfin seniori-iän saavuttaneet ja pikkuhiljaa eläkkeelle 
siirtyvät 55+ ikäryhmät. 

Teemaviikon tavoitteena on houkutella uusia golfareita har-
rastuksemme pariin. Toissavuonna Golfliiton järjestämän ensim-
mäisen teemaviikon kohderyhmänä oli golfareitten ei-golfaavat 
kaverit (“Tuokaverisikokeilemaangolfia”) ja viime vuonna viikko 
oli kohdistettu perheisiin (“Kokoperheenyhteinentiiausaika”) eli 
haluttiin nostaa esiin golfia koko perheen harrastuksena ja sitä 
yhdistävänä tekijänä.

Myös naiset ovat omilla tempauksillaan lisänneet kiinnos-
tusta lajia kohtaan järjestämällä golfseuroissa jo useampana vuo-
tena ns. Naisten Sunnuntai -päiviä. 

Kohderyhmänä varttuneempi väestö
Ensi kesäkuun 1.-7. päivänä järjestettävän kansallisen golfviikon 
teemana on siis Golf 55+ ja kohderyhmänä yli 55-vuotiaat mie-
het ja naiset. 

On huomattu, että tämä ikäryhmä on varsin potentiaali-
nen sekä, että tämä pikkuhiljaa eläkeiän saavuttava väes tönosa 
usein miettii mitä tehdä sitten, kun eläkkeelle siirtyminen todella  
on tosiasia. Tässä iässä muiden urheilulajien harrastaminen käy 
monta kertaa hankalaksi tai jopa mahdottomaksi ja, kuten hyvin 
tiedetään, golf on mitä sopivinta liikuntaa ikääntyville ihmisille.

Golf 55+ visio
Keskimääräinen elinikä kasvaa länsimaissa. Tämä tarkoittaa, että 
yksilön vapauteen ja elämänlaatuun halutaan panostaa yhä enem-
män työelämän ruuhkavuosien jälkeen. Sosiaalisuus, itsestään 
huolehtiminen ja turvallisuus korostuvat myös megatrendeissä. 
Tähän tarpeeseen on rakennettu Suomen Golfliiton Golf 55+ 
hanke.

Terveyttä ja sosiaalisuutta
Golf on harrastus, joka tarjoaa välineet terveelliseen elämään ja 
uusiin elämyksiin. Golf tarjoaa uuden harrastuksen kautta uutta 
sosiaalista sisältöä ja laajennetun turvaverkon ikääntymisen kyn-
nyksellä. 

Golfseurat mukaan
Golfviikko on valtakunnallinen kampanja mutta toteutus ta-
pah tuu ruohonjuuritasolla golfseuroissa, jotka näyttele vät kes-
keistä osaa teemaviikon läpi vie mi ses sä. Toivottavaa onkin, että 

mahdollisimman moni golfseura lähtee kampanjaan mukaan. Sen 
onnistuminen on myös mitä suurimmassa määrin golfseurojen 
intressissä, koska kampanjan kautta saatavat uudet harrastajat 
koituvat nimenomaan seurojen hyödyksi. Golfliitto tulee val mis-
telemaan kampanjamateriaalit ja -ohjeet seurojen käyttöön.  

55+ kummit avainasemassa
Golfviikon toteutuksessa golfseurojen senioritoimikunnat tulevat 
olemaan projektin läpiviemisen keskipisteessä. Tarkoituksena on, 
että seuroissa saadaan värvätyiksi golfkummeja, joiden vastuulla 
on uusien tulokkaiden opastaminen ja ohjaaminen golfarin po-
lulle. 

Kampanjan onnistumisen kannalta suuri vastuu tulee lisäksi 
lepäämään seurojen valmentajien, kapteenien, toimitus/toimin-
nanjohtajien sekä klubiravintoloiden harteilla. 

Projektityöryhmä
Golfviikon vastuullisina vetäjinä ovat Golfliiton Aarni Nordqvist 
ja Ilkka Rokala. Projektityöryhmän muodostavat heidän li-
säkseen Sari Lönn (Ladygolf-tmk), Reima Kaija (PGA), Jukka 
Rimpiläinen (SGKY), Ole Johansson (SGS) sekä mainostoimisto 
Moukarin Pauliina Kerola ja Kari Häti.

Ole Johansson

Golf 55+ Golf 55+ 
Väyliä parempaan elämään

On yksilöllinen tapa löytää uusi 
harrastus, joka tarjoaa välineet 
terveelliseen elämään, uusiin elämyksiin. 

Golf55+ tarjoaa myös uuden 
harrastuksen kautta uutta sosiaalista 
sisältöä ja laajennetun turvaverkon 
ikääntymisen kynnyksellä.

Kansallinengolfviikko2015

Väyliä parempaan elämään
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Lokakuussa 2014 matkaan lähti 25 osallistujaa. Kohde oli kaikille uusi 
ja tuntematon. Itseäni jännitti kai eniten se, että olin ensimmäistä ker-
taa matkaemäntänä, mukana useita ennestään tuntemattomia golfarei-
ta ja paikka ihan outo. 

Olimme sopineet tapaamisesta Palman kentällä tietyssä paikassa, 
jotta löytäisin matkalaiseni. Näin sitten suurelta osin kävikin ja myös kuljettajamme 
oli paikalla sovitusti. Yksi pariskunta kuitenkin puuttui. Sain tiedon, että heidän 
laukkunsa on kateissa. Kuljettaja oli sitä mieltä, että hän vie muut perille ja jättää 
minut odottamaan puuttuvaa pariskuntaa. Lupasi noutaa meidät sitten myöhem-
min. Tämä tuntui minusta hyvältä ratkaisulta, kunnes tajusin yksin jäädessäni, etten 
tiedä ketä etsin ja odotan. Minähän en tuntenut heitä entuudestaan. Sitten alkoi 
ihmisten tarkkailu, kuka näyttää suomalaiselta ja jne. Lopulta löysin oikean pa-
riskunnan ja lähdimme kohti hotellia. Laukku oli kuitenkin siinä vaiheessa vielä 
hukassa, mutta löytyi onneksi iltaan mennessä. 

Hotellilla meitä odotti kuohuviinitarjoilu ja jonkin aikaa odottelua huoneiden 
saamiseksi. Käytimme ajan esittäytymiseen ja tuleviin pelikavereihin tutustumiseen.

Hotellimme oli valtavan suuri Iberostar Son Antem Golf Resort & Spa. 
Meille oli myyty kahdenlaisia huoneita; puutarhanäkymällä ja golfkenttänäkymäl-
lä. Hieman hämminkiä syntyi siitä, oliko kullakin se näkymä, josta oli maksanut. 
Joitakin huoneenvaihtojakin tehtiin ja loppujen lopuksi totesimme, ettei näkymällä 
tainnut olla oleellista merkitystä. 

Hotellin yhteydessä oli kaksi kenttää, Son Antem East ja West. Suunnistaminen 
kentille tuotti aluksi vaikeuksia, vaikka kaikki oli ihan vieressä. Uusi paikka on aina 
uusi ja hämmentävä. Isolla joukolla etsimme ensin klubitaloa ja sitten kummankin 
kentän ykkös-tiitä.  Kaikki löytyivät ajallaan ja pelaamaan päästiin hienosti seuraa-
vana  aamuna.

Vapaakierros ja ilmaiset trolleyt
Lähdimme kierrokselle joka aamu klo 9.01 alkaen. Lähtöaika oli ihanteellinen, il-
tapäivällä jäi aikaa nauttia hotellin muista palveluista tai vaikkapa käväistä Palman 
kaupungissa. Palmaan oli noin kahdenkymmenen minuutin taksimatka.

Teksti ja kuvat: Anneli Tuominen

Olimme saaneet ennakkotietoa sii-
tä, että West-kentän greenit ovat huo-
nossa kunnossa. Niihin oli iskenyt jokin 
homesieni. Niinpä lähtöajat oli sijoitettu 
enimmäkseen East kentälle. Korvaukseksi 
saimme kärryt veloituksetta, samoin yh-
den ylimääräisen kierroksen vapaapäivä-
nä. Tämä oli hieno vastaantulo, koska 
loppujen lopuksi West kenttä osoittautui 
ennakko-odotuksia hyväkuntoisemmaksi. 
Korvauksen arvo euroissa oli 100 euron 
luokkaa, sillä taisimme lähes kaikki pelata 
myös vapaapäivänä. 

Kenttien kuntoa voisi luonnehtia 
”normaaliksi”. Molempia kenttiä oli kiva 
ja suhteellisen helppokin pelata. Eastin 
pituus keltaisilta 6009 ja punaisilta 5061 
metriä ja vastaavasti  Westin 5913 ja 5007 
metriä. Ihan normikenttiä siis olivat.  
Parasta oli kenttien läheisyys. Mitään yli-
määräisiä kuljetuksia kentälle ei tarvittu. 
Bägit olivat klubitalolla hyvässä säilössä. 
Aamulla bägi kärryihin ja kävely suoraan 
ykkös-tiille hyvissä ajoin ennen omaa läh-
töaikaa.

kehut henkilökunnalta
Pelaaminen sujui kaikkina päivinä ongel-
mitta. Starttiajat toimivat hyvin ja henkilö-
kunta palveli ystävällisesti.  Mielestäni he 
todella panostivat siihen, että asiat sujuvat, 
jotta tulisimme uudelleen seuraavanakin 
vuonna. Seniorigolfareille on tyypillistä 
ajoissa paikalla olo ja ripeä pelaaminen. 
Näistä kummastakin sain kentän henkilö-
kunnalta kehuja.

Pelasimme joukkuepelejä, kuten 
näillä matkoilla yleensäkin. Mukana oli 
Arizona Shuffle, pari Best Ball ja Pink 
Ball. Pink Ball pelattiin kevennetyillä 
säännöillä eli kukin ryhmä sai mukaansa 
varapallon.  Pelaajat olivat erinomaisia tai 
kenttä helppo(?), koska lähes kaikki pallot 
tuotiin maaliin asti. Tämä monelle stressiä 
tuottava pelimuoto sujui Mallorcan mat-
kalaisilta esimerkillisesti. Jäljelle jääneet 
vaaleanpunaiset pallot arvottiin sittem-
min iltaistunnossa. Tietenkin pelasimme 
myös Mallorcan mestaruudesta. Naisten 

mestaruuden voitti Elise Järventausta 
Tampereelta ja miesten Timo Holopainen 
Imatralta.

Tampere-Turku vastaan
Muu Suomi
Viimeisenä päivänä pelasimme mielen-
kiintoisen Tampere-Turku vastaan Muu 
Suomi ottelun. Muu Suomi voitti eli 
ryhmän tulos oli keskimäärin 25 pistettä 
per pelaaja kun Tampere-Turku saavutti 
tuloksen 23 pistettä per pelaaja. Tampere-
Turku ryhmä harmitteli tappiotaan, kun 
he kerrankin olivat samalla puolella.

Pelaamisen ohella golfmatkalla on 
hotellin muut palvelut sekä ruokailu tär-
keässä roolissa.  Itse aloitin jokaisen päivän 
aamu-uinnilla. Usein oli vielä pimeää ja 
aamuinen kuukin paistoi. Eräänä aamu-
na pelästyin tosissani hirviötä, joka oli al-
taassa takanani. Nousin äkkiä pois, mutta 
hirviö seurasi edelleen. Pelästyin niin, että 
meni tovi ennen kuin tajusin pelkäävä-
ni omaa varjoani! Helpottuneena lähdin 
kohti aamiaispöytää.

Meille oli varattuna viisi yhteistä il-
lallista hotellissa ja yhtenä iltana söimme 
yhdessä läheisessä ravintolassa. Hotellin 
lähellä ei ollut muita palveluita kuin tuo 
yksi ravintola. Onneksi sielläkin ruoka 

oli ihan hyvää. Hotellin ruokaa en erityi-
semmin ylistäisi, mutta eipä siinä mitään 
vikaakaan ollut. Pikkuisen meitä oli va-
roiteltu vatsavaivojen mahdollisuudesta, 
mutta isoilta ongelmilta onneksi vältyim-
me. 

Jokaisen illan päätimme golfmat-
kojen tyyliin yhteisellä illanistunnolla. 
Palkitsimme päivän voittajat ja suunnit-
telimme seuraavan päivän. Mukana ollut 
ryhmä oli innolla mukana kaikessa mitä 
olin matkalle suunnitellut. Heitä oli kiva 
luotsata. 

kulttuuria Palmassa
Moni meistä vieraili myös Palman kau-
pungissa. Siellä olisi ollut nähtävää vaik-
ka kuinka paljon. Palma de Mallorca on 
uudistunut viimeisten vuosikymmenten 
aikana ja on nyt trendikäs ja siisti kan-
sainvälinen kohde. Asukkaita kaupungis-
sa on noin 500 000. Le Seu katedraali on 
kaupungin maamerkki ja ylpeyden aihe. 
Harmiksemme se oli kiinni ainakin silloin, 
kun itse olin kaupungissa.  Kulttuurin näl-
kään on tarjolla korkealuokkaista taidetta 
mm. Picassoa. Kaupungin rantabulevardi 
sykkii elämää ja satama on täynnä toinen 
toistaan hienompia huvipursia sekä ristei-
lyaluksia. Ostosmahdollisuudet niin ikään 
ovat kaupungissa suuret.

Mallorcalla on golfkenttiä kaikkiaan 
24 kappaletta ja niistä useita ihan Palman 
kaupungin läheisyydessä. Siitä huolimat-
ta Mallorca on vielä golfturistille uusi 
ja matkoja tehdään suhteellisen vähän.  
Haasteena on ollut suorien lentojen puute, 
mutta nyt siihenkin on tulossa parannus.

Suomen Golfseniorit ry ja On Golf 
aikovat pitää kohteen mukana alkavan-
kin vuoden matkakohteena. Siispä olet-
te kaikki tervetulleita mukaan myös ensi 
syksyn matkalle. Nyt kun paikka on tuttu, 
vältymme viime syksyn pieniltä kommel-
luksilta ja varaamme tilaa joillekin uusille 
kokemuksille.

Golfseniorien matka-

kohteena Mallorca oli 

viime lokakuussa uusi. 

Ennakkokäsitykset 

kohteesta lienevät 

peruja 60- ja70-luvun 

”keihäsmatkoista”. Itse en 

ollut koskaan Mallorcalla 

käynyt, joten mitään 

vertailukohtaa ei omasta 

mielestä löytynyt. 

Mallorca 
uusi miellyttävä tuttavuus

Kuvassa naisten ryhmät lähdössä mestaruuskisaan.

Voittajien on helppo hymyillä. Kuvassa keskellä mestarit Elise Järventausta ja Timo Holopainen. 
Muita sijoittuneita vasemmalta Raili Hulkko, Maija Molnar, Varpuleena Kirstilä, Eero Hulkko, Lasse 
Johansson ja Pekka Kirstilä.
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Paulin elämä mullistui kertahei-
tolla lokakuussa vuonna 1972. 
Enson Kaukopään tehtaan kar-
tonkilinjalla työskennellyt 24- 

vuotias nuori mies joutui työtapaturmaan, 
kun tonnien painoinen välipuristin ruhjoi 
pahoin vasemman käden ja murskasi sor-
met oikeasta kädestä. 

”Kun makasin sairaalavuoteella, tu-
levaisuus näytti toivottomalta ja pimeim-
pinä hetkinä elämänhalu oli kadoksissa. 
Keskustelut yöhoitajan kanssa ja hänen 
rohkaisevat sanansa lopulta auttoivat ja 
kantoivat synkimmän vaiheen yli”, mies 
muistelee elämänsä käännekohtaa.

urheilumies 
henkeen ja vereen
Elämä jatkui, samoin työ. Sen ohella ur-
heilu jopa kansainvälisellä tasolla on tar-
jonnut sisältöä, iloa ja uusia haasteita mie-
hen elämään. Pauli Mölsä on osallistunut 
neljiin paralympialaisiin upeimpana saa-
vutuksena hopeamitali hiihdossa Ranskan 
Albertvillesta vuonna 1992. Kirkkain mi-
tali mielessä hän lähti kaksi vuotta myö-
hemmin Norjan Lillehammeriin, mutta 
joutui pettymään ylikuntoisena ja itsensä 
puhki treenanneena neljänteen sijaan. 
Vammaisten olympialaisten ohella menes-
tystä on tullut niin ikään hiihdon MM-
laduilta, joista tuomisina on kaikkiaan 
neljä mitalia.

Tarmoa ja intoa on mieheltä riittänyt 
myös yhdistystoimintaan ja kunnallispo-
litiikkaan. Ruokolahden Rajun kantaviin 
voimiin Pauli Mölsä kuului kolmenkym-
mentä vuotta, joista viimeiset kymmenen 
vuotta hän toimi ansiokkaasti seuran pu-
heenjohtajana. Imatran kunnallispolitii-
kassa hän vaikuttaa edelleen kaupungin 
urheilu- ja kulttuurilautakunnan jäsenenä.

Golfkipinä syttyi 
katinkullassa
Golfiin Pauli ihastui aivan sattumalta ja 
aviopuolisonsa ansiosta. Kaikki sai alkunsa
viisi vuotta sitten Vuokatin Katinkullassa, 
missä hän oli lomailemassa yhdessä elä-
mänkumppaninsa kanssa. Lomaohjelmaan 
kuului luonnollisesti liikuntaa, pääasiassa 
lenkkejä Kainuun maisemissa maastopyö-
rällä ja juosten. Kun lomakohteessa oli gol-
fiakin tarjolla, vaimo kehotti kokeilemaan. 
Mies ihmetteli outoa lajivalintaa, ojensi 
kädentynkänsä ja kysyi: ”Ai näilläkö?”

Ensikosketus golfiin sytytti kuitenkin 
lajiin kipinän ja pani alulle intohimoisen 
kehitystyön. Matkan jälkeen Pauli otti 
ensi töikseen yhteyttä vakuutusyhtiöön ja 
tiedusteli tukea sopivien apuvälineiden 
hankintaan. Kun sellaisia ei ollut valmiina, 
mies itse ryhtyi niitä suunnittelemaan. 

Asiantuntevaa apua hän sai apuvä-
lineitä valmistavan Respectan materiaali-
päälliköltä, joka itsekin harrasti golfia. 
Teräksestä, hiilikuidusta ja silikonista syn-
tyi kädenkorvike. Sen turvin mies pystyy 
nyt lajia harrastamaan. Vasemmassa kädes-
sä Pauli käyttää kyynärpäähän saakka ulot-
tuvaa proteesia, oikealla kädellä mailaan 
tarttuu keinotekoinen terässormi.

kaverin apu tarpeen
”Olen pääsemättömästi koukussa golfiin”, 
Pauli tunnustaa. Tämän vahvistaa tasoi-
tuskin, joka kolmen täyden pelikauden 
jälkeen on pudonnut 15,8:aan. Ihailtavaan 
tasoituskehitykseen on tarvittu jatkuvaa 
harjoittelua ja ammattimaista opetusta. 
Kaksi vuotta valmennuksesta on vastannut 
Swingmakers Oy:n pro Markku Hietanen. 
Haasteeseen mukaan heittäytynyt golf-
opettaja pitää Paulia esimerkillisenä val-
mennettavana, joka treenaa antaumuksella 
ja tavoitteellisesti, suhtautuu asioihin po-
sitiivisesti ja pitää huolta lihaskunnostaan.

Pelikierroksilla kädetön golfari tarvit-
see kaverin apua, koska tiin ja pallon aset-
taminen maahan ei lyöntipaikoilla luon-
nistu. Kotikentällä Pauli tunnetaan, joten 
peliseuran avusta on tullut jo automaatio. 

Viime kesänä hän kertoo pelanneensa sa-
takunta kierrosta ja osallistuneensa sekä 
oman seuran että kansallisiin kilpailuihin. 
Merkittävin saavutus on Golfliiton kolme 
osakilpailua käsittävän E-tourin voitto pis-
tebogey-sarjassa. Ensi vuonna hän lähtee 
tavoittelemaan mestaruutta saman tourin 
tasoituksellisessa lyöntipelisarjassa. 

Tavoitteena 
Rion paralympialaiset
Mutta eivät innokkaan imatralaissenio-
rin tavoitteet suinkaan tähän lopu. Pauli 
Mölsän kunnianhimoisena golfharrastuk-
sen huipentumana ovat Rion paralympia-
laiset 2016 ja samana vuonna pelattavat 
vammaisten MM-joukkuekisat, joissa ta-
soituksen tulisi olla kymmenen pinnassa.

Intohimoisten tavoitteiden saavutta-
minen vaatii kuitenkin vielä paljon työtä. 
Draivit ovat pitkiä ja kohdallaan, mutta 
lähipeli kaipaa hiontaa kuten yleensä meil-
lä tervekätisilläkin pelaajilla. Säännölliseen 
viikko-ohjelmaan sisältyy lyöntiharjoitte-
lua kolmena päivänä Imatran Aviasportin 
hallissa. Kerran viikossa Pauli tapaa Lap-
peen rannan sisäharjoitteluhallissa valmen-
tajansa. 

Kun Suomen talven keskellä veri 
vetää aidoille viheriöille, mies suuntaa 
vai monsa kanssa Espanjan kentille pelaa-
maan ja harjoittelemaan. Siellä hänet näh-
dään tänäkin vuonna.

Kädettömän Pauli Mölsän kunnianhimoinen tavoite

Golfaten
kohti rion paralympialaisia

Pauli tarttuu mailaan teräksisellä otteella. 

Teksti ja kuvat: Seppo Rönkkö

Pauli Mölsää kohti kunnianhimoista päämäärää 
valmentaa Swingmakers Oy:n lappeenrantalai-
nen pro Markku Hietanen. Uudet mailat sovite-
taan millintarkasti tekokäsien mukaan. 

Golf käy kaikille. Tämän on osoittanut kätensä työtapa turmassa 
menettänyt Pauli Mölsä, 68, joka pelaa aktiivi sesti golfia vasta 
neljättä täyttä kautta. Imatralaisen seniorin tie lajin intohimoi-
seksi harrastajaksi on tarina sinnikkyydestä, tahdonlujuudesta 
ja kekseliäisyydestä.
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Kuvassa vasemmalla  Gary Playerin suunnitteleman Thracian Cliffs kentän ns. Signature Hole. 
Väylä nro 6 jyrkkään alamäkeen kohti Mustaamerta lyötävä par kolmonen. 

Mustanmeren pelireissu 
BuLGARIAAn

Seniorigolfari-lehdessä 2/2012 oli Markus Peuran tarina otsikolla 
”Mustanmeren pelireissu Portugaliin”. Malevin konkurssin ja 
reilun kahden vuoden odotuksen jälkeen Norwegian kuljetti 
32 seniorigolfaria Helsingistä Burgasin lomakaupunkiin. Sieltä 

bussimatka kesti kolmisen tuntia Balchikin pikkukaupungin golf-paratiisiin. 
Balchik, jota kutsutaan myös Valkoiseksi kaupungiksi, sijaitsee 31 km 
pohjoiseen Varnasta. Asukkaita on 13 500.

kolmen plus-kilon tarjoilut
Odotettujen yöunien jälkeen saimme heti 
sunnuntai-aamusta esimakua tulevasta. Light-
house-hotellin herkkuja notkuvat aamiaispöy-
dät kuohuviineineen antoivat ymmärtää, että 
golf-viikosta tulisi suunnilleen kolmen plus-ki-
lon viikko. Päivällinen myöhemmin varmisti, 
että mielikuva ei ollut väärä.

kolme upeaa kenttää
Ensimmäisen pelipäivän tiiauspaikalle oli ly-
hyt kävelymatka. Hotelli tarjosi toki vaihto-
ehtona kuljetuksen golfautolla. Lighhousen 
links-tyylisen puistokentän on suunnitellut 
Ian Woosnam. Lighthouse golf on maisemil-
taan kaunis ja tasainen kenttä, toisella kertaa 
pelattuna jopa tavanomainen. Vaikutelmasta 
saa tosin suuresti syyttää kahta muuta pelatta-
vaa kenttää, jotka olivat kaukana tavanomai-
suudesta. Kentän par on 71 ja pituus 5 802 m 
keltaiselta teeltä ja kilometrin vähemmän pu-
naisilta. Ainakin miesenioreille hiukan ylipitkä 
kenttä esti huipputulosten synnyn.

BlackSeaRama
Maanantain kenttään olivat edustuspelaajam-
me tutustuneet vuonna 2011. Lehdessämme 
2/2011 on Heli Ekströmin juttu EGA:n se-
niorinaisten joukkuemestaruuskilpailuista, 
jotka pelattiin BlackSeaRamassa elo-syyskuun 
vaihteessa. Suomen kuusi-naisisen joukkueen 
sijoitus oli yhdeksäs. Jutussa Heli arvostaa 
kentän todennäköisesti upeimmaksi Bulgarian 
seitsemästä kentästä. BlackSeaRama avattiin 

vuonna 2009 ja samana vuonna se palkittiin 
maailman parhaana uutena kenttänä. Sen on 
suunnitellut Gary Player. Bulgarian Open pe-
lataan siellä joka vuosi. Kentän par on 72 ja 
pituus hopeatiiltä 5 857 m ja vihreältä 4 662 
m. Viimeinen väylä jäi oletettavasti ainakin 
kaikkien miesten mieleen. Vastatuuleen lyötä-
vä 198-metrinen par-3 kanjoneineen ja pusi-
koineen antoi haastetta vaativimmallekin pe-
laajalle. Onneksi siinä ei pelattu naisten kanssa 
lähimmäksi lippua-kisaa – mitta vihreiltä tii-
merkeiltä 108 m.

Thracian Cliffs
Tiistaina pääsimme sitten nauttimaan Mus-
tan   meren maisemista täysin siemauksin. 
Leh temme 1/2014 kannessa on upea kuva 
Thracian Cliffs -kentästä. Myös sen on suun-
nitellut Gary Player. Thracian Cliffs tarjoaa 
ainutlaatuisia maisemia ja lähes kaikilta taka-
tiin lyöntipaikoilta on mahtavat merinäköalat 
yli Mustanmeren rannikon upeiden kallioiden. 
Mainosmies väittää: ”Erittäin jännittävä golf-
kokemus, jonka tulet muistamaan ikuisesti”. 
Kentällä on pitkien siirtymien vuoksi autopak-
ko. Sen verran porukalla oli järkeä päässä, että 
miehet pelasivat valkoisilta, jolloin pituutta 
oli vain 5 273 m ja naiset vihreiltä 4 483 m. 
Haasteita riitti runsain mitoin siltikin ja kier-
ros kesti reilut viisi tuntia. Esimerkiksi väylällä 
7 olisi hopeatiiltä pitänyt tykittää reilut 150 m 
veden yli, kun nyt selvisimme 80 m lyhyem-
mällä avauksella. Kuuleman mukaan joku oli 
kadottanut 26 palloa (ei meidän porukasta). 

Teksti: Matti Pihlajisto • kuvat: Päivi kerminen ja leena kallio

>>>
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Euroopan toiseksi laajin kaktuskokoelma, 
noin tuhat kaktusta. Suurin kokoelma on 
Monacossa. 

Sykähdyttävä hetki
Illan palkintojen jaon sykähdyttävin hetki 
oli, kun laulamisen ammattilainen Antti 
Vanninen lauloi kiitospuheensa. Laulu oli 
herkkä italialainen kansanlaulu.

Torstai ja perjantai olivat vanhan 
kertausta, kun pelasimme toiseen kertaan 
BlackSeaRaman ja Lighthousen. Toki tors-
taina oli kovasti panosta, kun pelasimme 

Mustanmeren mestaruuskisat kutsukilpai-
luna. Perjantai-iltana suurin osa osallistu-
jista odotti korvat höröllään, josko Antti 
olisi taas pärjännyt. Hän ei pettänyt po-
rukkaa ja esitti kiitospuheenaan erityisesti 
kaikille naisille osoitetun Merikannon lau-
lun pienestä tytöstä. 

Vettä vaakasuoraan
Lauantaina aamulla tuli vettä vaaka-
suoraan viiden asteen lämmössä. Golf-
kentällä ei ollut tungosta. Onneksi bussissa 
toimi lämmitys. Matkalla kohti Burgasin 

lentokenttää oli tarkoituksenamme poi-
keta ihastelemaan maailmanperintökau-
punki Nessebarin nähtävyyksiä. Matkalla 
satoi miltei koko ajan, välillä räntääkin. 
Lämpötila ulkona laski aika ajoin pakka-
sen puolelle, vaikka emme edes kavun-
neet yli puolen kilometrin korkeuteen. 
Tien päälle oli paikoin muodostunut 
pikku lampia. Onneksi bussin maavara 
oli riittävä, jotta matkatavaramme säilyi-
vät kuivina. Nessebarin nähtävyyksistä 
kiinnosti ainoastaan auki oleva ravintola, 
jonka katto pitäisi ja jossa olisi lämmintä. 
Aikamoisen seikkailun jälkeen sellainen 
löytyikin paikallisten armollisella opastuk-
sella. Harvoin on viini, olut ja ruoka tullut 
niin suureen tarpeeseen kuin siellä.

Peliviikko oli todella kokemisen ar-
voinen. Kentät täyttivät vaativimmatkin 
kriteerit sekä kunnon että maisemiensa 
osalta. Heikki Hallaranta hoiteli koe-
tulla rutiinillaan kaikki pelaamiseen ja 
asumiseen liittyvät asiat kiitettävästi. Jos 
Balchikiin oltaisiin vielä menossa, niin 
ajankohtaa on syytä harkita. Nyt meillä 
kävi varsin hyvää tuuria, kun kaatosateet 
ja kylmyys alkoivat vasta lähtöpäivänä.

Vuonna 2013 kentällä pelattiin Vol-
von sponsoroima reikäpelikilpailu Vol-
vo World Match Play Cham pionship. 
Sen voitti Pohjois-Irlantilainen Graeme 
McDowell, jonka listasijoitus maailman 
rankingissa on 15. Kuten muistamme 
Mikko Ilonen voitti ko. kilpailun vii-
me vuonna Lontoossa lyöden mm. Mc-
Dowellin. Tulevana kesänä kilpailu palaa 
jälleen Thracian Cliffs -kentälle. Onnea 
Mikolle mestaruuden puolustamisessa.

Tutustuminen lähialueen 
historiaan
Keskiviikoksi oli halukkaille järjestetty 
opastettu tutustumisretki lähialueeseen. 
Ajelimme Kavarnan kaupungin kaut-
ta bussilla kohti Kaliakran niemimaata. 

Kavarna on tullut kuuluisaksi siitä, että 
siellä on järjestetty vuotuinen Kaliakra 
Rock Fest, johon on osallistunut monia 
suosittuja rockbändejä ympäri maailman, 
mm. Deep Purple, Scorpions, Motörhead 
ja Alice Cooper. Erikoisuutena siellä oli 
esiintyjien arviolta vähintäänkin kymmen-
metrisiä kuvia kerrostalojen päätyseinissä. 
Tarja Turunenkin oli maalattu yhteen ta-
lonpäätyyn.

Oppaamme kertoi laveasti Traakian 
historiasta joitakin sanoja hauskasti eng-
lantia ääntäen. Ensi alkuun ihmettelin 
mitä ihmeen kustannuksia pleksikoostit 
ovat, kunnes älysin oppaan puhuvan Black 
Sea coastista. Toinen hetken aikaa outo 
sana oli kessel, kunnes asiayhteydestä hok-
sasin sen olevan castle eli linna. Saimme 

kuulla, että alueella on ollut asutusta jo 
ennen Egyptin pyramidejä. Bulgarian saa-
vutuksina opas mainitsi, että eräs munkki 
kehitti kyrilliset aakkoset, ensimmäinen 
taskulaskin on tehty Bulgariassa ja että 
Neuvostoliitolla oli bulgarialainen kosmo-
nautti Georgi Ivanov (alun perin Kakalov). 
Nimen muutos liittyi siihen, että nimi oli-
si ollut ruokoton venäjäksi, jonka suomen 
kielen perusteellakin huomaa.

Jopa 70 metriä korkeilta rantakallioil-
ta lähdimme tutustumaan Balchikin kau-
punkiin. Romanian kuningatar Marie oli 
niin ihastunut kaupunkiin, että rakennut-
ti sinne linnan 1920-luvulla. Tämä seutu 
Bulgariaa kuului tuolloin Romaniaan. 
Linnan yhteyteen rakennettiin Balchikin 
kasvitieteellinen puutarha. Siellä on myös 

Kuvassa ylhäällä BlackSea-
Raman haastava viimeinen 
reikä 193-metrinen par 
kolmonen (keltaisilta tii-
merkeiltä).

Vasemmalla Thracian Cliffs 
-kentän henkeäsalpaaviat 
maisemat 

Kotimatkalla poikkesimme 
Nessebarin lomakaupunkiin, 
mistä saimme suojaa sateel-
ta ja kylmyydeltä. Ruokaa 
odottavat Soili Männikkö ja 
Jouni Jokelainen sekä heidän 
takanaan Juha ja Marja-Liisa 
Pihlajisto.
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kinesioteippaukseen. Liikuntaharrastajien 
keskuudessa yleistyneet kinesioteipit lie-
vittävät kipua, lisäävät nivelliikkuvuutta ja 
saattavat vähentää turvotusta ja vilkastut-
taa verenkiertoa. Luennoitsijan mukaan 
niiden avulla voidaan vaikuttaa niin ikään 
liikkeen laatuun ja rytmiin.

ikäihmiset jäsenhankinnan 
kohderyhmänä
Suomen Golfseniorien omat asiat hal-
litsivat talvitapahtuman toista päi-
vää. Yhdistyksen puheenjohtaja Pertti 
Raimiala uskoi oman esityksensä aluksi 
koko golfj äsenistön mielenkiinnolla odot-
tavan, mitä uutta Golfliiton puheenjohta-
jan vaihtuminen tuo tullessaan. Ilolla hän 
kertoi ottaneensa vastaan liiton valinnan 
jäsenhankinnan painopisteeksi tänä vuon-
na ikäihmiset, kun kesäkuun alussa vietet-
tävän kansallisen golfviikon kohteena ovat 
yli 55-vuotiaat. 

Omassa osuudessaan Raimiala kes-
kit tyi jäsenmatkoihin, joita järjestetään 
nykyisin toistakymmentä vuodessa. Tuni-
siasta vuonna 2006 alkaneille pelimatkoil-
le on osallistunut kaikkiaan lähes 4000 jä-
sentä. Kohteiden valinnassa pääperusteina 
ovat edelleen hyvät pelimahdollisuudet ja 
lämpö. Kaikkia ensi syksyn kohteita ei ole 
vielä lyöty lukkoon, mutta matkaohjel-
maan kuulunevat ainakin Tsekki, Turkki, 
Mallorca ja Tunisia. Tyrkyllä valikoimaan 
on lisäksi Egypti, mihin matkan varmis-
tuminen vaatii kuitenkin vakautta maan 
poliittisessa tilanteessa.

Pelioikeuksien 
varausjärjestelmä 
kehitteillä verkkoon
Jäsenmatkojen ohella golfseniorit käyttä-
vät runsaasti myös yhdistyksen pelioi-
keuksia. Kentistä ylivoimaisesti suosituim-
pia olivat kierrosmäärin mitattuna viime 
vuonna Puula Golf ja Wiurila.

Kun jäsenistön kasvun myötä kysyn-
tä näyttää kasvavan, tavoitteena on hank-
kia tänä vuonna golfseniorien käyttöön 
6-8 uutta pelioikeutta. Kokonaan uusina 
kenttänä mukaan tulevat Himos-Patalahti 
Golf, Gumböle ja Meri-Teijo, lisää peli-
oikeuksia saadaan Tammisaareen, Porvoo 
Golfiin ja Viron Suuresta Golfiin. 

Pelioikeuksien varaussääntöjen nou-
dattamisessa jäsenistöllä on petraamisen 
varaa. Kun oikeuksien varaaminen kentil-
tä toimii puhelimitse, se saattaa aiheuttaa 
monella kentällä tiettyinä aikoina ylimää-
räisen asiointiruuhkan. Kehitteillä onkin 
netissä toimiva varausjärjestelmä, jonka 
käyttöönoton haasteena ovat vielä kent-
tien erilaiset varaussäännöt.  Yhdessäolon 
riemua tarjoavat tänäkin vuonna neljät 
kesäpäivät, jotka järjestetään Uudessa kau-
pungissa, Helsingin Vuosaaressa, Iitissä ja 
Katin kulta Golfissa Vuokatissa.

55 kilpailua, vakaa talous
Suomen Golfseniorien hallituksen jä-
senet Heikki Hallaranta, Kari Hiukka ja 
Paavo Reunanen esittelivät talvipäivillä 
kauden kilpailutoimintaa. SGS järjes-
tää tänä vuonna kaikkiaan 55 eri kilpai-
lua, joissa täysin uutena ohjelmaan tulee 
mukaan liiton virallisen hyväksynnän 
saanut 80 vuotta täyttäneiden miesten 
oma SM-kilpailu.   Aluetourin osanot-
tajamäärä kääntyi viime kesänä pitkän 
kasvukauden jälkeen hienoiseen laskuun. 
Nyt tourista uutena hallituksen jäsenenä 

vastaava Paavo Reunanen esittääkin poh-
dittavaksi, onko tarvetta uusia aluejakoa. 
Kilpailualueiden lisäämisen tarkoituksena 
on lyhentää pelaajien matkoja ja helpottaa 
näin kilpailuihin osallistumista. Reunasen 
mukaan myös aluetourin arvostus kaipaa 
kohennusta.

SGS:n taloustilannetta valottanut 
hallituksen jäsen Anneli Tuominen toi 
omassa esityksessään talvipäiville posi-
tiivista henkeä ja tulevaisuuden uskoa. 
Yleishyödylliseksi luokitellun yhdistyksen 
ylijäämä oli viime vuodelta 25 000 euroa, 
joten jäsenmäärän kasvun ansiosta SGS:n 
talous on hänen mukaansa vakaalla poh-
jalla ja toiminta turvattu.  V ierumäen urheiluopistolle tammikuun vii-

meisenä viikonloppuna kokoontuneet liki 80 
golfsenioria saivat aimo kattauksen tiedolli-

sia ja taidollisia eväitä oman hyvinvointinsa kehittä-
miseen ja ylläpitoon. Vain istumalihaksia vaatineen 
aamupäivän luento-osuuden jälkeen hikiseen testiin 
joutui keskinen kehonseutu, kun osanottajat harjoit-
telivat fysioterapeutti Terhi Savolaisen opastuksella 
iltapäivällä tunnin verran keskivartalon lihasten hal-
lintaa ja liikkuvuutta urheiluopiston palloiluhallissa.  

Ensimmäisen päivän keskeistä luentoantia oli 
ravitsemustietous teemalla syö oikein – voi hyvin. 
Tuhannet tutkimukset ja vuosikausia kestänyt valis-
tustyö ovat kantaneet suomalaisten ravintotottumuk-
sissa hedelmää. Aiheesta esitelmöineen Savolaisen 
mukaan ateriat ovat muuttuneet, mikä näkyy eritoten 
kasvisten käytön lisääntymisenä.

Uusissa suosituksissa lautasella korostuu öl-
jyn merkitys, samoin kalan ja kananlihan painotus. 
Terveellinen ateria kaipaa edelleen kasvisten ohella li-
sää esimerkiksi palkokasveja, marjoja ja hedelmiä sekä 
kalaa, pähkinöitä ja siemeniä. Vaaleat viljatuotteet on 

viisasta vaihtaa täysjyvävalmisteisiin ja voi kasviöljyi-
hin.

Syö säännöllisesti, juo 
riittävästi
Mikäli terveellisistä elintavoista haluaa pitää kiinni, 
seniorigolfarinkin on tarpeen nauttia päivässä, väli-
palat mukaan lukien, 5-7 ateriaa. Säännöllinen sekä 
määrällisesti ja laadullisesti oikeaoppinen ateriointi 
takaa riittävän energiansaannin, tasaisen verensoke-
rin, tehostaa jaksamista ja auttaa painonhallinnassa. 
Viime aikoina kovasti keskustelua aiheuttaneet hiili-
hydraatit saavat synninpäästön, sillä niitäkin liikkuva 
ihminen tarvitsee kohtuullisesti nautittuna.

Nestetasapainon säilyminen edellyttää puolitois-
ta litraa juotavaa päivässä eli viisi desiä jokaista liikut-
tua tuntia kohden.   Vaikka ”huurteinen” tarjoaakin 
kierroksen jälkeen monelle korvaamattoman nautin-
non, kannattaa muistaa, että alkoholi poistaa kehosta 
nestettä. Niin tekevät myös kahvi ja kolajuomat.  

Talvipäivillä tiedonjakajana urakoinut fysiote-
rapeutti Terhi Savolainen perehdytti seniorit myös 

TalViPÄiVilTÄ 
tuliaisina 
hyvinvoinnin 
eväitä

Tämänkertaisille talvipäiville osallistui 77 seniorigolfa-
ria. Auditoriossa osanottajat seurasivat luentoja silmät 
tarkkoina ja korvat herkkinä.

Golfharjoittelu opettajien opastuksella kuului jälleen 
talvipäivien ohjelmaan Vierumäki Areenalla. Mikkeli-
läinen Saimi Piispa puttaa ja pro Lasse Tynkkynen 
seuraa suoritusta analyysilaittein. 

Keskikeho oli koetuksella, 
kun talvipäiväväki testasi 
Vierumäen urheiluopiston 
palloiluhallissa golfarin kes-
keisten lihasryhmien kuntoa 
ja liikkuvuutta

Teksti ja kuvat: 

Seppo Rönkkö



26   SENIORIGOLFARI 1/2015 SENIORIGOLFARI 1/2015     27

Seniorigolfin
pelimatkat | syksy 2015

Portugali Dolce CampoReal 

Reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Lissabonin len-
tokentältä sijaitsee tasokas CampoReal. Tämä luonnon 
keskellä sijaitseva hotelli on tunnettu hyvästä palvelusta 
sekä kauniista maisemista. Hotellilla on oma 18-reikäinen 
golfkenttä, joka starttaa sen välittömästä läheisyydestä. 
Viikon aikana pelaamme hotellin omalla kentällä neljään 
kertaan ja teemme kaksi vierailua Severiano Ballesterok-
sen viimeiseksi suunnitelutyöksi jääneelle upealle Royal 
Obidoksen kentälle. Hotellin yhteydessä on erinomaiset 
harjoittelualueet. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• TAP lennot Helsinki-Lissabon-Helsinki
• Majoitus Dolce CampoReal *****
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• 6 kierrosta golfia
• Buffetaamiainen ja 5 illallista
• Ruokajuomat illallisten yhteydessä 
• Bägin kuljetuksen koneessa

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 1185 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 200 €/vk 

Myynti aukeaa 15.4.2015 klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta 

Lähtö: 7.10.2015

Mallorca Son Antem

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 joka sijaitsee kahden golfkentän 
yhteydessä. Tyylikäs ja trendikäs Palma on vain parikym-
menen minuutin matkan päässä hotellillta. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Palma-Helsinki
• Majoitus Iberostar Son Antem Golf Resort & Spa ****+
• Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierrosta golfia(Son Antem West ja East)
• Buffetaamiainen ja 5 illallista
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• Puutarhan puoli 1370 €
• Golfkenttä näkymä 1405 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 320/335 €/vk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4.2015 klo 9.00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen

Lähtö: 17.10.2015

Praha Golf Resort Konopiste

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 hintaan sisältyy myös kaupunkikierros lounaineen 
Prahassa.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Praha-Helsinki
• Majoitus Konopiste Golf Resort & Spa ***
• Lentokenttäkuljetukset
• Unlimited pelioikeus hotellin kahdella kentällä
• Buffetaamiainen ja kolme illallista
• Prahan kaupunkikierros lounaineen
 
HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 795 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 100 €/4 vrk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 14.4.2015 klo 9.00 
Matkanvetäjänä Pertti Raimiala

Lähtö: 28.9.2015 (4 vrk)

Belek Gloria Verde

Belek tunnetaan välimeren parhaana golfkohteena ja se on 
ykköskohde myös useimpien suomalaisgolfaajien mielestä. 
Gloria Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa maisemissa 
pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmaltaan rauhal-
lisempi kuin monet muut alueen hotellit ja hotelli on tun-
nettu myös tasokkaasta all inclusive –paketista. Kierrokset 
pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä. 29.10.-1.11. 
Belekissä pelataan European Tourin osakilpailu, joten voit 
yhdistää matkaasi huippugolfin seuraamisen.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• Majoitus Gloria Verde Resort *****-
• All inclusive 
• 5 kierrosta golfia/viikko 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1470 €
• 2 vk 2560 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 195 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 27.4.2015 klo 9.00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähdöt: 24.10. ja 31.10.2015

BELEK | Gloria New

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fiVaraukset: 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 >
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El Kantaoui 
tunisia
Matka-aika 23.10. –13.11.2015
• Lähtö 23.10. viikko / kaksi viikkoa
• Lähtö 30.10. kaksi viikkoa
• Lähtö 06.11. yksi viikko

HINTA: 1 vk 975,- / 2 vk 1450,-
   Huone yhdelle 70,- / vk

HINTAAN KUULUU:
• Lento Helsinki - Monastir - Helsinki, Nouvelair
• Hotelli Marhaba Palace****, 2hh
• All inclusive
• 5 kierrosta golfia Panorama ja Sea kentillä
• Lentokenttä- ja bägikuljetukset

Matkaisäntänä: Ole Johansson

   VARAUKSET:
   21.4.2015 klo 9.00 alkaen, Detur, Merita Suhonen, puh. 020 785 0854

1vk  975,-

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

vuosikoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
keskiviikkona 29.4.2015 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 

Klo 14.00 alkavassa Open Forum 
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 
käsitellään ajankohtaisia senioriasioita ja 
tulevaa golfkautta. 
Ohjelma tarkentuu kevään aikana ja on 
nähtävänä SGS:n nettisivuilla huhtikuun 
alussa:
www.suomengolfseniorit.fi –>Golf seniorit 
–>Ko kouskutsut 

VUOSIKOKOUS 

Kello 17.00 alkavassa vuosikokouksessa 
käsitellään Suomen Golfseniorit ry:n 
sään töjen §10 määrää mät asiat.
Esityslista on nähtävänä SGS:n netti
sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golf seniorit 
–>Ko kouskutsut –> Esityslista

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 24.4.2015 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golfseniorit –> Kokouskutsut –> Ilmoittaudu tästä 

tai outi.kunttu@golf.fi tai (09) 3481 2520. 

Arabiemiraatit Ras al Khaimah

Arabiemiraatit on monien golfaajien ehdoton listaykkö-
nen. Ilmasto on ihanteellinen ympäri vuoden ja merivesi 
+25-asteista talvikuukausina. Hotelli on loistoluokkaa, 
pitkät rannat valkohiekkaisia ja parasta kaikessa: 
golfkenttä on tasokas ja aina hyväkuntoinen. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• Majoitus Hilton Marjan Island *****
• Lentokenttäkuljetukset
• 7 päivän unlimited pelioikeus
• Rangepallot 
• Golfauton käyttö
• Buffetaamiainen ja 6 illallista
• Golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Hinnat jaetussa kahden hengen huoneessa
 (osittainen merinäköala): 
• 1 vk 1540 € | 2 vk 2590 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 380 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 28.4.2015 klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta 

Lähdöt: 20.11. ja 27.11.2015

Pohjois-Thaimaa 

Chiang Mai ja Chiang Rai

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Lennot Helsinki-Bangkok-Chiang Mai sekä 
   Chiang Rai-Bangkok-Helsinki (HEL-BKK-HEL Finnair) 
• Majoituksen 10 yötä Shangri La
• Majoituksen 4 yötä Wiang Inn
• Buffetaamiainen ja 3 illallista
• 9 kierrosta golfia (8 eri kenttää)
• Golfkenttäkuljetukset
• Bussikuljetuksen Chiang Mai – Chiang Rai 
• Caddy feet ja autot Alpinen ja Legacyn kentillä

ALUSTAVAT HINNAT 
(hinnat vahvistuvat kevään aikana)
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• Standard huone 3390 €
• Premium huone Shangri La 3500 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 730 €/vk (standard)
• huone yhdelle 800 €/vk (premium)
• golfbägin kuljetus 120 € (HEL-BKK-HEL)
(välilentojen bägikuljetusmaksut vahvistuvat
myöhemmin)

Myynti aukeaa 29.4.2015 klo 9.00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala 

Lähtö: noin 7.1.2016 (2 vk)

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

ARABIEMIRAATIT | Ras al Khaimah

Seniorigolfin
pelimatkat | syksy 2015
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Uusi kilpailukausi on jälleen alkamassa. Suomen 
Golfseniorit vastaa kaikista valta kunnal lisista 
seniorikisoista. Ne ovat SM-kisat, Audi Finnish 
Senior Tour, M55 Haastajatour, M65 Tour, M70 
Tour, N60 Tour sekä seitsemällä alueella pelat-
tava Aluetour. Näiden lisäksi SGS:n vas tuulla on 
maajoukkue-edustajien valit se mi nen ja lä hettä - 
mi nen EM-kilpailuihin, joita järjestävät sekä 
EGA, ESGA että ESLGA. 

Uutta tälle kaudelle on, että 80-vuotiaat 
mie het saavat kaipaamansa lyöntipelin SM-kisat, 
jotka pelataan Aulangon Hugo kentällä elokuun 
alussa. Naisten N60 Tour on vakiinnuttanut paik-
kansa tarjoten FST:n ja Aluetourin ohella naisille 
lisää kilpailumahdollisuuksia. Miesten toureja, 
s.o. M55 Haastajatour, M65 Tour sekä M70 Tour, 
on tänäkin kautena hajautettu useammalle ken-

tälle, mikä tarkoittaa, että yksittäisiin kilpailuihin 
voidaan ottaa aikaisempaa enemmän pelaajia. 

Edellä mainittujen miesten Tourien (M55/65 
/70) pisteidenlaskua on tulevaksi kaudeksi muu-
tettu siten, että pisteitä saa 50 parasta pelaajaa 
aikaisemman 30 sijaan. Tämän toivotaan kan-
nustavan miehiä parempiin suorituksiin ja entis-
täkin suurempaan osallistumisintoon. 

Aluetourilla mies ten tasoitusrajaa on pudo-
tettu kaksi pykälää eli se on nyt 6-36.  

Yllä lueteltujen kilpailusarjojen ohella jär jes - 
 tävät kaikki maamme golfseurat omia avoimia 
ja si säisiä sekä seurojen välisiä seniori kisoja. 
Seniorien kilpailutarjonta on siis varsin mittava 
ja toivomme kaikkien kilpailuhaluisten senio rien 
löytävän itselleen sopivia ja mieluisia kilpailu-
muotoja.

tästä se lähtee 
KilpailuKausi alKaa

Kaikki yhdessä 
koossa. 
Uudistuneesta Audin kompaktimallistosta 
löytyy jokaiselle omansa.

Eläköön vaihtoehdot! Audin uudistuneesta kompaktimallistosta 
löytyy nyt jokaiselle sopiva auto: uusi monikäyttöinen Q3, 
suosittu A3 Sportback, tyylikäs A3 Sedan, design-ikoni TT, 
edistyksellinen A3 e-tron -pistokehybridi ja ketterä A1 Sportback. 
Tutustu mallistoon osoitteessa audi.fi /sopiisinulle

Audi Q3 1.4 TFSI ultra 110 kW (150 hv): autoveroton hinta: 29.050 €, arvioitu autovero 7.450,22 €*,
kokonaishinta: 36.500,22 €. Vapaa autoetu 745 €/kk, käyttöetu 565 €/kk. Keskikulutus 
5,6 l/100 km. *CO2-päästöt 128 g/km. Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. 
Kuvan autot erikoisvarustein.

Audi Care Base
-huolenpitosopimus

alk. 28,10 €/kk.

Esim. Uusi Audi Q3 alk. 36.500 €.
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	 29.5.	 Audi	Senior	Open,		18r	scr	1	)		 M	(tr12)	/	N	(ei	tr)	 Peuramaa	Golf	/	Porkk.	/	Va.	peu.	
		05.	-	06.6.	 OnGolf	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 M	(tr12)		 Tawast	Golf
		06.	-	07.6.	 OnGolf	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 N	(ei	tr)		 Aulangon	Golfklubi	/	Eversti
		26.	-	27.6.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	1,		36r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr	16)	 Pickala	Golf	Club	/	Park	/	Forest
		03.	-	04.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 N50/60/65/70	(tr	24)	 Koski-Golf
	 10.	-	12.7.		 SM	lyöntipeli,		54r	scr	 M55	(tr	12)	 Salo	Golf
	 10.	-	11.7.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2,		36r	scr	 N	(tr16)		 Kanava	Golf	Vääksy
	 17.	-	18.7.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2,		36r	scr	 M	(tr12)	 Espoon	Golfseura
	24.	-	26.7.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M55	(tr12)	/	N50	(tr	24)			 Aura	Golf
		21.	-	23.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)				 Suur-Helsingingin	Golf	/	Lakisto
	 20.9.	 FST	karsintakilpailu	2016,	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	M55	Haastajatourin	viisi	
parasta	pelaajaa,	joilla	ei	ole	kategoriaa	muuta	kautta.	Tämän	lisäksi	voidaan	kilpailuihin	ottaa	pelaajia	
tasoitusjärjestyksessä,	mikäli	mahtuu.	
Naisten	sarjoissa	otetaan	pelaajia	tasoitusjärjestyksessä	kilpailusta	riippuen	max.	120,	90	tai	30	(kts.	kilp.kutsut).	

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	Tourin	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.	kisaa	pelannut.

AUDI FINNISH SENIOR TOUR

	 11.	-	13.6.	 Henkilökoht.		EM-kilpailut		 EGA	 N50/M55		 Pannonia	Golf	&	Country	Club	 UNKARI
	29.6	-	2.7.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 ESGA	 M70	 Sct.	Knuds	Golfklub	 TANSKA
	 13.	-	17.7.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu		 ESLGA	 N50/N65	 Golf	Resort	Karlovy	Vary	 TSEKKI
	09.	-	14.8.		 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 ESGA		 M55	 Golf	Club	Grand-Ducal	ja
	 	 	 	 	 The	Kikuoka	Country	Club	 LUXEMBURG
30.8.	-	6.9.		 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 EGA		 M55	 Pravets	Golf	Club	 BULGARIA
	30.8.	-	6.9.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu		 EGA	 N50	 National	Golf	Resort		 LIETTUA	

Edustusjoukkueiden	valinta
Pelaajien	valinta	edustusjoukkueisiin	tapahtuu	vuoden	2014	menestyksen	perusteella	sekä	alkukauden	
2015	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:

		03.	-	04.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 N50/60/65/70	(tr	24)	 Koski-Golf		
		 	 Seurajoukkue-SM	lp,		36r	scr	 N	(3	pel.	joukk.)	 Koski-Golf
	 10.	-	12.7.		 SM	lyöntipeli,		54r	scr	 M55	(tr	12)	 Salo	Golf
	 21.	-	22.7.		 SM	lyöntipeli,		36r	scr			 M70/75	(tr	24)		 Master	Golf	Club	/	Forest
	 	 Seurajoukkue-SM	lp,	36r	scr		 M70/75	(3	pel.	joukk.)	1	)			 Master	Golf	Club	/	Forest
	24.	-	26.7.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M55	(tr12)	/	N50	(tr	24)			 Aura	Golf
	29.	-	30.7.		 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 M65	(tr	24)	 Hyvinkään	Golf
	 	 Seurajoukkue-SM	lp,	36r	scr		 M65	(3	pel.	joukk.)	 Hyvinkään	Golf
	 06.08.	 SM	lyöntipeli,		18r	scr	2	)	 M80	(tr	36)								 Aulangon	Golfklubi	/	Hugo
		21.	-	23.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)			 Suur-Helsingingin	Golf	/	Lakisto
	 11.	-	12.9.	 Seurajoukkue-SM,		36r	scr	 M55	(4	pel.	joukk.)		 St.Laurence	Golf	/	Pyhä	Lauri

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan	ja	sen	on	tapahduttava	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>kilpailut	–>fst	–>ilmoittautuminen	tai	järjestävälle	seuralle	kilpailu	kutsussa
ilmoitettuna	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.

	1)			Joukkueet	muodostuvat	kahdesta	M70-sarjan	pelaajasta	ja	yhdestä	M75-sarjan	pelaajasta.
	2)		Virallinen	mestaruus	ratkaistaan	scr-sarjassa,	mutta	pelataan	myös	hcp-sarja.

SM-KILPAILUTKilpailu-
Kalenteri                 2015
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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

M55 haastajatour 
vastuuhenkilö:

	 	

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Ilmoittautuminen yllämainittuihin 
kilpailuihin tehdään suoraan järjes-
 tävälle seuralle kilpailukutsussa 
ilmoitettuna määräaikana ja ilmoi-
tetulla tavalla. 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittau-
tu misestaan. Pelaajat otetaan kil-
pailuihin tasoitusjärjestyksessä.

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

Kilpailusarjat ja tasoitusrajat:  
M55    18r hcp   tr  6-36
M65    18r hcp   tr  6-36 
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
 19.5. Aura Golf 
 08.7.  Porin Golfkerho
 05.8.  Archipelagia Golf Club 

Alue II
 02.6.  St. Laurence Golf / Pyhä Lauri  
 09.7.  Tuusulan Golfklubi 
 05.8.  Suur-Helsingin Golf / Luukki 

Alue III
 09.6.  Kanava Golf Vääksy
 02.7.  Himos-Patalahti Golf 
 05.8.  Tammer-Golf 

Alue IV
 09.6.   Koski-Golf
 07.7.  Imatran Golf
 04.8. Mikkelin Golf

Alue V
 11.6.  Etelä-Pohjanmaan Golf
 09.7.  Järviseudun Golfseura 
 23.7.  Ähtärin Golf

Alue VI
 09.6.  Revontuli Golf
 30.6.  Tarina Golf 
 04.8.  Karelia Golf

Alue VII
 10.6.  Kalajokilaakson Golf
 15.7.  Raahentienoon Golf
 06.8.  Paltamon Golf 

FINAALI 
 05.09.  Kytäjä Golf / North-West
 Finaaliin kutsutaan 30 nais- ja 90 miespelaaja
paremmuusjärjestyksessä.

M55 Haastajatour on 55-
vuotiaille miehille tar koitet-
 tu kilpailusarja. Pelimuoto
on 18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 6-15
Sarja: scr 

 M55 HAASTAJATOUR

24.5. Alastaro Golf
12.6. Pickala Golf Club / Park
05.7. Kulloo Golf Club
08.8. Nordcenter Golf & CC / Fream
29.8. Wiurila Golf & Country Club 

 15.9. FINAALI 
  Hirsala Golf   Finaaliin kutsutaan 
  kuusi pelaajaa parem- 
  muusjärjestyksessä.

M65 Tour on 65-vuotiaille
miehille tar koitettu kilpailu-
sarja. Pelimuoto on 18-rei-
käinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20  
Sarjat: scr ja hcp

 M65 TOUR
26.5. Kankaisten Golf Masku
16.6. Pickala Golf Club / Forest
07.7. Lakeside Golf Vammala / Pirunp.
18.8. Messilä Golf
25.8. Sea Golf Rönnäs

 15.9. FINAALI 
  Hirsala Golf   Finaaliin kutsutaan 
  kuusi pelaajaa parem- 
  muusjärjestyksessä.

M70 Tour on 70-vuotaille 
miehille tar koitettu kilpailu-
sarja. Pelimuoto on 18-rei-
käinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20  
Sarjat: scr ja hcp 

 M70 TOUR
26.5. Aurinko Golf Naanatali
16.6. Pickala Golf Club / Park
07.7. Lakeside Golf Vammala / Järvenr.
18.8. Kanava Golf Vääksy
25.8. Porvoo Golf Borgå

 15.9. FINAALI 
  Hirsala Golf   Finaaliin kutsutaan 
  kuusi pelaajaa parem- 
  muusjärjestyksessä.

N60 Tour on 60-vuotiaille 
naisille tar koitettu kilpai lu-
sarja. Pelimuoto on 18-rei- 
käinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 10-36 
Sarja: hcp 

 N60 TOUR  

26.5. Hangon Golf
16.6. Iitti Golf
22.7. Tammer Golf
13.8. Nevas Golf

Paavo Reunanen
p. 040 740 8402

paavo.reunanen@welho.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. Miesten toureilla pisteitä saa 50 parhaiten sijoit tunutta 
pelaajaa ja N60 Tourilla 20 parasta pelaajaa. 
Täydellinen pistetaulukko löytyy nettisivuiltamme. 
Pistemäärien kertymää voi seurata internet-sivuilta:
www.suomengolfseniorit.fi –>kilpailut  

15.9.  FINAALI 
  Hirsala Golf   Finaaliin kutsutaan 
  kuusi pelaajaa parem- 
  muusjärjestyksessä.
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osavillan historia alkaa runsaat 260 
vuotta sitten Ruot sin laivaston kap-
tee ni luutnantin Carl Ters me den´in 
os tettua Espoossa sijaitsevan Al-
bergan säte ri   ratsutilan vuonna 1752. 
Myö hemmin amiraaliksi ko hon nut 

Ter smeden oli pari vuotta ai kai semmin saa nut 
komennuksen Via porin linnoitukseen, jossa 
hä nen esi miehenään toimi mai  nei kas Augus tin 
Ehren  svärd.

Viaporin rakennustöiden alettua 1700-lu-
vun puolivälissä, Helsingin ympäristön maa-
tiloista tuli haluttuja sijoitus kohteita. Viaporin 
rakennus töihin hankittiin runsaasti ra kennus-
tarvikkeita ympä ris tön tiloilta.

Rosavilla rakennetaan
Toukokuun 17. päivänä 1752 asettui vat 37-vuo-
tias kapteeni ja hänen 19-vuotias vaimonsa Inga 
Doro tea (o.s. Malm skiöld) asu maan Alber gaan. 
Carl Ter smeden oli alusta pi täen varsin kiinty-
nyt Alber gaan, jota hän muistel missaan kuvai-
lee lämmöllä. Nuori vai mo sen sijaan oli varsin 

vasta hakoinen Suo meen muuton suhteen.
Pian muuttonsa jälkeen Tersmeden raken-

nutti Alber gan maille huvilan, jota jossakin vai-
heessa ryhdyttiin kutsu maan Rosavillaksi. Mistä 
nimi on peräisin tai milloin huvila rakennettiin 
ei ole tiedossa. Nimi saattaa viitata rakennuksen 
ruusu istutuksiin tai sen väritykseen. Pystytyksen 
oletetaan tapahtuneen vuonna 1752 tai 1753. 

Kerro taan Ter  smedenin ra kentaneen hu  vi-
lan rakkaalle vaimol leen ja oletetaankin hänen 
tehneen näin lepyyttääkseen nuori k koaan.

Rosavilla rakennettiin puistomaiselle tam -
mimetsä alueelle, noin kilometrin pää hän pää-
rakennuksesta länteen. Täytyy muistaa, että 
silloinen pää rakennus sijaitsi nykyisen Kehä I:n 
itäpuolella, siinä koh taa, missä nyt on Leppä-
vaaran ammatti koulu. Komea kuusi kuja muis-
tuttaa vieläkin näistä ajoista, kuten myös jäänteet 
pää rakennuksen perustuksesta se kä barokki puu -
tarhasta kivi terasseineen ja ankkalammi koineen.

Huvielämän keskus
Rosavilla oli ilmeisesti tarkoittettu huvielämän 

kes kuk seksi ja siksi se rakennettiin hiukan 
kauemmas muista rakennuksista. Talon 
pohjakaava edusta n.s. keskituparatkai-
sua, jossa tupa tai sali oli sijoitettu keskel-
le ja kamarit sen kummallekin puo lelle. 
Keskeissalia laajennettiin piirustuksista 
siir tämällä ete i nen varsinaisen talonrun-
gon ulkopuolelle. Tä mä viittaa edustus- ja 
juhla käyttö tarpei siin, kuten myös hirsi-
rungon tasanurkkaisuus. Rakennus vuo-
rattiin ulkopuolelta poikkilaudoituksella. 
Pra meutta lisäsi vielä poik keuk sellisen 
suuret ikkunat. Siihen aikaan kan  nettiin 
n.s. lasi veroa, min kä takia ik ku noista 
yleensä tehtiin pieniä ja pieni ruutuisia. 
Poikkisiipi eli nykyinen etei nen rakennet-
tiin myö hemmin. Valitettavasti ei tiedetä 
milloin.

Carl Tersmeden kehitti Albergaa mo-
nin tavoin. Hän mm. hankki lisää maata 
ja met  sää, rakensi puutarhan, uudisti ra-
kennuskantaa, kunnosti rannassa olevan 
vanhan tiiliruukin sekä perusti krouvin 
Hel sinkiin johtavan maan tien varteen. 
Hän piti hyvää huolta alaisistaan ja mm. 
opetti heitä viljelemään perunaa. Hän oli 
kiinnostunut yhteiskunnallisista sei koista 
ja osallistui ah kerasti Espoon pitäjän asi-
oiden hoi toon.

Tila huutokaupataan
Tersmeden ei kuitenkaan saa nut Albergan 
tilaa kannattamaan. Ratsutilavelvoite oli 
ras kas, laivaston upseerin edus tus velvol-
lisuudet ja isännän mieltymys suuriin juh-
liin ve rottivat tilan tuloja. Armon rouvan 
mielestä talon palkolliset söivät jo muu-
tenkin suurimman osan tuotosta. Lisäksi 
Ter sme den oli uh ka peluri ja ai  kansa aa-
telin tapojen mukaan eli reippaasti yli va-
rojensa. 

Lo pul ta tila jouduttiin panttaamaan 
ja vuonna 1765 Ter smedenit luopuivat 
Alber gasta ja muuttivat takaisin Ruot siin. 
Tilan eläimet ja irtai misto huutokaupat-
tiin. Kap teeni otti tämän varsin ras kaasti, 
mutta hänen vaimonsa oli iloinen pääs-
tessään Suo mes ta “iäksi ajaksi”.

Uudet isännät
Joitakin vuosia Tersmedenien lähdön 
jäl keen Alberga siirtyi everstiluutnantti 
Christian Gott   lieb von Zan sen´in omis-
tukseen. Tä män suvun hallussa tila pysyi 
kolmen sukupolven ajan aina vuoteen 
1855 saakka. von Zansenien aikaa on ku-
vattu “Alber gan vaurauden ajaksi”, mikä ei 

kuitenkaan pystynyt estämään kartanon 
viimeistä von Zan sen´iä, Fredrikiä, joutu-
masta panttaamaan ti laa vuonna 1853 ja 
kaksi vuotta myöhemmin myymään sitä 
konsuli Feodor Kiseleffille.

Rosavillan asioista näiltä ajoilta ei 
tiedetä juuri muuta kuin, että Fredrik von 
Zansen lisätuloja hankkiakseen vuonna 
1839 vuokrasi Rosavillan 25 vuodeksi se-
naatin virka miehelle, Axel von Born´ille 
“ra ken nuksineen, niit  tyineen, met si neen 
sekä ka las tus-, metsästys-, viljelys-, rai-
vaus-, istutus-, rakennus- ja aitaa mis-
oikeuksin”. Senaatin virka mie hillä oli 
tapanana kokoontua Rosavillaan pohti-
maan maan autonomista asemaa ja siinä 
ohessa varmasti kilistel tiin muutama mal-
ja. Tähän ai kaan huvilassa oli sali, kolme 
ka maria ja keittiö.

Fredrik von Zansen ra kennutti vuon-
na 1800 Al bergaan uuden kaksikerrok-
sisen päärakennuksen vanhan viereen.

Taiteilijaelämää 
Liikemies Feodor Kise leff siis osti Al-
bergan 1855 käyttääkseen sitä lähinnä 
kesä huvilana. Hänen al kuunpanemanaan 
nykyinen päärakennus eli Leppävaran kar-
tano rakennettiin to den näköisesti vuosina 
1873-76. Kiseleff kuoli vuonna 1874, eikä 
hän koskaan nähnyt, sittemmin sokeri-
linnaksi kutsuttua rakennusta valmiina. 
Lisänimen talo sai siitä, että Kiseleff, joka 
omisti silloisen Töölön Sokeritehtaan, 
käytti rakentamiseen sokerilaatikoiden 
lau toja. 

Alberga pysyi Kiseleffin suvussa vuo-
teen 1917 saakka. Rosa villa-huvilan Ki se-
leff vuokrasi 1856 vaimonsa vanhimmalle 
sisa relle, Emilia Ehr strömille, tämän elin-

R

Rosavilla komeiden tammien ja rehevän puutarhan ympäröimänä alkuperäisellä paikallaan 1970-
luvun alussa. Muutama vuosi tämän jälkeen se sai purkutuomion.   KUVA Espoon KAUpUnginmUsEomUsEo

Rosavilla 
ei ole mikä tahansa klubitalo

Rosavilla tässä vielä alkuperäisellä paikallaan Leppävaarassa kuvattuna terassin puolelta. Poik keuk-
sellisen suuret ikkunat ja lautavuoraus viittavat siihen, että talo oli alunpitäen tarkoitettu juhla-
käyttöön.  KUVA Espoon KAUpUnginmUsEomUsEo

espoon Golfseuran klubitalo lienee golfklubitaloista maamme vanhin. 
Sen historia ja miten se päätyi golfseuran klubitaloksi ei ole myöskään 
tavanomaisimpia. 
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ajaksi 400 mar kan vuosivuokralla.  
Emilian tyttärentytär Mary solmi 

vuonna 1890 avioliiton taiteilija Akseli 
Gallen-Kallelan kanssa, joka rakennut-
ti kartanon maille Tar vaspäähän oman 
ateljeensa. Gallen-Kallelan kerrotaan 
käyttäneen Rosa villaa ahkerasti viettä-
essään iltaa tai teilijaystäviensä kanssa. 
Rautatien valmistuttua 1903 Hel sin-
gistä pääsikin muka vasti perille. 

Aikalaisten kertoman mukaan 
nämä taiteilijoiden juhlat saivat jos-
kus varsin rie hakkaita muotoja, mut-
ta il meisesti myös Suomen kult tuu-
rielämä hyötyi näistä ko koontumisista. 
Rosavillan yös sä saattoi syntyä monta 
loistavaa ideaa, jotka aikanaan koituivat 
maamme taiteen ja kulttuurin hyväksi.

Suojeluskuntalaisten 
kokoontumispaikka
Rosavillan 1900-luvun alun seuraa-
vat isännät olivat valo kuvaaja Daniel 
Nyblin ja agro no mi Karl Stenbäck. 
Jälkim mäinen viihtyi Leppävaaran 
luonnonkauniissa ympäristössä useita 
vuosikymmeniä. Hänen aikanaan suo-
jeluskuntalaiset ko  koontuivat mielel-
lään Rosa villaan haaveilemaan itsenäi-
sestä Suomesta. Useiden huomattavien 
suojeluskuntaupseerien nähtiin liikku-
van huvilan mailla, milloin hienojen 
juhlien tiimoilla, milloin separa tistisia 
juonia punomassa.

Rosavillan loppu ja uusi 
alku
Useiden vaiheiden ja Espoon kaupun-
gin omistukseen siirtymisen jälkeen 
pääsi Rosa villa pikkuhiljaa auttamatto-
masti rappeutumaan ja vuonna 1975 
se sai lopullisen purkutuomion. Huvila 
kuiten kin purettiin taitavasti ja osat 
nu me roitiin niin, että se voi tiin panna 
pakettiin parempia ai ko ja odottamaan. 

Yhteinen taival alkaa
Espoon Golfseuran ja Ro  sa villan yh-
teinen taival al kaa marraskuussa 1981 
EGS:n  Espoon kaupunginhallitukselle 
lähettämästä kirjeestä. Kirjeen on alle-
kirjoittanut ja ilmeisesti myös laatinut 
silloinen pu heen johtajamme Sampsa J. 
Ahokas. Hän kirjoitti mm. näin:

“Seura on saanut eräiden kau-
pungin virkamiesten taholta tietää, että
Leppävaaran kartanon alueelta on pari
vuotta sitten yksityisen perheen toimesta
purettuhävitysuhanalaiseksijoutunutyli
200 vuotta vanha kaunis hirsirakentei-
nenhuvilarakennus,tarkoituksellapystyt-
tääsetäsmällisestialkuperäiseenasuunsa

omakotitaloksiEspoossa.Sattuneestasyys-
tähankeeikuitenkaanvoitoteutuajanyt
hirretovatvaarassajoutuakesämökkima-
teriaaliksi jonnekin Espoon ulkopuolelle.
Koska omistaja nimenomaan haluaisi
rakennuksen säilyvän nykyisessä alkupe-
räisessämuodossaanjajäävänEspooseen,
onhänviivytellytrakennuksenmyyntiäja
jäänytodottamaansellaistaostajaa, joka
tajuaarakennuksenkultturiarvot japys-
tyttäärakennuksensenarvoavastaavalle
paikallejohonkinEspooseen.”

Kirjeessä seura pyytää lopuksi  
kunnioittavasti kau punkia ostamaan 
huvilan ja pystyttämään sen golfken-
tän läheisyyteen Mynttilän (Myntböle) 
tilan maille kunta laisten virkistyskäyt-
töön hiih tokauden aikana ja kesä ksi 
golfseuran käyttöön muodollista sadan 
mar kan vuo sivuok raa vastaan. 

Tällaista mallia ei Es poon kau-
punki ollut aikai semmin kokeillut. 
Kaupungin eri virastot ja luottamuseli-
met suhtautuivat ehdotukseen valtaosin 
positii visesti ja meidän onneksemme se 
eri virastojen ja lautakuntien puoltolau-
suntojen jälkeen päätti hyväksyä seuran 
ehdotuksen. 

Rosavillan uudelleenpys tyttämi-
nen EGS:n klubitaloksi juhannukseksi 
vuonna 1984 oli siis seuran silloisen 
joh don ja Es poon kaupungin vir ka-
mies ten ja luottamus henki löiden yh-
teis ten ponnistelujen tulos. Siitä me 
jälkipolvien edustajat voimme vain olla 
kiitollisia.

Joitakin vuosia sitten EGS lunas-
ti klubitalon itselleen. Talvikauden vir-
kis tyskäyttövelvoitteesta luovuttiin vä-
häisen käytön takia jo kymmenkunta 
vuotta sitten.

Värikäs historia
Rosavilla on elänyt monta historiallis-
ta vaihetta ja nähnyt niin Ruot sin 
suur vallan kuin Venäjän suur ruhtinas-   
kunnan ajat, Suomen itse näi syystaiste-
luakin se on ollut mukana suunnite-
lemassa. Se on seurannut aitiopaikal-  
ta sisällis sodan pu naisten ja valkoisten
tais te lua viereisillä Orolan vuo rilla. 
Sen suojissa on rakennettu Viaporia, 
väi telty tai teesta, unel  moitu va pau-  
des ta ja koho tettu maljoja niin Ruot-
sin ku ninkaalle, Venäjän keisarille kuin
Suo men itse näisyydellekin.

Älä siis ihmettele, jos seuraavan 
kerran Rosa villan ovesta as tu essasi tun-
net pienen tuu len vireen. Se on vain his-
torian havinaa.   

ole johansson

Golfkautta	odotellessa
iten ihmeessä aika 
kuluu niin nopeasti?     

      Vastahan sen syk-
syn pakinani kirjoitin. Muistan 
lapsuudestani, miten aika ei mei-
nannut millään kulua. Joulun
odotus oli todellista tuskaa. 
Sanoin usein äidille, että minulla 
ei ole mitään tekemistä. Ja siihen 
hän vastasi, että jospa siivoaisit 
huoneesi tai tekisit läksysi. No, 
sellaista tekemistä ei tehnyt mieli! 
Sanotaan, että odottavan aika on 
pitkä. 
      Mutta miten tämä kaikki liittyy 
golfiin? No, siten, että odotan 
jälleen malttamattomana golf-
kauden alkamista. Jos olisin jär-
kevä, kävisin harjoittelemassa 
sisätiloissa. Mutta sen sijaan 
palautan mieleeni kuvia kotiken-
tästä, sen väylistä ja viheriöistä 
maalaamalla niistä pieniä akva-
relleja. 

Pirkko holmela

M Vaasan golfin valkoisen kentän nelosväylä 
on lyhyt par kolmonen. Voi kuinka mon-
ta kertaa olen siinä yrittänyt HIO’ta! Sen 
sijaan olen usein osunut viheriön edessä 
olevaan kiveen ja siitä pallo on lentänyt 
komeasti lähimpään metsikköön.

Sinisen kentän 9. viheriö. Tämä puoli 
kenttää on haasteellinen, mutta mielen-
kiintoinen ja erittäin kaunis. Suhteellisen 
pitkä laakea par nelonen, jolla pallot usein 
löytävät tiensä viereisille väylille. Ennen 
viheriötä on komea mänty, joka on saanut 
osakseen monta osumaa. Onpa joskus jon-
kun pelaajan pallo jäänyt oksan juureen.

Keltaisen kentän 9. viheriö klubitalon vie-
ressä – helppo ja lyhyt par nelonen, mutta 
ennen viheriötä vasemmalla oleva lammik-
ko suorastaa imee liian pitkät uloslyönnit. 
Väylän oikealla puolella on u-muotoinen 
pallonsyöppö-bunkkeri. Eipä silti, on sinne 
veteen uponnut kakkos- ja kolmoslyönte-
jäkin, joten birdien haaveen saa unohtaa. 
Lyhyen väylän innoittamana  joku yrittää 
lyödä tiiauspaikalta suoraan viheriölle, 
mutta osuukin klubitalon katolle.

Keltaisen kentän viitosväylä, par nelonen, 
on suhteellisen helppo naisille – vaikkakin 
aika pitkä. Mutta katala väylä miehille 
uloslyönneissä – pitkät avaukset ajautuvat 
niin oikealla kuin vasemmalla oleviin vesi-
esteisiin. Ehkä juuri tämän takia väylä on 
keltaisella kentällä katsottu vai-
keimmaksi väyläksi.

Keltaisen kentän nelosväylä on dogleg, joka 
kääntyy oikealle ylös ”kirkonmäel le”. 
Uskaliaimmat yrittävät suoraan yli puiden 
viheriölle. Väylän vasenta vesiestettä reu -
nustaa hieno Terijoen salavarivistö ja oi- 
kealla vaanii kavala karheikko, hiekka este-
rypäs ja viljapelto.

TerSMedenKö  
gOlFari?

Tokkopa osasi Carl Ter smeden aavistaa, 
että hänen rakennuttamansa huvimaja 
runsas kaksi ja puoli vuosisataa myö hemmin 
päätyy golfseuran klubitaloksi. Tus kin hän 
edes tiesi sellaisen harrastuksen olevan 
olemassakaan. Ai van mahdotonta tämä ei 
kui ten kaan ole, sillä Tersmeden oli vuosina 
1735-40 ollut sotapalveluksessa sekä 
Hollan nissa että Eng lannissa, missä laji jo 
silloin esiin tyi. Ja Skot lan nis sahan laadittiin 
golfin en simmäiset golfsäännöt jo vuonna 
1744. Joten, ei sitä koskaan tiedä . . . . 

Ainakin voim me olettaa amiraali Ter-
sme denin olevan hyvillään siitä, että edes 
yksi hänen pystytyttämistään ra ken nuk sista 
on säilynyt jälki polville. Kaksi Al bergan pää-
raken nuk sistahan on kadonnut ja kolmaskin 
oli vähällä kohdata sa man koh talon. 

Kuvassa vielä nuori ja hoik ka Carl Ter-
s meden oli ko mea ja harvi naisen pitkä mies. 
Myö hemmin painoa tuli lisää, jopa niin pal-
jon, että runoilija Johan Gabriel Oxenstierna 
sepitti hä nestä  laulun:

“Tersmeden tung och stor och lång,

Är både amiral och barlast på en gång”

Lähteet:
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Honkanen, Erkki; “Meidän Laajalahti”, Espoo 2000

Härö, Erkki; “Espoon rakennuskultuuri ja kulttuuri-
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Kekki, Tero; “Ylimystön huvipaikasta golfaajien käyt-
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L ento Norwegianin lennolla Las 
Palmasiin 28.1.2015 klo 10.40 
lähti aikataulunmukaisesti, kuten 
yleensäkin tällä lentoyhtiöllä on 
tapana. Osa ryhmästä oli mukana 

vain viikon ja osa sitten kaksi viikkoa, vaihto-
päivän ollessa 4.2.2015. Lentomatka kesti 
noin kuusi tuntia, mika joidenkin mielestä on 
kestonsa puolesta juuri siinä ”kipurajoilla”? 

2500 vuodepaikkaa
Matka kentältä hulppeaan Lopesan Costa 
Melo neras hotelliin kesti puolisen tun-
tia. Mahtavan suuruisessa hotellissa on yli 
2500 vuodepaikkaa, eli tavattoman suuri 
hotellikokonaisuus. Vastaanotto hoidettiin 
hyvällä ammattitaidolla. Matkatavaroihin 
ei meidän tarvinnut koskea ennen kuin 

omassa huoneessa. Tavarat merkittiin tie-
tyillä värikoodeilla ja henkilökunta toimit-
ti matkalaukut ja bägit suoraan huoneisiin. 
Parina ensimmäisenä päivänä ”hotellinavi-
gaattori” olisi ollut tarpeen, mutta kun sai hy-
vät nuotit tehtyä, niin paikat tulivat tutuiksi. 
Ottaen huomioon hotellivieraiden suuren 
määrään, niin asiat hoituivat todella hyvin ja 
ammattitaidolla. 

Faron majakka vuodelta 
1890
Hotelli sijaitsee aivan kaikkien tunteman 
Mas palomasin jo 1.2.1890 käyttöön otetun 
Fa ron majakan välittömässä läheisyydessä.    
Maspalomas on matkailukylä San Bartolomé 
de Tirajanan kunnassa Kanariansaariin kuu-
luvalla Gran Canarian saarella. Nimi on 

Pelimatka 
Kanariansaarten 
MeLonerasiin

pe räisin joko mallorcalaisesta Rodrigo 
Mas de Palomar -nimisestä sotilaasta tai 
genova laisesta Francisco Palomar -nimi-
sestä henkilöstä. Alueen ilmasto on Gran 
Canarian saaren eteläosille tyypillisesti 
kuiva ja päivälämpötilat pysyvät talvella-
kin useimmiten yli 20:ssa celsiusasteessa. 
Maspalomas on erityisen tunnettu mat kai
lustaan ja lukuisista hotelleistaan.
 Tunnetuimmat nähtävyydet ovat Mas-
palomasin hiekkarannat ja dyynit. Ne le-
vittäytyvät kilometrien matkalle. Alueen 
näkyvin maamerkki on 68-metrinen ma-
jakka Faro de Maspalomas. Majakka sijait-
see dyynien ja laajan ostoskeskuksista ja 
hotelleista koostuvan alueen rajakohdassa. 
Maspalomasiin lukeutuu myös 2000-lu-
vulla rakennettu Melonerasin hotellialue, 

joka leviää Faron majakalta rantaa pitkin 
länteen.

kaksi kenttää
Pelasimme kahta kenttää, Maspalomas 
Golf ja Lopesan Costa Meloneras Golf.
Mas palo mas on kentistä tasaisempi. Kent-
tä on dyynien ympäröi mä ja sijoittuu 
yli 400 hehtaarin suojelualueelle ”Mas-
palomas Dunes Nature Reserve”. Par 73
kentän on suunnitellut Mackenzie Ross
ja se valmistui 1968.

Lopesan Costa Meloneras Golf on 
vuorostaan vaihtelevampi ja siinä on myös 
enemmän korkeuseroja ja muutama pit-
kähkö siirtymä. Kenttä sijaitsee Costa 
Melonerasin alueella ja sijoittuu Maspalo-
masin dyynien suojelualueen ja huvi-

jahtisatama Pasito Blancon väliin. Melo-
nerasin rannikko on kentän edustalla. 
Par 71 kenttä valmistui 2006. Kenttä 
on kaikkien mielestä paljon haasteelli-
sempi kuin Maspalomas, mutta slopea 
sieltä sai vähemmän kuin toisella ken-
tällä. Kentän slouppaus perustuu var-
maankin pelkästään väylien pituuksiin.

Gran Canarian mestaruudet ratkot-
tiin kummallakin peliviikolla Lopesan 
Costa Meloneras Golfin kentällä. Naisilla 
ja miehillä oli perinteisesti omat sarjansa. 
Pistebogeykilpailun ensim mäisen viikon 
parhaat olivat Kaija Laaksonen ja Eero 
Piispanen, toisella viikolla Anja Järvinen ja 
Matti Iltanen veivät mestaruuden.

Teksti ja kuvat: heikki hallaranta

Matkaisäntä lähdössä harkka kierrokselle, pelaa autolla.  Ryhmä kokoontunut hotellin eteen päivän golfkierrosta varten.  Lopesan Costa Meloneras Golfin ykkösväylä.  Tytöt mailapyykillä Maspalomas Golfissa vasemmalta; Margit Pöysti, Leena Juutilainen ja Leena Kaarlonen.
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onko golf tylsää?

Törmäsin äskettäin uutiseen tutki-
muksesta, jossa eri lajeja arvioitiin 
niiden kiinnostavuuden perusteella. 
Golfille kävi siinä odotetun huonosti 

ja vastausten yhteenvedossa lajimme leimattiin 
kutakuinkin tylsäksi. Päihitimme muistaakseni 
niukasti ainoastaan zumban ja vesijuoksun.

Minulle on jo pitkään ollut selvää, että ra-
kas lajimme näyttää muiden ihmisten silmissä 
kutakuinkin tylsältä. Omasta nuoruudestanikin 
muistan, ettei golf, ainakaan matkan päästä kat-
sottuna, todellakaan kummoiselta vaikuttanut. 
Tämä asia pitänee vain hyväksyä, eikä se muuksi 
muutu vaikka mitä tekisimme. Tietenkään sillä 
asialla, mitä muut meistä ajattelevat, ei kannatta 
liiemmin päätänsä vaivata.

Asia, jolle me voimme aina tehdä jotain on 
se, miten me otamme vastaan kaikki ne ihmiset 
jotka pitkän harkinnan jälkeen ovat uskaltautu-
neet lähestyä tätä ikivanhaa ja aristokraattiseksi 
miellettyä pallopeliä sekä sen usein korskeiksi lei-
mattuja harrastajia. Tulokkaiden saama ensivai-
kutelma on äärimmäisen tärkeä ja jopa niin, että 
jos asiat vähänkin ensivierailulla tökkivät, saattaa 
kerta jäädä ainoaksi.

Se normaali käytäntö, että tulokkaat vie-
dään heti kättelyssä rangelle huitomaan likaisia 
ja elottomia harjoituspalloja epämääräisen nä-
köiselle ”pellolle” ei varmasti ole omiaan saa-
maan heitä ihastumaan meille niin rakkaaseen 
lajiin, eikä tilanne muutu paljon paremmaksi 
siitä, että heidät sen jälkeen istutetaan johonkin 
kabinettiin kuuntelemaan luentoa säännöistä ja 
etiketistä.

Olen vähitellen ymmärtänyt, että tulokas 
pitäisi heti ensimmäiseksi viedä suoraan kentälle, 
mukanaan pari kokeneempaa pelaajaa. Siellä hän 
näkee saman tien mistä lajissa oikeasti on kysy-
mys. Hänen tulee antaa jollain helpolla välillä 
jopa vähän lyödä palloa, sekä chippailla ja varsin-
kin putata. Tämän muutaman tunnin kokemuk-
sen jälkeen hän suhtautuu peliin aivan uudella 
tavalla, jopa ihastuu siihen ja ymmärtää myös, 
miksi siellä tylsällä rangella pitää välillä seistä ja, 
miksi on hyvä hallita lajin etiketti ja sääntöjen 
alkeet.

Jotkut seurat ovat onnistuneet tekemään 
nämä asiat muita paremmin ja etsimättä tulee 
mieleen tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Suur-
Helsingin Golf, jonka Luukin kenttä taitaa edel-
leenkin olla joka ikinen maanantai avoinna myös 
puhtaille aloittelijoille. Olen aivan varma siitä, 
että tuo toimenpide on tuottanut Suomeen vuo-
sien saatossa tuhansia uusia golfareita.

Tämän lehden lukijoille toteaisin, että tässä 
maassa ja kunkin lähipiirissä on varmasti luke-
maton joukko sellaisia varttuneita kansalaisia, 
jotka ovat, mielekkään tekemisen puutteessa, 
jopa vaarassa syrjäytyä. Ottakaa tällaisia ihmisiä 
mukaan sille lumoavalle ensi kierrokselle, joka ei 
jätä ketään kylmäksi. Suomen golf tarvitsee juuri 
tällä hetkellä paljon sellaisia harrastajia joilla on 
sekä varaa, että aikaa tähän upeaan lajiin, joka 
näyttää, ainoastaan kauempaa katsoen, vähän 
tylsältä.   

lassi Tilander

lassin kolumni

Yli 98 golfaajaa sadasta suosittelee 
OnGolf-matkaa muille golfaajille!

Totta se on! Asiakaskyselymme (1.10.2013 –31.12.2014) mukaan 98,5 % 
pelimatkalle osallistuneista suosittelee OnGolfia muille golfaajille! 
Jollet usko, niin lähde itse testaamaan. 

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

Pelimatkat  /  Opetusmatkat  /  Ryhmämatkat

vikingline.fi

Tule piristävälle golfmatkalle! 

Viron hienoimmat golfkentät ovat  
lähempänä kuin luulet. Tule pelaa-

maan korkeatasoisille kentille, vaikka  
vain päiväksi, pitkäksi viikonlopuksi  

tai jopa koko viikoksi. 

Enemmän kesälähtöja Tallinnaan!  
Kesällä 13.6.–9.8. matkustat vielä  

sujuvammin Tallinnaan. Valitse sinulle  
sopivin lähtö ja lähde matkaan. 

Kauttamme saat myös lähtöajat Estonian Golf 
& Country Clubin, Suuresta Golfin ja White 

Beach Golfin kentille. Nämä voidaan kätevästi  
yhdistää esim. kaikkiin hotelli- ja  

automatkoihimme. 
 

Varaukset ja lisätiedot:  
erikoismatkat@vikingline.com 

puh. 09 123 572
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Tuon pelottavan ajatuksen en usko viipyneen 
monenkaan aktiivipelaajan mielessä pitkään, 
mutta karu totuus on, että jossain elämän vai-
heessa tuokin päätös on tehtävä.

Miksi näin tein, mitä sen tilalle sain ja miten siitä 
selvisin. Näitä kokemuksia kertasimme yhdessä ex-peura-
maalaisten Antti Leppäsen ja Esko Haukan kanssa.

Eropäätöksen vahvistuessa oli aktiivista harrastus-
aikaa molemmilla takana jo yli 20 vuotta, joten peli-
riippuvuus golfiin oli aika syvälle pinttynyt. Esko Haukka 
80v (kuvassa oikealla) ja Antti Leppänen 77v olivat ta-
kavuosina Peuramaan kentillä jokapäiväinen näky. Eskon 
meriittiä koristaa mm. Peuramaan mestaruus sekä seniori- 
että veteraanisarjoissa ja tasoitus oli parhaimmillaan 11,0. 
Anttikin muistaa vielä hyvin nostalgisimmat kierroksensa. 
Paras kierros oli 76 lyöntiä Vanhalla Peuralla händärin ol-
lessa 13,1. Mieleen on myös jäänyt hyvin alkanut mestis-
kierros, jolloin etu ysillä meni vain 36 lyöntiä eli par.

Heikentynyt terveys lienee yleisin 
lopettamisen syy

Esko: 
– Kyllä minulla maila kädessä pysyi loppuun saakka, 
mutta kun ikää kertyi, niin kentän kävellen kiertämi-
nen kävi raskaaksi. Akkukäyttöistä kärryä kokeilin parin 
kesän verran, mutta golfauton kanssa en tullut koskaan 
kaveriksi. Pallon lentokaari kun lyheni ja lyönnit kävivät 
epävarmemmiksi, niin peli-ilo hiipui myös siinä samalla. 
Harmitti, kun tiesin ja muistin, että joskus olin pystynyt 
parempaakin.

Antti: 
– Olisin vielä hyväksynyt vanhenemiseen liittyvät vastoin-
käymiset eli lyöntien lyhentymisen ja händärin nousemi-
sen, mutta kun selkäkin alkoi temppuilla syksyllä 2013, 
niin lopettamispäätös jäi itämään talven yli. Talven sel-

kääni hoivasin, voitelin ja hierotutin ja toi-
voin taas keväällä olevani entisessä iskussa. 
Mutta kun sydän myös alkoi oirehtia ja 
sen vuoksi kevään ensimmäinen kierros 
piti lopettaa kesken, niin siltä seisomalta 
laitoin mailani myyntiin. 

Oliko päätös helppo?
Esko kertoo lopettamisen olleen jopa hel-
potus. Aiempi golfvetoinen aamurutiini 
vaihtui valinnanvapaudeksi. Vaimoni ei 
ole koskaan golfannut, joten uskon lo-
pettamispäätökseni olleen myös hänelle 
mieluinen. Myytyäni golfosakkeeni en sen 
koommin ole edes harkinnut kentälle as-
tumista, muistelee Esko.

Antinkaan vaimo ei golfannut ja he 
asuivat luopumispäätöksen aikaan omako-
titalossa, jonka ylläpitoon Antilta vapau-
tuva työpanos oli tervetullut lisä.

– Kyllä golf vielä muutaman ker-
ran mielessä on käynyt, lähinnä etelän 
lämmössä aikaa kulutellessa, mutta kun 
tiedän houkutuksille alttiin luonteeni ja 
lääkärin suositukset, niin en ole mailoja 
vuokrannut enkä pikkusormellani palloon 
koskenut. Keilailua nyt varovasti kokeilen 
ja toivon siitä saavani pientä korviketta 
pallopelihimolleni.

 
Lukemisesta ja liikunnasta 
korvike
Golfhan on fyysisen liikunnan lisäksi myös 
tärkeä henkisen tasapainon takaaja sosiaa-
lisen elämän vuoksi. Mitä niiden tilalle?

 Lukeminen kuuluu molempien ar-
keen ja nykyisin siihen jää aikaa enem-
män kuin ennen. Esko jopa myöntää, 
että jos mielenkiintoinen kirja jää illalla 
kesken, niin omatunto ei yhtään soimaa, 
jos sitä jatkaa aamulla, oli sitten miten 
kaunis ilma tahansa ulkona. Liikkumaan 
tottuneen Eskon kunnosta pitää huolen 
päivittäinen sauvakävely. Vakiolenkillään 
Espoonlahden rantaväylillä Esko sanoo 
aistivansa ja nauttivansa luonnon anti-
mista päivittäin, ainakin yhtä paljon kuin 
golfkentällä. Vuodenaikojen vaihtelua 
eh tii myös kävellessä tarkkailemaan pa-
remmin kuin mailojen kanssa liikkuen. 
Vapaasti kävellen myös ajatukset saavat 
liikkua vapaammin, koska ei tarvitse kes-
kittyä pelin rakentamiseen.

Antilla on nykyään enemmän aikaa 
kalastukseen. Varsinkin talviaikaan umpi-
hangessa kahlaaminen ja avannon veivaa-
minen voittaa kyllä golfin rasittavuudessa. 
Kun ei kalaan pääse, niin kävelylenkit 
päivittäin tai kuntosalitunti roskakelillä 
ja sen jälkeinen lihasten venyttely pitävät 
Antinkin kropan ryhdissä. Sanaristikoiden 
ratkominen ja lukeminen ovat mieluista 
sisäpuuhaa. Kirjoja kuluu hänelläkin kirja 

tai pari viikossa. Parasta aikaa on työn alla 
Leo Tolstoin Anna Karenina, kirjajärkäle, 
jota ei koskaan golfaikana tohtinut edes 
aloittaa ajan puutteen vuoksi.

Yhteys vanhoihin pelikavereihin
on säilynyt
Peuramaan seniorit kokoontuvat talvi-
aikana pari kertaa viikossa keilaamaan ja 
Esko on ollut siellä mukana koko golf-
eläkeaikansa ja Anttikin viime aikoina. 
Keilojen kolinan lomassa kuulee myös 
entisen kotikentän ajankohtaiset kuulu-
miset. Vaikkakin golfseuran jäsenyys on 
katkennut eikä kokouksissakaan tule enää 
poikettua, niin internetin ja sähköpostin 
avulla saa halutessa yhteyden entisiin ka-
vereihin. Yhteisten pelimatkojen iloja ja 
kihelmöivää kisajännitystä ei toki mikään 
korvaa ja ne ovatkin asioita joita molem-
mat seniorit sanoivat jääneensä eniten kai-
paamaan.

Lohtua lopettamista 
harkitseville
Sekä Antti että Esko lohduttavat omalla 
kokemuksellaan, että ei golf ole ainoa elä-
män eliksiiri. Niin kivaa kuin golf onkin, 
kannattaa hyvissä ajoin katsella muitakin 
harrastusmahdollisuuksia. Elämä jatkuu, 
vaikka joutuukin golfista joskus luopu-
maan, joten kunnostaan ja sosiaalisesta 
vireydestään kannattaa huolehtia hyvin.

Pehmeä laskeutuminen 
golfittomaan arkeen
Kun on työelämänsä jättänyt, uu-
si tuttavapiiri muodostuu usein 
harrastuksen puitteissa löytyneistä 
kavereista, meille golfareille yleen-
sä se on oman seuran seniori-
yhteisö. Aikanaan kun tuonkin 
seurapiirin joutuu jättämään, uu-
  den ja golfin korvaavan harras-
tuksen löytyminen ei ole hevin 
helppoa. 

Mitä golfseurat voisivat 
tehdä?
Onko golfseuroissa mietitty kei-
noja, miten golfuransa lopetta-
mista harkitsevalle voitaisiin luo-
da pehmeä lähestyminen golfit-

tomaan arkeen? Vaikkakaan seniorit eivät 
aina loista seurojen kilpasaavutusten kär-
jessä, ovat he yleensä niitä varmoja maksa-
jia ja pyyteettömiä ahertajia, joita tarvitaan 
talkoissa ja muissakin järjestelyissä. Kun 
pelaaja ei enää jaksa olla täysillä mukana, 
seurankin edun mukaista olisi pitää hänet 
joukoissa mukana, vaikkapa kevennetyin 
ehdoin.

Golf autojahan usein annetaan ajoon 
lääkärin luvalla edullisemmin, akkukäyt-
töisiä kärryjäkin olen nähnyt olevan vuok-
ralla, mutta mitä muita keinoja seuroilla 
voisi olla käytössä? 

Nuorisolle annetaan alennuksia peli- 
maksuista, joten voisiko myös veteraa neja 
houkutella pelaamaan alennetuilla hin-
noilla, esim. kausikortilla, joka sal li si kau-
dessa tietyn määrän pelikierroksia, ja eh-
käpä nekin rauhallisille pelaajille varatulla 
”taavitunnilla”?

Myös vapaa pääsy seuran tilaisuuk-
siin olisi käden ojennus ja pitäisi sosiaali-
sen kanssakäymisen hengissä, vaikka peli- 
tasoitus olisi lakannut jo kauan sitten kiin-
nostamasta.

Kuten alkulauseessa vihjaisin, niin 
peliuran lopettamisen vaikeutta ei ole ko-
vin näkyvästi käsitelty, ainakaan seuraa-
millani palstoilla. Olisiko siinä jopa aihet-
ta yhden illan seminaarille?

Teksti ja kuvat: Matti Santanen, PGh

Jos on golfin aloittaminen vaikeaa ja kynnys korkealla, 
niin miten vaikeaa on palata tuon kynnyksen yli takaisin? 
Aloitusoppaita kyllä riittää, mutta mikä neuvoksi, jos jostain 
syystä pitää heittää mailat nurkkaan ja ilmoittaa klubille ja peli-
kavereille, että tänä kesänä en sitten enää pelaa.

Koittaa aika sellainenkin 
eTTei golf maiTa.....

Golfista luopumisen jälkeen vanhojen kave-
reitten tapaaminen jatkuu peuramaalaisten 

jokatorstaisella keilavuorolla Lippulaiva-
kauppakeskuksen keilahallissa Espoossa. 

Palloa heittämässä Esko Haukka, taustalla 
Liisa Santanen, Taru Helin, Matti Santanen 

ja Toivo Rope, joilla kumpikin palloilu-
harrastus vielä jatkuu.
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Talvivaaran naapurista 40-luvun loppu-
puolella alkoi tämän golfarin monivai-
heinen elämäntaival.  Muutto Kainuusta 
Helsinkiin nuorelle perheelliselle oli sen 
ajan muoti-ilmiö. Perheen mukana seu-
rasivat harrastukset; urheilu, varsinkin 
pesäpallo, metsästys ja koiraharrastus. 
Tärkeimpinä kuitenkin olivat molempien 
työpaikat Kansallis-Osake-Pankissa. 

koiran haku
Lähes kymmenen vuoden jälkeen veri 
alkoi vetää taas maaseudulle. Kun nimi-
tykseni Kuhmoisiin oli varmistunut, niin 
kahden päivän päästä olimme vanhimman 
tyttäreni kanssa Salossa jo varaamassa koi-
ranpentua perheeseemme. Tämä pikainen 
Salon matka taas johtui siitä, että vaimoni 
Sirkan mielestä meidän perheeseen ei han-
kita koiraa sinä aikana kun asumme kau-
pungissa. Pesäpallon harrastus jäi Hesaan. 
Koiraharrastus jatkui aktiivisena Suomen 
Ajokoirajärjestön sihteerinä ja tuomariteh-
tävissä ympäri Suomen.

Pesäpallokipinä syttyy 
uudestaan ikaalisissa
Kuhmoisista kutsu kävi Ikaalisiin. Pesä-
pallo palasi taas kuvioihin. Toiminta Suo-
men Ajokoirajärjestössä hiipui liikaa aikaa 
vievänä harrastuksena. Haitarin soitto ei 
vetäissyt minua mukaan, mutta ensikos-
ketuksen golfiin sain täällä. Kylillä pidet-
tiin hurjana henkilöä, joka alkoi markki-
noida golfkenttää Ikaalisiin ja kun kaksi 
hurjaa tapasi toisensa, niin ajatus golfista 
Ikaalisissa lähti lentoon.

Oikopäätä golfkentälle 
kyprokselle
80-luvun lopussa muutimme Hyvinkäälle. 
Toisena päivänä konttoriimme tuli on-
nittelukäynnille Hyvinkään Tahkon pe-
sispomo Aulis Paski mukanaan silloinen 
Hyvigolfin kapteeni, Vesa Jaarva, jonka 
pikaisesti tunnistin ”Me Tammelat” -tele-

visiosarjan Vesaksi. Terve tuliaislahjaksi he 
toivat pankkisiirron, jolla piti maksaa pa-
rin viikon päästä alkava viikon golfmatka 
Kyprokselle. Kysyivät kengän numeron, 
housujen ja paidan koon. Kysyivät myös, 
että sopisiko violetti nahkainen golfbägi 
ja Ramin mailat. Parin viikon päästä mat-
kasimme sitten Tahkon ikämiesporukalla 
etelään kohti tuntemattomia seikkailuja. 
Ensimmäinen golflyöntini ykköstiillä oli 
huti. Toinen osui, kiitos Vesan opetuksen. 
Väylällä viisi, par 3, avaukseni meni hiu-
kan metsään. 

Pallo löytyi. Huhuilin missä päin se reikä 
on ja kun sain tarkat koordinaatit, lyönti 
ja pallo suoraan kuppiin. Silloin sain kut-
sumanimekseni Birdie-Paavo. Tällä vuosi-
tuhannella kutsumanimi on lyhentynyt 
P ateksi, birkut kun  ovat harventuneet.

Kaksi vuotta pelasin Hyvinkäällä 
ja sitten yhden kesän Keimolassa. Pelaa-
minen oli normaalia klubipelaamista ja 
vain muutama viikkokisa sopi joukkoon. 

Elämäntilanteen muutos
Elämäntilanteeni muuttui rajusti 90-lu-
vun puolessavälissä. Jäi työelämä, enkä 
saanut pelata golfia leikkausten seurauk-
sena.

Keväällä 2009 vaimon ollessa käy-
mässä tyttäremme kanssa New Yorkissa 
rupesi aika käymään pitkäksi. Kaivoin 
varastosta sen violetin bägin ja Ramin 
mailat. Kehä III:n varteen oli avattu golfin 
harjoituspaikka, Megarange. 

Kauimmaiseen nurkkaan kannoin varus-
teeni ja kävin kyselemässä toimintaohjeita. 
Ensin korillinen palloja ja toinen perään. 
Ilo oli suuri, kun huomasin, että pystyn 
lyömään palloa. Lyöntini oli muuttunut, 
eikä tyyli silmiä hivellyt. Päätin, ettei tyy-
li saa ratkaista. Kotiin päästyäni viestitin 
Sirkalle, että soittelen kohta. Välillä surfai-

    

SOTKAMOSTA 
monen vaiheen kautta Lohjalle


Vierumäen Talvipäivillä Paavo on ilmeisesti esittänyt 
kiperän kysymyksen puheenjohtajalle Pertti Raimia-
lalle. Taustalla Ole Johansson seuraa tiannetta.

lin netissä tutkien välineitä. Puhelussa Sirkalle kerroin, 
että olen aloittanut golfin pelaamisen, tuo välineet. 
Ystävällinen myyjä kaupassa oli ensin selvittänyt mil-
laiselle pelaajalle nämä välineet tulevat, siinä vielä pari 
soittoa minulle ja paketti oli kasassa. Nyt bägi oli sini-
nen ja kaikki vaatteet jälleen sopivat. 

ShG:n kautta lohjalle
Huolellisen tutkinnan jälkeen menin SHG:n toimis-
tolle Lakistoon. Pian olin SHG:n jäsen. Tauon aikana 
sarjakin oli muuttunut senioreiksi. Luukin miellyttä-
vässä sennuporukassa pelasin yli sata kierrosta kesän 
aikana ja nyt tulivat mukaan myös kilpailut.

Keväällä 2011 nuorempi tyttäreni muutti per-
heineen Lohjalle. Kävimme porukalla katsomassa hei-
dän ostamaansa taloa ja tulomatkalla poikkesimme 
St.Laurence Golfin kentällä. Ja siinähän se rataa ylit-
täessämme välähti, muutamme Lohjalle. Valmistelin 
asian huolellisesti ennen esittämistä Sirkalle ja tyttäreni 
perheelle. Kaikki asiat järjestyivät taas hienosti ja ke-
säkuun lopulla olimme jo lohjalaisia. Tietysti samalla 
vauhdilla myös StLG:n jäsenkortti löytyi taskustani ja 
osakekirja salkustani. Vuonna 2012 nyökkäilin itseni 
senioritoimikunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan 
jäseneksi. Siinä tehtävässä olen seurassani edelleen. 
Vanha kilpailuviettini on taas palannut ja monet ki-
sat olen pelannut vaihtelevin menestyksin. Kesä 2014 
meni juhannuksesta lähtien selkävaivojen takia piloille 
ja nyt on kunto-ohjelmalla tavoite saada äijä taas ke-
hiin.

aluetour vastuualueena
Suomen Golfsenioreissa vastuualueeni on Aluetour. 
Kun kesällä 2014 suostumustani tähän tehtävään ky-
syttiin, ei tuottanut vaikeuksia vastata myöntävästi. 
Kolme kautta olin kilpaillut aluetouria ja jokaisesta ki-
sasta, menestyksestä riippumatta, jäi mukavat muistot.  
Tapahtumat ja pelikaverit olivat minunlaisiani. Olen 
helposti innostuva ja mukaan lähtevä ja näillä eväillä 
uskon, että me kaikki yhdessä pystymme pitämään 
aluetourin suosittuna kilpailuna ja tarvittaessa sitä vielä 
parantamaankin.

Pidän erään suurmiehen sanomasta hiukan 
muunneltuna: ”Älä kysy, mitä seura voi tehdä hyväk-
sesi, vaan kysy mitä sinä voit tehdä seuran hyväksi”. 

Tapaillaan tapahtumissa ja kentillä kaudella 2015.

Paavo Reunanen

 

 Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
 PAAVo REUNANEN

Lassi Tilanderin Classic-weeks 

Belek 31.10.           1429e
Sousse 20. ja 27.11.    975e

Reka Partasen opetusviikot 

Belek 31.10 & 7.11.          1759e
Sousse 4.12.   1249e

Even ja Horsman Draivi Golf
Belek 24.10 & 7.11.  1439e

Helena Safon opetusviikot
Belek 24. & 31.10., 7.11.     1599e

Asko Arkkolan golfviikko
Sousse 13.11.                975e
   

Kaikkien Teemamatkojen 
hintaan sis. All Inclusive -majoitus 

viiden tähden hotellissa (hlö/2hh), 
greenfeet ohjelman mukaan, sekä 

bägikuljetus. 

Lisätiedot netistä.

Matkatoimisto Detur Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI 

Puh. 0207 850 850

www.detur.fi

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

SYKSY 2015
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Mistä tunnet sä ystävän? 
Taannoin olin erään satakuntalaisen seurueen mukana golfmatkalla Niitväljassa. Kuinka ollakaan 

peli luisti ja voitin siellä komean pokaalin. Menomatkalla Viroon olin jo varautunut jälkipeliin ja 

ostanut laivalta pullon Camparia, jonka nyt avasin ja kaadoin voittopokaaliin. Pokaalin laitoin 

kiertämään bussissa matkalla kentältä satamaan. Puoli bussia kierrettyään alkoi pokaalimaljaan 

tarttuneiden penkeiltä kuulua kauhistuneita huutoja: – pokaali vuotaa! 

Eipä tullut etukäteen testattua ”pojan” vedenpitävyyttä ja nyt kaikilla maljasta maistaneilla oli 

pöksyissä tai koltussa hyvin hankalasti poispestävä punainen katkera katkeromuisto Matin voitosta.

Kolumnissaan lehtemme sivulla 42 Lassi Tilander esittää kysymyksen: “Onko golf tylsää? “
Jos lajimme hänen esilletuomansa tutkimuksen mukaan ulkopuolisen näkökulmasta näyttää tylsältä, niin ainakin 

golfin ympärillä sattuu ja tapahtuu. Tässä alla muutama Matti Santasen 
keräämä todistuskappale siitä, että golf on kaukana tylsästä.

MiSTä TuNNET Sä ySTäVäN?
Vanha Porintie eli Vihdintie oli kuuluisa mutkistaan ja sulkuviivoistaan. Sitä tietä pitkin kuitenkin lähdin ruuhka-aikaan pienen kiiruun ja työkaverini kanssa kohti Poria siellä vietettävään golftapahtumaan Heti matkaan pääs-tyämme alkoi kaatosade ja auton tuulilasinpyyhkijät joutuivat huiskimaan vettä sivuun minkä ehtivät. Juuri pahimmalla mutkataipaleella kuului naksaus ja pyyh-kimet lakkasivat toimimasta. Pää ulkona sivuikkunasta vein autoa kävelyvauhtia eteenpäin kunnes vihdoin tulimme bussipysäkille ja sain päästettyä perässäni ma-televan autojonon ohitse. Kaatosateessa pysäkillä tehty pikahuolto ei tilannetta pelastanut, sillä pyyhkijöiden mekaniikka oli pettänyt kovan rasituksen alla eikä sen korjaaminen paikanpäällä onnistuisi. Menin peräkontille, otin sieltä ns. kuormaliinan ja sidoin sen ulkopuolella pyyhkijän varteen ja raollaan olleiden sivuikkunoiden kautta toin narun päät sisään ja annoin ne avustajan käteen. Siitä jatkoimme matkaa Poriin saakka ja rep-sikka vieressä huolehti keinuvin hartialiikkein narusta eestaas vetäen tuulilasin läpinäkyvyydestä. Hieman hän valitteli perille päästyämme puttituntuman turtuneen.

Terkkuja, 
Matti Santanen

Mistä tunnet sä ystävän?

Jokunen vuosi sitten olin mukana A-luokan 

golfmatkalla eli ns. poikamiesporkalla yhden 

yön reissussa Tallinnaan. Pelimenestystäni 

en muista, eikä matka olisi muutenkaan 

mieleeni jäänyt, ellei juuri ennen Helsingin 

satamaan tuloa eräs velmu olisi pyytänyt 

minua makutuomariksi hajuvesiosastolle. 

Vaimolle piti kuulemma valita laadukkaan 

tuoksuinen tuliainen. Kaveri avasi yhden 

näyteputelin ja pyysi minun kättäni tuok-

sutusalustaksi. Pahaa aavistamatta ojensin 

käteni ja hän roiskutti siihen näytettä oikein 

reippaasti, pisti pullon korkin takaisin kiinni 

ja totesi: 

- Nyt sinulla on kotona hieman kertomista 

matkastasi.
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AIKA:	 4.6.2015,	klo	10.00	alk.
PAIKKA:	 Peuramaa	Golf	Hjortlandet	/	Porkkala
PELIMUOTO:	 Stableford	(pb)	18	reikää	täysin	tasoituksin
TASOITUSRAJA:	 36
KILPAILUMAKSU:	 60,-	sisältäen	buffetlounaan	ja	pullakahvin	(PGH-pelioik.	20,-)
ILMOITTAUTUMINEN:		caddiemaster@peuramaagolf.com	(20.-31.5.2015)

SGS	on	vuodesta	2006	järjestänyt	yhteensä	76	jäsenmatkaa	eri	puolille	maapalloa,	joille	
on	osallistunut	yhteensä	yli	4000	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

sGs-MatKaseuraKisa

KutsuKilpailu 
kaikille SGS:n matkoille osallistuneille

KolopalloKom    M
elluKSia
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VaSTaUKSET

1 a)sääntö19-2

2 c)sääntö19-3,
 joskysymyksessäonpuhdasvahinko

3 a)määriltelmä:
 pallontähtäämieneiedellytälyöntiasentoa

4 c)sääntö25-1c

5 b)sääntö3-3a
 edellyttääainamenettelystäkertomisen

6 b)7: 1 avauslyönti
  1r uusipallosäännön27-1mukaan
  1 lyöntihiekkaesteeseen
  0 vapautuminenliikuteltavasta
   haitasta(24-1)
  0 pallonpuhdistaminen
   sallittu(24-1)
  1 lyöntiviheriölle
  2r palloosuuhuollettuun
   lippuun(17-3)
  1 palloreikään

7 a)sääntö27-2c,
 palloonvoinutkadotavesiesteenulkopuolelle;
 pallonlöydyttyävesiesteestäonsilläjatkettava

8 a)määritelmä:
 kunnostettavaalue;vastustajanmielipiteelläei
 olemerkitystä

kari Bastman
kari.bastman@gmail.com

kari 
Bastman 

SÄÄNTÖPÄHKINÄT

1 Minna pelaa reikäpeliä ja lyö palloaan niin, että se 
 hipaisee hänen omaa bägiään. Rangaistus?

 a)yksilyönti
 b)kaksilyöntiä
 c)reiänmenetys

2 Viheriöllä Minnan caddie puhdistaa Minnan putteria ja 
 pudottaa sen vahingossa niin, että se  osuu reikäpeli-
 vastustajan liikkeellä olevaan palloon. Mitä seuraa?

  a)reiänmenetys
 b)yksilyönti
 c)eirangaistusta

3 Minna asettaa viheriöllä putterin lavan aivan pallonsa
  eteen. Minna ei kuitenkaan ole lyöntiasennossa. 
 Onko hän tähdännyt palloaan?

 a)kyllä
 b)ei
 
4 Minna lyö pallonsa kohti suurta tilapäisen veden
  lammikkoa. Pallo on varmasti lammikossa, mutta
  sitä ei löydy. Menettelytapa?

 a)palloonkadonnutjaMinnanonmentävälyömään
 uusipalloedelliseltälyöntipaikalta
 b)Minnavoiarvioidapallontodennäköisensijainnin
 lammikossajapudottaauudenpallonmailanmitan
 päähäntilapäisenvedenreunastatällekohdalle,ei
 rangaistusta
 c)määritetäänkohta,jossapalloylittitilapäisenveden
 rajanjaMinnapudottaauudenpallontästäyhden
 mailanmitanetäisyydellä,eilähemmäsreikää,rangaistusta
 eiseuraa
 
5 Mikko pelaa lyöntipeliä eikä tiedä, saako tieltä vapautua
  rangaistuksetta. Mikko päättää pelata säännön 3-3
  mukaisesti kahta palloa. Koska molemmilla palloilla 
 tuli sama tulos, Mikko palauttaa tuloskorttinsa kerto-
 matta asiasta kilpailutoimikunnalle.

 
 
 a)koskamolemmillapalloillapelattiiinsamatulos,
 eirangaistustaseuraa
 b)Mikkosuljetaankilpailusta
 c)Mikolleannetaantällereiällekahdenlyönninrangaistus

6 Anne lyö par 3 väylällä avauslyöntinsä vesiesteeseen. 
 Hän tiiaa uuden pallon ja lyö sen hiekkaesteeseen. 
 Pallo nojaa haravaan, ja haravaa nostaessaan Anne 
 liikuttaa palloaan. Anne nostaa ja puhdistaa pallonsa 
 ja asettaa sen alkuperäiselle paikalle. Hänen seuraava 
 lyöntinsä osuu lipputankoon, jota Anne on huomannut 
 kilpakumppaninsa huoltavan. Pallo pysähtyy reiän 
 viereen ja Anne puttaa sen sisään.
 Mikä on Annen tulos tältä reiältä?  

 a)6
 b)7
 c)8
 d)9

 7 Heikki lyö reikäpelissä avauslyöntinsä sivuvesiesteen 
 suuntaan, mutta ei ole varmaa menikö pallo esteeseen 
 vai katosiko se. Heikki ilmoittaa pelaavansa varapallon, 
 joka pysyy väylällä. Vesiesteessä näkyy pallo, jonka 
 Heikki tunnistaa omakseen. Miten jatketaan?

 a)Heikinonpelattavavesiesteessäolevaapalloaan
 säännön26mukaisesti
 b)Heikinonjatkettavavarapallollaan
 c)Heikkihäviääreiän,koskahänpelasivarapallonvaikka
 alkuperäinenpalloolivesiesteessä
 
  8 Heikin seuraava avauslyönti jää puuhun, jonka runko 
 on kunnostettavaksi merkityllä alueella mutta Heikin 
 pallon sijainti on kunnostettavan alueen ulkopuolella. 
 Voiko pallon pudottaa rangaistuksetta yhden mailan- 
 mitan etäisyydelle paikasta, jossa Heikki vapatuu puun
  vaikutuksesta, ei kuitenkaan lähemmäs reikää?

 a)kyllä
 b)ei
 c)ei,josreikäpelissävastustajakieltää
 

Osaatko säännöt?

Sääntöpalsta
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Torstai 9.4. - Sunnuntai 12.4. 
GOLF CENTERIN MYYMÄLÖISSÄ JA VERKKOKAUPASSA!

Cobra Baffler XL 
Seniorin unelmapuut 
Miehille ja Naisille.

Hybridit 84,50 € (169,-)

Väyläpuut 99,50 € (199,-)

Draiverit 134,50 € (269,-)

Baffler XL vie pallon pidemmäl-
le myös hitaammilla mailanpään 
nopeuksilla! Saatavana Regular-, 
Seniori- sekä naisten varsilla.

Wilson Staff Maximum
pallotusina 6,90 € (19,90,-)

GOLABALOO TO 9.4. - SU 12.4. | To 10-19, Pe 10-19, La 10-15, Su 12-16
Katso lisätiedot ja hurja tarjouslista netistä www.golfcenter.fi

Tarjoustuotteita rajoitettu määrä, valikoima voi vaihdella liikeittäin.

VERKKOKAUPPA AUKI 24H

-50%


