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EVERYTHING YOU NEED. NOTHING YOU DON’T. 
TÄYSIN UUSI VOLVO XC40

Kun vaihtoehtoja on lähes loputtomasti, ehkä se mitä tarvitsemmekin 
on oikeasti vähemmän. Vähemmän huolehdittavaa. Vähemmän turhaa 
painolastia. Käyttömukavuudesta suorituskykyyn, kekseliäistä säilytys-

tiloista älykkääseen teknologiaan. Uusi Volvo XC40 on suunniteltu 
tarjoamaan sinulle kaiken mitä tarvitset.

kaikki se mitä aidosti tarvitset.
täysin uusi volvo xc40.

VOLVOCARS.FI
Volvo XC40 -mallisto alkaen: autoveroton hinta 32 300 €, autovero 7 426,87 €, toimituskulut 600 € kokonaishinta 40 326,87 €. 
EU-yhd. 4,9–7,1 l/100 km, CO2 127-166 g/km. Kuvan auto lisävarustein.
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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koi-
tuk  sena on kehittää se nio ri golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen senioreita 
kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edes-
auttaa seurojen senioritoimikuntien toimin- 
taa sekä yhteistyössä Golfliiton kanssa koor-
dinoida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet ja 
naiset sinä vuonna 50 vuot ta. Jäsenmaksun 
mak sa neita senioreita oli vuoden 2017 
lopussa 14 562.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit ja 
Senior Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille M50 Haastajatour, M60 Tour, 
M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour, N60 Tour, 
N70, Senior Aluetour sekä erikseen rekäpeli- 
 kilpailut 60-, 65-, 70- ja 75-vuotiaille mie-
hille. Uutena kilpailu sarjana järjestetään 
Pohjois-Suomessa pelattava Pohjois-Suomi 
Tour.
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open ovat avoinna myös SGS:ään kuulu-
mattomille Suomen Golfliiton jäsenseuro -
jen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Senior 
Open on avoin myös ulkomaisille pelaajille. 
Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapah-
tumat ovat EM-joukkuekilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjes tä  mät 
miesten EM-kisat ovat syys kuun alussa Itä-
vallassa ja naisten vastaavat kisat sa maan 
ai kaan Belgiassa. Kesäkuussa järjestetään 
ESGA:n (Eu ro pean Senior Golf Association) 
miesten M70-sarjan kisat Portugalissa. M55-
joukkuei den mestaruuskilpailut järjes tetään 
elokuun alussa Hämeenlinnassa. ESLGA:n 
(Euro pean Senior Ladies Golf Associations) 
mestaruus kilpailut, nimel tään Marisa 
Sgara vatti Trophy, sekä N65-joukkuekil-
pailut järjestetään heinäkuussa Itävallassa. 
Epäviralliset PM-kisat on suunniteltu 
järjestettäviksi Ruotsin Malmössä syys-
kuussa.

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 45%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei-
set Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. 
Tänä kesänä Kesäpäiviä järjestetään neljät 
eri puolilla Suomea, Ypäjällä, Vihdissä, 
Joroisissa ja Lappeenrannassa. 
     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 ja hotellimajoituksesta koti-
maassa ja 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 kahdeksan 
jäsentä. 

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet ja 
heidän toimikautensa:

SGS:n jäsenilleen tarjoama pelioikeuskenttäpaletti laajenee tänä vuonna kun jouk-
koon liittyi Uudenkaupungin Golfklubi ja sen mukava ja kaunis kenttä (kuva vas.). 
Kuvassa väylä 13. Huomaa erityisesti kyltti tiin vasemmalla puolella. Väylän poikki 
kulkee veneväylä! Kentän seitsemäs reikä koristaa tämän vuoden SGS-jäsenkorttia. 

Toinen uusi pelioikeuskenttä on Lappajärvellä sijaitseva Järviseudun Golfseura. 
Hienon kentän erikoisuutena on siipiratasalus ”Albatlossi”, jolla siirrytään klubilta 
etuysille ja etuysiltä takaysille.
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  Puheenjohtajalta

Ensimmäistä kertaa kirjoittelen tähän ”Puheenjohtajalta” 
palstaan. Tätä kirjoittaessani olen ollut SGS:n puheenjoh-
tajana kuukauden päivät. Toiminta on minulle sinällään 

tuttua kun olen ollut hallituksessa mukana jo kahdeksan vuot-
ta. Varsin luottavaisin mielin lähden luotsaamaan yhdistystä. 
Yhdistys on taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvässä kunnossa. 
Suuret kiitokset Pertille pitkästä rupeamasta SGS:n hallituksessa. 
Paljon tapahtui tuon kymmenen vuoden aikana, jolloin hän oli 
puheenjohtajana. Tästä on hyvä jatkaa yhdistyksen kehittämistä.

SGS:n jäsenmäärä kasvoi 8% vuoden 2017 aikana. Tuo hui-
ma kasvu johtui lähtökohtaisesti siitä, että miesseniorien ikäraja 
pudotettiin 50 vuoteen. Eli vuoden 2017 alusta Suomeen ilmaan-
tui kertaheitolla toistakymmentä tuhatta uutta miessenioria, jois-
ta osa liittyi myös SGS:n jäseneksi. Vuosittainen vaihtuvuus aset-
tuu tuonne 10-15% suuruusluokkaan, joka hyvin korreloi myös 
seurojen vaihtuvuuteen.

Tulevaan kauteen lähdemme hyvistä lähtökohdista. Kil pai-
lujärjestelmää on ehostettu entisestään. Kaikki SGS:n vastuulla 
olevat kilpailut hoidetaan Golfbox-järjestelmän kautta, jolloin 
meille jää kaikki historiatiedotkin omaan keskitettyyn järjestel-
mään. Uusien Golfboxin piiriin lisättävien Tourien osalta on tie-
tysti hiukan harjoiteltavaa ja se asettaa haasteita toureista vastaa-
ville, mutta se on sen väärtti. 

Suurin ponnistus tulevalla kaudella on ESGA:n M55 Eu-
roo panmestaruuskisat elokuun alkupuolella Hämeenlinnassa. 
Mu kaan odotetaan 21-22 maata, joista tulee kaksi kuuden pe-
laajan joukkuetta, tarkoittaa reilut 250 pelaajaa mahdollisine 

seuralaisineen. Mukaan tulevat myös eri maista puheenjohtajat 
seuralaisineen. Näin ollen odotamme kisaviikolle yhteensä noin 
350 henkilöä.

Jäsenpalvelujen puolella tapahtuu pieniä muutoksia. 
Pelioikeuksia tullaan lisäämään tänä vuonna maltillisesti, mut-
ta pientä lisäystä silläkin puolella. Uusia pelioikeuskenttiä ovat 
tänä kautena Uudenkaupungin Golfklubi länsirannikolla ja 
Järviseudun Golfseura Lappajärvellä Pohjanmaalla. Pelioikeuksien 
käyttö on ollut vilkasta vuodesta toiseen. Vaatii vielä tarkemman 
analyysin siitä, miten ja minne tulevaisuudessa uusia pelioikeus-
kenttiä ja pelioikeuksia lisätään.

Jäsenmatkat ovat olleet vuodesta toiseen suosittuja jäse-
nistön keskuudessa ja niiden kehittämistä tullaan jatkamaan. 
Matkojen määrää ei ehkä tulla lisäämään, mutta sisältökehitystä 
ollaan joiltakin osin pohtimassa. 

Selkeästi merkittävin muutos kaikille SGS:n kotisivuilla 
käyville on uusitut sivut, jotka ovat olleet käytössä jo tovin tätä 
lukiessasi. Vanhat kotisivut oli toteutettu reilut kymmenen vuotta 
vanhalla teknologialla ja tässä ”mobilisoituvassa” yhteiskunnassa 
oli meidän aika reagoida tilanteeseen ja päivittää sivut responsii-
visiin, päätelaitemukautuviin sivuihin. Valtaosalla senioreistakin 
alkaa olla jo älypuhelimet, jolloin sivuille luonnollisesti tulee luet-
tavuuteen liittyviä haasteita. Tällä uusitulla järjestelmällä sivujen 
käyttö pitäisi olla vaivatonta kaikilla päätelaitteilla.

Hyvää golfkautta 2018
Heikki Hallaranta

Puheenjohtaja

takana kovan kasvun vuosi 
   kohti uusia haasteita
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nsi kesänä Hämeenlinnassa järjestettävät ESGA:n 
miesseniorien joukkue-euroopanmestaruuskilpai-
lut tulevat olemaan suuri haaste ja voimainnäy-
tös järjestelyistä vastaavalle yhdistyksellemme. 
Poiketen EGA:n päätöksestä pudottaa miessenio-

rien ikärajaa 50 vuoteen, on ESGA päättänyt säilyttää ikära-
jan omissa tur nauksissaan 55 ikävuodessa. 

EM-kisojen ajankohta on elokuun 7.-10. päivä, peli-
areenoina tulevat olemaan Aulangon 
Golfklubin Eversti sekä Tawast Golf & 
Country Club. Kilpailukategorioita on 
kaksi, tasoitukseton eli Championship, 
joka pelataan Everstillä, ja tasoitukselli-
nen eli Cup, jota isännöi Tawast Golf. 

Euroopan suurin seniorikilpailu
ESGA:n Joukkue-EM-kilpailu on osanottajamäärältään suu-
rin Euroopassa järjestettävä seniorikisa. ESGA-jäsenmaita on 
yhteensä 24 ja mikäli kaikki maat lähettävät joukkueet ki-
soihin tulisi joukkueita olemaan 48 ja pelaajia yhteensä 288 
jokaisen joukkueen koostuessa kuudesta pelaajasta. Yleensä 
jotkut maat tyytyvät vain yhteen joukkueeseen ja joku maa 
jää pois kokonaan, joten ihan täyttä kilpailijamäärää ei 
Hämeenlinnaan odoteta.

Pelaajien lisäksi kisatapahtumaan osallistuvat joukkuei-
den kapteenit, joista osa pelaavia, jäsenmaiden seniorijärjes-
töjen puheenjohtajia sekä ESGA:n edustajia. Monilla edellä 
mainituista on myös vaimo tai muu seuralainen mukana ki-
satapahtumassa. Näiden lisäksi kisojen läpivienti vaatii suu-
ren määrän toimitsijoita, kuten kilpailujohtajia, tuomareita, 
starttereita, toimistovirkailijoita, tulospalveluhenkilökuntaa 
ym. Näin odotamme ensi kesänä Hämeenlinnaan reilusti yli 
300 pelaajaa ja muut osanottajat mukaanlukien kokonaisvie-
railijajamäärä noussee lähemmäs 400.

Projekti käyntiin jo kolme vuotta sitten
On selvää, että tämänkokoinen tapahtuma vaatii varsin pal-
jon suunnittelua ja järjestelyä, jotta kaikki saadaan sujumaan 
toivotulla tavalla. Etukäteisvalmistelut alkoivat jo kolmisen 

vuotta sitten projektia vetäneen Heikki Hallarannan joh-
dolla. Hänen apunaan ovat olleet SGS:n hallituksen jäsenis-
tä Pertti Raimiala, Anneli Tuominen, Ari Mustonen, Kari 
Hiukka ja Ole Johansson. 

Kisakaupungin Hämeenlinnan valintaan vaikutti mon-
ta tekijää. Kaupunki on sopivan kokoinen, etäisyydet koh-
tuulliset, majoitustarjonta riittävä ja monta korkeatasoista 
golfkenttää sopivan etäisyyden päässä. Päätökseen vaikutti 

myös kaupungin johdon varsin myön-
teinen suhtautuminen kisoihin.

Kilpailuareenoiksi valikoituivat 
Aulangon Golfklubin Eversti-kenttä ja 
Tawast Golf. Pää kilpailujen ohella tul-
laan Kytäjän golfkentällä pelaamaan 
ESGA-maiden seniorijärjestöjen pu-

heenjohtajien Presi dents´ Cup ja seuralaisille järjestettävä 
Ladies´ Tournament. 

Sponsorointi
Viiden päivän tapahtuman ja yli kolmensadan 
pelaajan kisatapahtuman budjetti on huomat-
tava. Suurimmat menoerät ovat kilpailumak-
sut,  hotellien ja kenttien väliset bussikulje-
tukset sekä avaus- ja päätösseremonioiden sekä 
muiden tilaisuuksien tarjoilut. Myös kisama-
teriaalin tuotanto, palkinnot ja virkailijoiden 
vaatetus vie budjetista suuren osan.  

Vaikka osallistuvien maiden kilpailijat 
maksavat osallistumisensa ja majoituksensa, jää 
budjetista suuri osa muilla keinoin katettavak-
si. Näin kisasponsorit ovat keskeisessä osassa, 
jotta projekti saadaan viedyksi kunnialla läpi. 
Olemmekin kiitollisia kaikille yrityksille ja ta-
hoille, jotka ovat tukemassa kisoja ja haluam-
me esittää vilpittömät kiitoksemme niille.

Bussilla lentokentältä
Suurin osa kisaosanottajista tulee lentäen 
Helsinkiin. Jotta siirtyminen kisakaupunkiin 

Hämeenlinna
EM-kisanäyttämönä

Tournament ProgrammeDay 1 | Monday – August 6th 2018 
12.00 – 20.00  Arrival of the Participants and checking in at Spa Hotel Aulanko and 

 
Sokos Hotel Vaakuna  

Day 2 | Tuesday – August 7th 2018  
07.30 – 18.00  Official Practice Day at Aulanko Golf Club and Tawast Golf Club

10.00 – 12.30  ESGA Board Meeting 18.00 – 19.00  Captainś  Meeting19.00 – 19.30 Team Photo Sessions20.00 – 23.00  Opening Ceremony and light Buffet Dinner at the City Hall hosted 

 
by the Mayor of the City of Hämeenlinna Day 3 | Wednesday – August 8th 2018 

07.30 – 18.30  First round of the Championship and Cup Competition at 

 
Aulanko Golf Club (Championship) and Tawast Golf Club (Cup)   

10.00 – 18.00  Presidentś Cup and Ladieś Tournament including Lunch at 

 
Kytäjä Golf Club 

Day 4 | Thursday – August 9th 2018 
07.30 – 18.30  Second round of the Championship and Cup Competition

18.00 – 20.00 ESGA General Assembly Meeting 
20.00 Presidentś Dinner for Presidents and Presidentś Ladies

 
Day 5 | Friday – August 10th 2018 
07.30 – 18.30  Third round of the Championship and Cup Competition 

20.30 – 23.30 Gala Dinner with Prize Giving and Closing Ceremony at Spa Hotel Aulanko

Day 6 | Saturday – August 11th 2018 
  

Departure of the participants 

XXXVIIESGA Senior Team Championship & Cup 2018

E sujuisi mahdollisiman vaivattomasti on joukkueille tulo-
päivänä maanantaina järjestetty bussikuljetus. Pienemmille 
ryhmille on 15 hengen bussit ja suuremmille 30 hen-
gen. Naapurimaista osanottajat tulevat laivalla ja omil-
la autoilla Turkuun tai Helsinkiin, mistä löytävät tiensä 
Hämeenlinnaan.

Koko kisojen ajan tulee myös kisahotellien ja golf-
kenttien välillä toimimaan ns. shuttle-bussikuljetus.
 
Majoitus
Alkuperäisenä ajatuksena oli, että kaikki osanottajat olisi saatu 
majoitetuiksi Aulangon historialliseen kylpylähotelliin, mikä 
olisi järjestelyjen kannalta ollut ihanteellista. Melko pian kävi 
kuitenkin ilmi, ettei hotellin kapasiteetti tulisi riittämään ja näin 
päätimme tarjota vierailijoille myös hyvällä paikalla siajaitsevaa 

Sokos Hotelli Vaa kunaa.
Spa Hotelli Aulanko tulee toimimaan kisojen keskuspaik-

kana, missä tulee toimimaan kisatomisto ja, missä järjestetään 
päätösgaalaillallinen.

>>>

EM-kisojen toisena päänäyttämönä on Aulangon Golfklubin Eversti-kenttä. 
Kuvassa Everstin viimeinen väylä.

XXXVII

ESGA Senior Team 

Championship & Cup 2018
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SPONSORIT

XXXVII
ESGA Senior Team 

Championship & Cup 2018 

Avausseremonia raatihuoneella
Hämeenlinnan kaupunki on ystävällisesti luo-
vuttanut raatihuoneen kisaorganisaation käyt-
töön avausseremoniaa ja avaus  illallista varten. 
Toriympäristö kaupungintaloineen tuleekin anta-
maan näyttävät puitteet turnauksen avaustapah-
tumalle.

EM-kilpailut
ESGA:n 55-vuotiaiden miesseniorien Eu roo-
pan mestaruuskilpailuissa on, kuten edellä on to-
dettu, kaksi kategoriaa; Championship ja Cup. 
Ensinmainittu ”mestaruuskisa” on tasoituk se t on 
kuuden pelaajan joukkuekilpailu ja se pelataan 
Aulangon Golf klubin Evesti-kentällä. Cup-kil-
pailu pelataan tasoituksellisena Ta  wast Golfissa, 
niinikään kuuden pelaajan joukkuein. 

Kil pai lut kestävät kolme päivää ja pelimuo-
tona on henkilökohtainen lyöntipeli siten, että 
kunakin päivänä joukkueen neljän parhaan pe-
laajan tulokset muodostavat joukkueen tuloksen. 

Kisoissa palkitaan kummassakin sar jassa 
kolme parasta joukuetta. Tämän ohella palkitaan 
myös kolme parasta yksilötulosta tehnyt pelaaja 
kummassakin sarjassa.

Yleisö tervetullut
Yleisö pääsee vapaasti seuraamaan kisoja kum-
mallekin kentälle. Kilpailut ovat, kuten sanottu, 
suurimmat Euroopassa pelattavat seniorikisat ja 
harvoin pääsee näin läheltä seuraamaan maan-
osamme seniorihuippujen peliä. 
         Tapaamisiin Hämeenlinnassa 7.-10.8.2018.

Ole Johansson

Tawast Golf isännöi EM-kisojen Cup-
joukkueiden kilpailua. Kuvassa kentän 
kymppiväylä.

Hämeenlinnalaisen Pekolan linjaliiken-
teen kalusto huolehtii pelaajien kuljetuk-
sista hotellien ja golfkenttien välillä ja 
myös lentokenttäkuljetuksista. 

Championship-kilpailu pelataan Aulan-
gon Golfklubin Eversti-kentällä. Kuvassa 
kentän väylä 8 edessä ja 7 taustalla. 
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  peliOikeuSkeNtät 2018

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 Ari Mustonen, p. 0400159114, sähköposti: ahe.mustonen@gmail.com
Jäsenrekisteriasioita hoitaa Outi Kunttu, p.0400404010,sähköposti:outi.kunttu@golf.fi

MeMbership Card
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JäSeNpAlVelut
 

AleNNuSkeNtät

Iitin Golfseura (IGS)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 5 euroa. 

Jyväs-Golf (JG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 12 Green Feen 
hintaan 23 euroa/9 reikää ja 32 euroa/18 reikää. 

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 29 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää vain kerran kauden aikana. 
Peliajan voi varata neljä vuorokautta aikaisemmin.

Loimijoki Golf (LoG)
SGS:n jäsenet pääsevät 31.5.2017 asti ja 1.9.2017 alkaen 
pelaamaan vapaasti arkisin toimistomaksulla (15,-). Viikon- 
loppuisin ja pyhinä peliokeuksia käytössä normaalisti 6 kpl/pvä.

Mikkelin Golf (MG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 Green Feen hintaan 
23 euroa /9 reikää ja 30 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 24.6-31.7.2018.

Revontuli Golf (ReG)
tarjoaa maanantaisin Green Feen hintaan 25 euroa, jos 
pelioikeudet varattu.

Salo Golf (SaG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä 1.5. alkaen Green Feen hintaan 
35 euroa. Ei voimassa 1.-31.7. 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 Feen hintaan 50 euroa.

Tammer-Golf (TG)  
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 45 euroa. 

Virvik Golf (ViG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 35 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,  
Marbella Golf, Miraflores Golf, Mijas Golfja Santana Golf
sekä Alboran Golf Andaluusian Almeriassa tarjoavat golfsenio-
reille edullisia pelimahdollisuuksia. Näin tekevät Virossa myös 
Estonian Golf & Country Club, Niitvälja Golf, Otepää Golf 
ja Suuresta Golf sekä, Ozo Golf Latviassa ja Sand Valley 
Puolassa.

AlennustA myös esPAnJAssA, 
VirOssA, lAtViAssA JA PuOlAssA

Tarkemmat tiedot ulkomaan erikoispaketeista SGS:n nettisivuilla: 
www.suomengolfseniorit.fi.

AllA luetellut kentät myöntäVät sGs:n Jäsenille AlennustA PelimAksustA 

Revontuli Golf, Hankasalmi

Sand Valley Golf Resort, Puola

Alastaro Golf, AlGo 4
Botniagolf, BG 4
Eke Golf, EkeG 4
Espoon Golfseura, EGS 8
Golf X Rae, Viro 4 
Gumböle Golf, GG 8
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Hill Side Golf Club, HSGC 3
Himos-Patalahti Golf, HPG 4
Hyvinkään Golf, HyG 4
Järviseudun Golfseura 2

Karelia Golf, KarG 2
Kartanogolf, KGolf 4
Kalajokilaakson Golf, KlG 3
Koski-Golf, KosG 6
Kymen Golf, KG 2
Loimijoki Golf, LoG 6
Meri-Teijo Golf, MTG 4
Nurmijärven Golfklubi, NGK 4
Porvoo Golf Borgå, PBG 6
Puula Golf, PuulaG 6
Rauma Golf, RG 2
Revontuli Golf, ReG 4

Ruukkigolf, RuG 4
Santa Claus Golf, SantaGC 2 
Tahkon Golfseura, TGS 4
Uudenkaupungin Golfklubi, UGK 2
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS
     Cooke  4
     Classic 4
Viipurin Golf, VG       
     Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 4

Kahdenkymmenenviiden euron jäsenmaksulla SGS:n jäsenet saavat 
monta rahanarvoista etua, joista kerrotaan tässä lehdessä. 
Alla on lueteltu kaikki vuonna 2018 SGS:n jäsenten käytösssä olevat 

pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. Pelioikeuskartta laajenee tänä 
kautena hiukan kun pelioikeuskenttäjoukkoon liittyvät länsirannikolta Uu-
denkaupungin Golfklubi ja Pohjanmaan Lappajärveltä Järviseudun Golf seura. 
SGS:n jäseniltä perittävä toimistomaksu on 15 tai 20 euroa. Pelioikeuksien 
tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet löytyvät netistä sekä tämän lehden liitteenä 
jäsenille jaettavasta peli oikeus tiedottesta, josta löydät myös vuoden 2018 jä-
senkorttisi.

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
Kymen Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi
Hill Side Golf Club

                
Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Alastaro Golf
Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT
2018

Golf X Rae, Viro

Himos Golf

Santa Claus Golf

Kartanogolf
Karelia Golf

Uudenkaupungin Golfklubi

Järviseudun Golfseura

Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 2018 pelioi-
keuspaikkakunnat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä vuonna pelioikeuk-
sia yhteensä 130 kpl 35:lla kotimaan ja Viron Golf X Rae golfkentällä 
(ent. Suuresta Golf ). 

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

SGS-jäsennumero        Nimi
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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

GOLFIA TUNTURIN KUPEESSA

Tilava korkeatasoinen 
kelohuvila Levillä golf-
kentän läheisyydessä, sopii 
isommallekin porukalle. 
Huvilassa on on kaksi  
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 osoitteesta: www.kelounelma.net.
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 74,- /hlö 
sisältää: 
• Green Feen
• Majoituksen 2hh 
• Aamiaisen
• Hotellisaunan

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.
Varaukset: p. 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. 85,-/hlö
• Meri-Teijo Golf alk. 85,-/hlö
• Wiurila Golf & Country Club alk. 90,-/hlö
• Yksi yö, kaksi kenttää alk. 115,-/hlö
Varaukset: Hotel Fjalar p. 02777600,lisäinfo:www.fjalar.fi.

NAANTALI SPA

Naantali Spa on meren-
rannalla sijaitseva tasokas 
kylpylähotelli lyhyen 
ajo matkan päässä useam-
masta golfkentästä. 
Majoituspakettiin sisältyy:
• Majoitus kylpylän 
   Standard Deluxe huo-

  neessa -20% päivän  
  hinnasta 
• Buffetaamiainen  
• Sauna- ja allasosaston vapaa käyttö 
• Yksi Gree Fee Aurinko Golfissa tai Kultaranta Golfissa  
• Hinta alk. 118,60,-/hlö/vrk (Erikoish. pak. raj. määrä) 
Varauskoodi ja nettivarausten kampanjatunnus Golfseniorit.
Varaukset: p. 024455100 tai info@naantalispa.fi 
Lisäinfo: www.naantalispa.fi/

SANTA´S RESORT & SPA HOTEL SANI KALAJOKI

• Green fee ja majoitus 
     2h standard-huoneessa
     alk. 75,-/hlö/vrk
• Majoitus ilman golfia 
     55,-/hlö/vrk standard-
     huoneessa
• Lisämaksusta 6,-/hlö  
 Superiorhuone parvek- 
 keella ja merinäköalalla 
     

Tarjoukset ovat voimassa koko kauden poislukien 1.-31.7.  
Huomioitavaa on, että huonehinta sisältää aina Hyvän 
Olon Aamiaisen, kylpylän ja uimahallin vapaan käytön sekä 
kylpytakit. Tarjoushintaisia paikkoja rajoitetusti! 
Varaukset: kalajoki@santashotels.fitai p. 084692500.  

LAPPEENRANTA SPA

Lappeenranta Spa sijaitsee 
Lappeenrannan ydinkes-
kustassa Saimaan rannal-
la. Viipurin Golfin Kahi-
lanniemen kentälle kyl-
pylästä on matkaa vain 
pari kilometriä ja Etelä-
Saimaan kentälle noin 
kymmenen kilometriä.
Majoitus joko jugend-

henkisessä Wanhan kylpylän rakennuksessa tai rantabulevar-
din toisella puolella sijaitsevassa nykyaikaisessa Spa-hotellissa. 
SGS:n jäsenet saavat Lappeenrannan Spassa 10% alennuksen 
voimassa olevista huonehinnoista. 
Varaukset myyntipalvelun kautta koodilla GolfSeniorit.
Myyntipalvelu: p. 207613762, sales@lappeenrantaspa.fi
Lisäinfo: www.lappeenrantaspa.fi
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VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

vuosisikoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään perjantaina 27.4.2018 
osoitteessa Hotelli Sveitsi (Bio Rex) Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää.

OPEN FORUM 
Ohjelma
12.45	 Kahvitarjoilu
13.00	 SGS:n	kuulumisia	 Heikki Hallaranta, SGS
13.20	 Avec-golfmatkat	 Petteri Antikainen, 
           Ykkösmatkat 
14.00	 Gorki	Golf	&	Resort,	Pietari Juhani Kallinen 
14.45	 Kohti	parempaa	puttaamista Petri Parviainen, PGA
15.30	 Kahvitarjoilu

Ohjelma	tarkentuu	kevään	aikana	ja	on	nähtävänä	SGS:n	
nettisivuilla	huhtikuun	alussa:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golf seniorit ry –> Vuosikokoukset 

VUOSIKOKOUS 

Kello 15.45 alkavassa vuosi
kokouksessa käsitellään 
Suomen Golfseniorit ry:n 
sään töjen §10 määrää mät asiat. 
Esityslista on nähtävänä SGS:n 
netti sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –> 
Golf seniorit ry –> Vuosikokoukset

 

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 23.4.2018 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golfseniorit ry –> Vuosikokoukset –> Ilmoittaudu tästä 

tai outi.kunttu@golf.fi tai 0400 404 010. 

tervetuloa!

IlmoIttautumInen alkaa neljä 
vIIkkoa ennen tapahtumaa klo 
9 jatkuen nIIn kauan kuIn 
paIkkoja rIIttää. 
kutsut löytyvät järjestä vIen 
seurojen kotIsIvuIlta.

Kesäpäivät 2018
        Ypäjällä,Vihdissä,      	 							Joroisilla	ja		 Lappeenrannassa	

  

04.7. loImIjokI golf 40€
Ilmoittautuminen  4.6.2018 alk: caddiemaster@loimijokigolf.fi

12.7. hIll sIde golf    40€
Ilmoittautuminen 12.6.2018 alk: caddiemaster@hillsidegolf.fi

19.7.  kartanogolf 40€
Ilmoittautuminen19.6.2018 alk: info@kartanogolf.fi

31.7.  vIIpurIn golf / etelä-saimaa 40€
Ilmoittautuminen 2.7.2018 alk: caddiemaster@viipuringolf.fi

yhteIslähtökIlpaIlu klo 10.00
• kokoontumInen klo 9.00

• pelImuotona parI-scramble  (Hill side ja Kartano)

• henkIlökohtaInen pIstebogey  (loimijoKi ja viipuri)

• parhaat palkItaan,  runsaastI arvontapalkIntoja 
• keIttolounas    

kesäpäiville voi tulla pelaamaan myös osallistumatta golfkilpailuun 
lisätietoja:  Paavo Reunanen p. 040 740 8402, paavo.reunanen@welho.com
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un matkavalmistelut olivat kunnossa ei ol-
lut enää edessä muuta kuin valuutan vaihto. 
Siinä tulikin ”miljonäärifiilis” kun asteli ulos 
Vietnamin dongit taskussa. Dongin arvo on 
aika outo, esi merkiksi 100 000 dongia on 

vain noin neljä euroa. Yhden oluen sai 20 000-105 
000 dongilla riippuen paikasta.

Matkaan lähdettiin tammikuun 17. päivänä 
san kan lumisateen saattelemana. Matka sujui kuiten-
kin aika mukavasti, vaikka lentoon Saigoniin kului 
aikaa kymmenen ja puoli tuntia. Saigonista jatket-
tiin Da Nangiin hotelli Pullman Beach Resortiin.  
Henkilökohtaiseen matkaani oli vierähtänyt perille 
saavuttua 23 tuntia väsyneenä, mutta onnellisena.

Pilvinen harjoituspäivä
Golfaamisen aloitimme harjoituskierroksella heti seu-
raavana päivänä Montgomerie Linksin  kentällä. Päivä 
oli pilvinen ja välillä pientä tihkusadetta, mutta sopiva 
lämpötila golfata ja jostain pilven välistä se aurinko 

pääsi kuitenkin ruskettamaan niskan ja käsivarret. 
Kenttä oli ihan kiva, tosin muutaman bunkkerin olisi 
voinut jättää pois. Väylällä 12 oli hyvin ottavia hiek-
kakuoppia peräti 14 kappaletta. Kiva, oltiin päästy 
golfaamaan. 

Illalla OnGolf tarjosi tervetuliaisillallisen hotel-
lissamme. Menu oli pitkä ja sisälsi paljon erilaisia viet-
namilaisia ruokia.

Aikaero Vietnamiin päin ei tuntunut ollenkaan 
pahalta, olisiko johtunut siitä, että oli niin tohkeissaan 
kaikesta erilaisesta ja siitä, että pääsi taas golfaamaan. 
Seuraavana tutustuttiin BRD Da Nang Golf Clubin 
kenttään, joka on rankattu maailman 94. parhaaksi. 
Pelattiin ensimmäinen parikisa. Kentällä oli tosi no-
peat greenit ja aika kapeat väylät. Voittoisa pari oli 
Pirjo Jääskeläinen ja Klaus Hauhia.

ruokatorielämää Hoi An´issa
Sunnuntaiaamuna 21.1 lähdettiin lähellä olevaan 
vanhaan kaupunkiin nimeltä Hoi An. Kaupunki on 

Talvikauden kaukomatkan kohteeksi oli tänä vuonna valittu eksoottinen Vietnam. 

Kuusi vuotta sitten SGS teki 30-vuotisjuhlamatkan ja samalla ensimmäisen matkan 

Vietnamiin.Eräs silloisten matkalaisten mieliinpainuvimpia ilmiöitä oli mopojen runsaus ja 

sama asia tuntui tälläkin kertaa askarruttaneen senioreita. Ruoka ja ruokailu on

 matkoilla keskeinen elementti ja tällä matkalla sille oli pantu erityistä 

painoa. Jopa niin, että golf sai tyytyä kakkososaan.

teksti: eira lemetyinen  
kuvat: Helena Hauhia ja eira lemetyinen

K

Ruokamatkalla
vIEtnAMIssA

Unescon maailmanperintökohde. Hoi Anissa on van hoja histo-
riallisia katuja ja matalia rakennuksia. Pienen kävelykierroksen 
jälkeen maistelimme inkivääriteetä ja lähdimme tutustumaan 
ruokatorielämään. 

Tarjolla oli torit hedelmille, vihanneksille, lihoille ja kaloil-
le. Oppaana toimi kokkikurssimme kokki. Torilta lähti mukaan 
mausteita, pippuria ja erilaisia puukkoja ja apuvälineitä ruoka-
koristeiden valmistusta varten. Rannalla olevan kalatorin jälkeen 
siirryimme satamaan ja lähdimme Thu Phon jokea pitkin koh-
ti vietnamilaisen ruuan kokkauskurssia. Opaskokkimme näytti 
mm. miten valmistuu mereneläinsalaatti ananaksenpuolikkaa-
seen. 

Mieleeni painui eritoten riisipaperin valmistus. Keittiö oli 
liottanut riisiä valmiiksi seitsemän tuntia, sitten riisiä pestiin ja va-
lutettiin vedet pois. Pesty riisi, vesi ja suola hienonnettiin sauvase-
koittimella. Kattila peitettiin ohuella puuvillakankaalla. Kankaan 
päälle laitettiin ”riisitaikina” ohuesti ja kiehuva vesi paistoi rii-
sipaperin. Ohut hieno paperi oli valmis käytettäväksi kääryleen 
valmistukseen. Näin pelkistetysti kerrottuna. Valmistimme myös 
lounaaksemme pääruuan kanasta ja nuudelista.

Ilta meni rannalla kävellessä nauttien kauniista ja lämpimäs-
tä illasta.              

golfia ruokailun lomassa
Seuraavan päivän golfareenana oli uudestaan Montgomerie 
Links, missä mittelimme naisten ja miesten paremmuudesta. 
Miehet voittivat. 

Tämän jälkeen oli ohjelmassa tutustuminen matkamme 
kolmanten golfkohteeseen, vähän kauempana sijaitsevaan Ba Na 
Hills Golfiin. Onneksi caddiemaster sai puhuttua meidät ympäri 
ottamaan autot. Kenttä oli kaunis, hyvin hoidettu ja valtavat kor-
keuserot vaativat kyllä auton käytön.

Neljäntenä golfkohteena oli Nick Faldon suunnittelema 
Laguna Golf Lang Co kenttä. Kenttä sijaitsee meren rannalla 
Da Nangista vähän pohjoiseen. Kentän alussa kentän reunalla 
on korkea viidakkomainen vuori. Sitä katsellessa tuli mieleen 
Vietnamin sota ja kaikki sen kauheudet. Kenttä on uudenkarhea 
eikä väylät sen takia ole vielä hirveän hyvässä kunnossa, mutta 
pelattavissa. 

Illalla menimme koko porukalla, joidenkin jo löytämään, 

Porukka menossa matkanjohtajan Pertti Raimialan (vasemmalla) johdolla tutustumaan Cu Chi sotamuistoalueen tunneleihin. Ruuhkan takia jouduimme odottamaan ja 
helteestä johtuen odottaminen tuntui mukavammalta pressun alla.
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kuusi miljoonaa mopoa
Saigonin kaupunkikierros oli liikenteen 
takia matelevaa menoa, kaupungissa on 
13 miljoonaa asukasta ja 6 miljoonaa 
mopoa. Tuntui siltä, että ne kaikki olivat 
liikenteessä samaan aikaan! Ymmärrän 
hyvin ihmisten käyttämiä hengityssuo-
jaimia.

Postitalo tarkastettiin sen arkkiteh-
tuurin takia, upea rakennus. Vielä oli oh-
jelmassa annos sotahistoriaa Vietnamin 
sodan museossa. Sodan mielettömyyttä 
valaisemassa oli esillä runsaasti järkyttäviä 
kuvia ja aseita.

Viimeinen päivä
Matkamme viimeisen päivän jokainen 
vietti tavallaan, toreilla, ilmastoiduissa ta-
varataloissa, uima-altaalla 18. kerroksessa 
tai muuten vain. 

Illalla Asian Golf -järjestö tarjosi 
meille läksiäisillallisen. Se oli kuitenkin 
meille aikaisempiin runsaisiin antimiin 
tottuneille suuri pettymys. Ruuassa ei 

kivaan ravintolaan nimeltään Lam Vien, 
missä jatkoimme tutustumista vietnami-
laiseen ruokakulttuu riin. Eri koisuutena 
paikassa oli se, että ravintolan yläkertaan, 
johon meille oli katettu illallinen, ei saanut 
mennä kengät jalassa? Ruoka oli taas mait-
tavaa ja seura kivaa.

Vapaapäivä ennen 
mestaruuskisaa
Vapaapäivä vietettiin kukin mieltymysten-
sä mukaan, hierojalla, kaupoissa, rannalla 
kävellen, uiden tai rantatuolissa kirjaa lu-
kien.

Vapaapäivän jälkeen oli ”Vietnam 
Tourin” mestaruus katkolla Montgomerien 
kentällä. Naisten sarjan voitti Pirjo 

Juvonen Vierumäki Golfista, hopeaa otti 
Helena Hauhia Sarfvik Golfista ja prons-
sille tuli Jyväs Golfin Eira Lemetyinen. 
Miesten sarjan voitot menivät kaikki 
Sarfvik Golfiin; mestari Veikko Rekola, 
hopeaa Klaus Hauhia ja pronssia Risto 
Kettunen. 

Päivän kruunasi Hoi Anissa ravin-
tola Lantern Townissa nautittu Authentic 
Vietnamese set menu; alkupalaksi kevät-
kääryleitä ja merenantimia vihreän salaa-
tin kera, pääruuaksi ankkaa ja cashewpäh-
kinöitä, lemongrass kanaa, grillattua kalaa 
banaaninlehdellä, täytettyjä mustekaloja 
sekä sieniä. Jälkiruuaksi kakkua made from 
sticky rice, green beans and coconuts.

Vielä kaksi golfkierrosta
Vielä oli edessä kaksi golfkierrosta ennen 
kotimatkaa. Ensin pelattiin BRG Da Nang 
Golf, viimeiseksi Vietnamin kentäksi jäi 
Ba Na Hills Golf Club.

Viimeinen ilta Da Nangissa vietet-
tiin hotellimme rantaravintolassa nauttien 
BBQ illallinen. Tarjolla olivat kaikki mah-
dolliset merenelävät, rapuja, simpukoita ja 
grillattuja ostereita sekä tietysti liharuuat ja 
salaatit ja jälkiruuat. 

Hotellimme Pull manin Beach Resor-
tin aamiainen oli tosi runsas, enkä usko 
kenenkään jääneen aamulla mitään kai-
paamaan. Usein hotelleissa on aamiaistar-
joiluna kuohuviiniä mutta täällä aamu-
erikoisuutena oli Bloody Mary.

Cu Chi sotanäyttämö
Maanantaina 29.1. lensimme takaisin Sai-
goniin, missä iltapäivällä jäi aikaa tutus-
tua kaupunkiin omin päin. Seuraavana 
päivänä lähdimme Cu Chi tunneleille, 
missä tutustuimme Vietnamin sotaan tar-
kemmin. Cu Chin oli Vietnamin sodan 
eräs päänäyttämö, hurjasti pommitettu 
ja poltettu viidakko- ja tunnelialue missä 
tuhannet Vietkong-sissit piileskelivät ja 
asuivat sodan loppuvaiheessa vuosikausia 
– kirjaimellisesti maan alla. Opas esitteli 
vietnamilaisten sotilaiden sodassa selviä-
miskeinoja ja hirveitä ansoja. Vaikuttava 
paikka.

Muutama porukastamme uskaltautui 
kulkemaan yhden tunnelin läpi, itselleni 
ei tullut mieleenikään lähteä kokeilemaan 
sitä. Sitten ajelimme takaisin Saigoniin ja 
lounaalle, jossa tutustuminen vietnamilai-
seen ruokaan jatkui. Vietnam Tourin mestaruuskisat olivat Sarvikin juhlaa. Naisten mestaruustittelin vei tosin Vierumäen Pirjo Juvonen 

(keskellä) ja pronssin Jyväs-Golfin Eira Lemetyinen (oikealla), mutta loput mitalit menivätkin Sarfvikiin. Eli nais-
ten hopean nappasi Helena Hauhia, miesten sarfvikiläiset ovat Klaus Hauhia (hopea), Veikko Rekola (kulta) ja Risto 
Kettunen (pronssi).

ollut vikaa, mutta sitä oli tosi niukasti, 
pieni salaatti, vähän sienirisottoa ja pieniä 
kakkupaloja. Olutta kyllä tarjottiin niin 
paljon kuin jaksoi nauttia!

Kun matkan summaa, voi tode-
ta, että matkaan lähtenyt porukka oli 
tosi mukava, golfkentät aivan upeat ja 
caddiet osaavat, vietnamilainen ruoka 
varsin maittavaa ja hotellit tasokkaat. 
”Sokeritoppatalot” katujen ja teiden 
varsilla jäivät mieleen värikkyydellään. 
Muutamat tihkusateet vähän latistivat 
tunnelmaa, mutta onneksi sade ei golfa-
tessa häirinnyt kuin kaksi kertaa. Nekin 
samalla väylällä 17 Da Nang Golfin ken-
tällä. Järkyttävää oli liikenne ja mopojen 
määrä.

Kivaa matkaa muisteli Eira Lemetyi
nen, kuvat ovat Helena Hauhian ja Eira
Lemetyisenkamerasta.Muutamakuva on
Markus Peuran kamerasta edelliseltä reis
sulta(toim.huom.).

Basaareissa ja toreilla on vilskettä. Tarjonta on varsin 
runsasta, hedelmää, vihannesta, maustetta, kalaa, lihaa, 
kaikkea mitä vain voi kuvitella. 

Toinen kokkikurssin taidonnäyte eli meren herkuista 
tehty salaatti ananaksenpuolikkaassa tarjottuna.

Hoi An´issa opas kädessään Suomen lippu yrittää saada 
porukan pysymään koossa.

Vietnamin sodan päänäyttämössä Cu Chi´ssa tutustuim-
me mm. Vietkong-sissien kaivamiin tunneleihin. Risto 
Kettuselle tarjoutui mahdollisuus kokeilla miltä tunneliin 
ahtautuminen tuntuu.

Mopo on Vietnamissa yleisin kulkuneuvo, yhteensä kuusi 
miljoonaa. 

Viimeisenä iltana Saigonissa Asian Golf -järjestö tarjosi meille illallisen. Ruokatarjoilu oli hienoinen pettymys 
kaiken muun kokemamme jälkeen, mutta olutta sai juoda niin paljon kuin vain maha veti!

Kokkauskurssin taidonnäyte. Tämä oli mallikappale ja 
meidän piti tehdä perässä. Helppo nakki.
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50 vuoteen. Tietoisuuden SGS:n tarjoamis-
ta palveluista levitessä edelleen seuroissa, on 
maltillista kasvua jäsenmäärässä odotettavis-
sa lähivuosina. Tähän haluamme panostaa 
tiedottamisen keinoin, missä keskeisessä 
roolissa ovat seurojen senioritoimikuntien 
vetäjät”, Hallaranta toteaa.

esGA:n em-joukkue-
kilpailut tuovat 
kansainvälistä väriä 
sGs:n toimintaan 2018
Lassi Tilanderin vankalla kokemuksella joh-
tama vuosikokous hyväksyi sääntömääräi-
set asiat vajaassa tunnissa. Hyväksytyn toi-
mintasuunnitelman ja talosarvion mukaan 
SGS:n jäsenmäärä jatkaa 2018 edelleen kas-
vuaan ja ylittää 15.000 seniorin rajan.  

Kilpailutoimintaan kansainvälistä vä -
riä tuovat Hä meenlinnassa elokuussa jär-
jestettävät ESGA:n M55-seniorien EM-
joukkuemestaruuskilpailut, joiden järjestä-
minen on SGS:lle suuri haaste ja voimain-
ponnistus.

Oma kansallinen kilpailutoiminta to-
teutuu kilpailukalenterissa julkaistun ohjel-
man mukaan. Uutuutena ja samalla pilot-
tikokeiluna järjestetään miesten Pohjoinen 
Scratch Tour, joka pelataan Pohjois-Suomen 
kentillä, mutta jolle osallistumisoikeus on 
sarjajaon mukaan kaikilla SGS:n miesjäse-
nillä.

Senioreille on heinäkuussa tarjolla 
jälleen neljät kesäpäivät. Päiviä vietetään 
Loimijoki Golfissa Ypäjällä, Hill Side 
Golfissa Vihdissä, Kartanogolfissa Joroisilla 
ja Lappeenrannassa Viipurin Golfin Etelä-
Saimaan kentällä, joka syksyllä julkistetussa 
kenttärankingissa on arvioitu maamme par-
haaksi golfkentäksi. Pelioikeuksien määrää 
pyritään lisäämään tilanteen ja taloudellis-
ten resurssien mukaan siellä, missä kysyntä 
on vilkkainta.  

Tiedotustoimintaansa SGS terävöittää 
uusimalla ennen uuden pelikauden alkua 
verkkosivunsa. Paitsi sivujen ulkoasu uudis-
tuu myös tekniikka siten, että sivujen käyttö 
on eri päätelaitteilla entistä toimivampaa ja 
sujuvampaa. Seniorigolfari-lehti ilmestyy 
entiseen tapaan ja jäsenille tulee verkossa 
vuoden mittaan jakoon puolenkymmentä 
uutiskirjettä.  

SGS:n hallituksessa erovuorossa ol-
leet Kari Hiukka, Ole Johansson ja Paavo 
Reunanen jatkavat seuraavan kolmivuotis-
kauden. Uutena jäsenenä hallitukseen va-
littiin Vantaan Golfpuistoa edustava Ari 
Mustonen.

Teksti ja kuva: seppo rönkkö

Suomen Golfseniorien puheenjohtaja 
vaihtui vuodenvaihteessa, kun kym-
menen vuotta yhdistystä luotsannut 
Pertti Raimiala ei enää asettunut eh-

dolle uudelle kaudelle. Yhdistyksen vuosi-
kokous valitsi SGS:n uudeksi puheenjohta-
jaksi salolaisen Heikki Hallarannan. Hän on 
toiminut yhdistyksen hallituksessa vuodesta 
2010 alkaen varapuheenjohtajana ja vastan-
nut viime vaiheessa SGS:n kilpailutoimin-
nasta.  Nyt puheenjohtajapestinsä jättävän 
Raimialan kaudella Suomen Golfseniorien 
jäsenmäärä on kaksinkertaistunut ja toimin-
ta laajentunut uusiin mittoihin.

uusi puheenjohtaja 
tarttuu sGs:n ruoriin 
luottavaisin mielin
Salo Golfissa vuosia vaikuttanut ja par-
haillaankin seuran puheenjohtajana toi-
miva Heikki Hallaranta tuli Suomen 
Golfseniorien hallitukseen vuonna 2010 vastaten aluksi 
yhdistyksen jäsenpalveluista ja niiden kehittämisestä. Jo 
seuraavana vuonna vastuualue vaihtui henkilömuutosten 
myötä miesten kilpailutoimintaan, jota hän on johtanut 
näihin päiviin saakka.  SGS:n kilpailutoiminta on viime 
vuosina kehittynyt ja laajentunut. Käyttöön on otettu kil-
pailuja tukevat tietojärjestelmät, uusia toureja on käynnis-
tetty ja kilpailijamäärät ovat sitä kautta kasvaneet vuodesta 
toiseen. Nyt pestinsä päättävältä puheenjohtajalta Pertti 
Raimialalta Heikki Hallaranta perii aktiivisen ja yhtenäi-
sen yhdistyksen. Uuteen tehtävään hän sanookin lähte-
vänsä tämän vuoksi luottavaisin mielin. 

toiminta vakaalla pohjalla
”Toiminta on vakaalla pohjalla ja meillä on yhteiset nä-
kemykset tulevaisuuden kehityssuunnista. Uskon, että 
saamme nykyhallinnon voimin Suomen Golfsenioreista 
golfaavia senioreita entistä paremmin palvelevan yhdis-
tyksen”, hän kuvailee. Uuden puheenjohtajan keskeisenä 
tavoitteena on kehittää edelleen SGS:n jäsenpalveluja ja 

kilpailuhenkisille kilpailutoimintaa niin, että jokainen löy-
tää tarjonnasta itselleen sopivan tourin.

Viime vuosien reippaan jäsenmäärän kasvun ja vireän 
toiminnan tuomiin tiedotushaasteisiin SGS on vastannut 
ottamalla käyttöön uutiskirjeen perinteisen Seniorigolfari-
lehden ja kotisivujen lisäksi. Käynnissä on parhaillaan 
verkkopalvelun uudistamisprojekti, jonka myötä entistä 
toimivammin jäsenistöä palvelevat kotisivut saadaan käyt-
töön hyvissä ajoin ennen uuden kauden alkua.

strategiaa täsmennetään
Lähivuosien toiminnalliset tavoitteet täsmentyvät Halla-
rannan mukaan parhaillaan hiottavassa SGS:n strategias-
sa, joka on tarkoitus julkistaa kevätkokouksen yhtey dessä. 
Silloin selviää, miten yhdistys tuottaa seniorigolfareille 
jatkossa virkistäviä yhdessäolon elämyksiä. Vaikka SGS:n 
jäsenmäärän hurjimmat kasvun vuodet lienevät jo takana-
päin, jäsenkehitys jatkunee tuoreen puheenjohtajan arvi-
on mukaan edelleen suotuisana. ”Tämä vuosi oli tietysti 
poikkeuksellinen, kun miesseniorien ikäraja pudotettiin 

Syyskokous&OpenForum

Syyskokouksessa istuva puheenjohtaja Pertti Raimiala jättää SGS:n vetovastuun 
Heikki Hallarannalle vuoden 2018 alusta. 

Pertti Raimiala veti 
puheenjohtajakaudellaan 
SGS:n vahvaan kasvuun

Golf on kuulunut Pertti Raimialan elämään neljännes vuosisadan ajan, 
aluksi lajin harrastajana sittemmin aktiivisena toimijana seura- ja alueta-
soilla. Suomen Golfseniorien hallitukseen hänet valittiin vuonna 2005. 

Ensitöinään tuore hallituksen jäsen sai vastuulleen SGS:n mark-
kinoinnin ja seniorien aluetourin osallistuen itsekin kiertueen kilpailuihin 
aktiivisesti. Näiden tehtävien jälkeen Raimiala lähti tarmokkaasti kehit-
tämään jäsenpalveluja, kunnes vuonna 2008 koitti SGS:n puheenjohta-
juus.  Kymmenen vuotta Suomen Golfsenioreita puheenjohtajana ansiok-
kaasti luotsannut Pertti Raimiala jättää yhdistyksen seuraajalleen hyvin 
mielin. Yhdistys on kaikin puolin mainiossa kunnossa nauttien sekä jäsen-
ten että yhteistyötahojen täyttä luottamusta.

”Toiminnan tulevaisuuskin näyttää suotuisalta, sillä seniorien suuri 
määrä SGS:n ulkopuolella antaa vielä kasvupohjaa”, hän uskoo. Viime vuo-
det ovat olleet Suomen Golfsenioreissa vahvan kasvun aikaa. Raimialan 
kaudella SGS:n jäsenmäärä on tuplaantunut lähestyen jo 15000 seniorin 
rajaa, samalla jäsenpalvelut ovat laajentuneet ja monipuolistuneet.

Jos SGS tarjoaa nykyisin jäsenilleen runsaasti etuja, virikkeitä ja toi-
mintaa, niin paljon se on antanut myös väistyvälle puheenjohtajalle.  

”SGS on avannut mahdollisuuden tavata suuren joukon mukavia 
golfsenioreita. Olen päässyt vaikuttamaan seniorien golftoimintaan ja jos-
sakin määrin laajemminkin koko golfin suuntaan Suomessa. Ennen kaik-
kea sain vaimoni kanssa vuosien mittaan suuren joukon ystäviä niin yh-
distyksen toiminnassa mukana olleista kuin jäsenistäkin”, Raimiala sum-
maa.  Aivan kokonaan Suomen Golfsenioreita Pertti Raimiala ei taakseen 
jätä. Puheenjohtajapestin jälkeen toiminta jatkuu tarvittaessa yhdistyksen 
hallinnon avustajana ja jossakin määrin hän tulee edelleen vetämään 
myös Suomen Golfsenioreissa vuonna 2006 vauhtiin saattamiaan ja vuo-
sien mittaan suuren suosion saavuttaneita jäsenmatkoja. Ja sanomattakin 
on selvää, että Pertti jatkaa mieluisaa golfharrastustaan klubipelaajana 
Hyvinkään Golfissa.

Kiitämme Perttiä hänen pitkästä ja ansiokkaasta panoksestaan 
SGS:n ja koko Suomen golfin eteen ja toivotamme hänelle antoisia ”elä-
kepäiviä”. 

Heikki Hallarannasta 
SGS:n uusi puheenjohtaja
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Viime kevään Seniorigolfari-lehdessä silmään pisti Käkigolfin 
ilmoitus. Siinä lukijoita toivotettiin tervetulleiksi kentälle 
juhlimaan 100-vuotista Suomea sadalla golflyönnillä.

Mikä ihmeen Käkigolf, heräsi kysymys. Kun ainakaan 
virallisista golfoppaista ei tätä kenttien outolintua löydy, täy-
tyi mennä paikan päälle kohde katsastamaan.

Käkigolf sijaitsee Hämeen sydänmailla, Pälkäneen 
Rauta järvellä, monen mutkan ja soratiekilometrin päässä val-
taväylistä ja asutuskeskuksista.  Jumalan selän takana, joku 
sanoisi.

Kun ventovieras saapuu Käkigolfiin, hämmästys ja ihai-
lu valtaavat ensimmäisenä mielen. Klubina 
toimivan telttarakennuksen takaa avautuu 
hämäläistä metsämaisemaa halkovat yllättä-
vän hyväkuntoisilta ja huolitelluilta vaikut-
tavat väylät. Pelaajia elokuisena arkiaamuna 
ei alueella näy, mutta itse isäntä saapuu park-
kipaikalle vierasta vastaan ja toivottaa terve-
tulleeksi tutustumiskäynnille. 

Oma kenttä lapsuusmaisemissa
Kentän syntyhistoria on sekoitus suomalaista sisua ja golfhul-
luutta. Espoolaiset Matti Ahvenharju ja Marjatta Asikainen 
panivat yltiöpäiseltä tuntuneen hankkeen vireille hankittuaan 
parikymmentä vuotta sitten Matin lapsuusmaisemissa sijain-
neen isotädin tilan kesänviettopaikakseen. 

Seitsemäntoista hehtaarin alueelle istutusmetsään raken-
nettu kuusireikäinen kenttä valmistui vuonna 2006 ja otettiin 
pelikäyttöön vuotta myöhemmin. Hankkeen toteutumista 
avitti ja helpotti toki tuntuvasti se, että tilan omistaja ja sa-
malla kentän pääarkkitehti ja urakoitsija on koulutukseltaan 
maanrakennusinsinööri.

”Aluksi tarkoitus oli rakentaa kenttä vain oman kaveri-
porukan käyttöön, lähimmälle kentälle kun oli matkaa seit-

semisenkymmentä kilometriä, ja pelaamaan oli kotikulmilla 
päästävä”, Matti Ahvenharju pohjustaa. 

Yleishyödyllistä jokamiehen golfia
Viitisen vuotta sitten toiminta laajeni ja kenttä avautui myös 
muille golfista kiinnostuneille. Itsepalveluna toimivaan Käki-
golfiin kuuluu nykyisin 75 jäsentä, lähinnä seudun vakinaisia 
asukkaita ja kesälomalaisia. Käkigolfissa voi suorittaa klubin 
oman greencardin, joka oikeuttaa pelaamaan kentällä yksin. 
Etuihin kuuluvat myös pelivarusteet käyttöön korvauksetta 
vuodeksi. 

Klubin vuotuinen jäsenmaksu on 30 
euroa ja jäsenen pelikausimaksu 300 euroa. 
Jäsen ja vieras saavat yksittäisen koko päivän 
kattavan greenfeen kahdellakympillä, mutta 
yli 80-vuotiaat seniorit pulittavat vain puolet 
siitä. Näillä hinnoilla Käkigolfia voi syystä-
kin kutsua yleishyödylliseksi golfkentäksi.

Suvun voimin ja rakkaudesta lajiin
Kotikutoinen kenttä pyörii viidentoistatuhannen euron vuo-
sibudjetilla suvun omin voimin sekä mittaamattomalla rak-
kaudella ja intohimoisuudella lajiin. Golfpiireissä tunnetulta 
Seppo ”Buddha” Palmiselta golfdorkan virallisen sertifikaatin 
saaneiden Matin ja Marjatan lisäksi Käkigolfin aktiiviporuk-
kaan kuuluvat Heikki Käenniemi klubi-isäntänä ja Janne 
Käenniemi kenttämestarina. Kuluneena kesänä töissä on ollut 
ensimmäinen palkollinen, kenttäapulaiseksi palkattu koulu-
lainen. 

Kiinnostusta ja talkoohenkeä Käkigolf on herättänyt 
ydinjoukon ulkopuolellakin. Lähiseudun kenttämestarit ovat 
auliisti antaneet asiantuntija-apua sekä käytettyjä kenttätar-
vikkeita.  Kentänhoidollista apua on saatu samoin Tapiola 
Golfista, mistä ovat peräisin myös viimeisimmät golfkärryt. 

Kentänhoitokalustoa on yhtä lailla hankit-
tu käytettynä.

Kenttä palkitsee tarkalla 
pelillä
Kuusireikäinen Käkigolf sisältää kaikki 
täysiverisen golfkentän elementit vesies-
teineen ja bunkkereineen monipuolisessa 
maastossa. Väylien pituudet vaihtelevat 
reilusta viidestäkymmenestä metristä aina 

reiluun kolmeensataan metriin. Pitkät 
lyönnit saattavat johtaa pelaajan pulaan, 
tarkoilla taas saa tulosta aikaan.

Käkigolf korostaa toiminnassaan 
luontoa, rauhaa ja kiireettömyyttä. Ta-
voitteikseen se on asettanut lajin tunne-
tuksi tekemisen vähäväkisellä seudulla 
ja yleisesti lajikynnyksen madaltamisen. 
Vaikka puitteet ovat pienet, toiminta on 
aktiivista ja monipuolista. Jäsenten ohjel-
maan kuuluu kilpailuja seuramestaruuksi-

neen. Yrityksiä, perheitä ja kaveriporukoi-
ta Käkigolf houkuttelee järjestämään ken-
tällä leppoisa ja omaperäinen tapahtuma 
piknik-tarjoiluineen.

Kiinnostava kohde 
erilaisuutta etsivälle
Käkigolf toimii täysin itsenäisesti, ilman 
Golfliiton jäsennyyttä ja samalla vailla 
sen tukea ja apua. Liittoon liittymiseen 
ei Ahvenharjun mukaan ole taloudellisia 
mahdollisuuksia, eikä vaatimustason täyt-
täviä toiminnallisia edellytyksiä. 

Hämeen runsaassa golftarjonnas-
sa Käkigolf on ehdottomasti virkistävä 
poikkeus ja siten tutustumisen arvoinen 
kenttäkohde todellista erilaisuutta sa-
mankaltaisuuden keskellä etsivälle lajin 
harrastajalle. Kiinnostavaa ja kunnioitusta 
herättävää on myös nähdä ja kokea, mitä 
golfyritteliäisyys ja lajihulluus voi par-
haimmillaan saada aikaan. 

Lisätietoa löytyy Käkigolfin koti-
sivuilta kakigolf.fi, Facebookista ja Twit-
teristä.

teksti ja kuvat: seppo rönkkö

Kentälle saapuvaa tervehtii näkymä 
kuutosväylälle. Käkigolfin kunto 
kestää hyvin vertailun maamme kes-
kivertokenttiin.

Käkigolfin perustajat Matti Ahvenharju 
ja Marjatta Asikainen kahvittelevat 
luonnonmukaisella klubiterassilla pää-
tösviheriön tuntumassa.

Unelmansa omasta kentästä toteuttanut Matti 
Ahvenharju tuntee Käkigolfin viheriöiden mut-
kat ja metkut. 

käkIgolf 

•	 Tarjoamme	tällä	kaudella	
“Suomi	100”	-henkisiä	golf-
tapahtumia	senioriryhmille.	

•	 Kilpailumuotona	100	lyönnillä	
mahdollisimman	pitkälle.	

•	 Tarjous	sisältää:		 	
Koko	golf	kentän	kyttöönne	
puoleksi	päiväksi,	virvokkeet,	
keitto	lounaan	sekä	lähimmäksi	
lippua	palkinnon.	

•	Hinta	40€/	pelaaja														
(väh.	10	hengen	ryhmä).

LISÄTIETOA www.kakigolf.fi tai soita: 

0500 - 609 999        ●    040 - 355 7002 
/ Matti           / Heikki 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tule juhlimaan  
Suomi 100v juhlavuotta  
100:lla golf lyönnillä! 
 
Tarjoamme tällä kaudella "Suomi 100" henkisiä 
golftapahtumia senioriryhmille. 
Kilpailumuotona 100 lyönnillä mahdollisimman 
pitkälle. 
Tarjous sisältää: Koko golfkentän käyttöönne ½ 
päiväksi, virvokkeet, keittolounaan sekä 
lähimmäksi lippua palkinnon.  

  Hinta 40€/ pelaaja (vähintään 10 hengen ryhmä). 
 
 

Tule juhlimaan 
  Suomen 100-vuotisjuhlavuotta
    100:lla golflyönnillä!

LISÄTIETOA 
• www.kakigolf.fi 
• puh 0500  609 999 / Matti
• puh 040  355 7002 / Heikki

KÄKIGOLF   Lintumäentie 41     
36910 Rautajärvi, Pälkäne

kenttien outolintu Hämeen sydänmailla
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sateenvarjo aurinkosuojaksi ja varmimpana vakuutena välttää pe-
laamista aurinkoisina kesäpäivinä kello yhdentoista ja viidentoista 
välillä, jolloin uv-säteily on voimakkaimmillaan. Pilvipoutainen 
päivä saattaa olla petollinen, eikä siten poista suojauksen tarvetta. 

“Ruskettuneen ihon oma suojakerroin voi olla korkeintaan 
neljä, joten se ei missään tapauksessa annaa riitävää suojaa uv-
säteilyltä”, Vaalamo totesi. Aurinkovoidetta on syytä käyttää ja 
nimenomaan sellaista, jonka suojakerroin on vähintään kaksi-
kymmentä.

Opastettu luontoretki
Lounaan jälkeen odotti talvipäiväosanottajia opastettu luontoret-
ki 12 000 vuotta vanhassa kulttuurimaisemassa. Tutkija ja tie-
tokirjailija Matti Lipponen johdatti seniorit reilun tunnin kes-
täneellä kävelykierroksella tarinoiden alueen ja sillä sijaitsevien 

huviloiden historiasta.
Helsingin Punkaharjuksi kutsuttu Kallahden harjun aluee-

seen oli 1900-luvun alussa mieltynyt erityisen runsaasti Suomeen 
muuttaneita saksalaisia teollisuus-, kauppahuone- y.m. johtajia. 
He ra kennuttivat sinne toinen toistaan komeampia huviloita. 
Näistä suurin osa on vuosien saatossa hävinnyt uusien asuintalo-
jen tieltä, mutta onneksemme osa on säilynyt jälkipolville kerto-

Suomen Golfseniorit ravisteli rohkeasti tapahtumaperinteitä ja 
vei talvipäivät tänä vuonna kokeilumielessä pitkäaikaisesta pi-
topaikasta Vierumäeltä Helsingin Vuosaareen. Paikan vaihdolla 
SGS yritti puhaltaa uutta kipinää talvisen tapahtuman hiipunee-
seen osallistumisaktiivisuuteen.

Vaikka puitteet kaikin puolin toimivat ja päivien pääluen-
tokin puhutteli jokaista golfaria, osanotto jäi yllättävän vaisuk-
si. Järjestäjien harmiksi talvipäiville saapui vajaat viisikymmentä 
golfsenioria, mikä määrä on puolet tapahtuman muutaman vuo-
den takaisesta ennätysyleisöstä.

Talvipäivien uutena tukikohtana ja majoituspaikkana toimi 
Vuosaaren   luonnon keskellä merellisessä maisemassa sijaitse-
va hotelli Rantapuisto, entinen Yhdyspankin komea koulutus-
keskus. Tapahtuman liikunnallinen osuus keskittyi puolestaan 
Vuosaaren urheilutalolle ja sunnuntain ohjelma lajiharjoittelui-
neen ja -koulutuksineen hulppeaan Planmeca Golf Areenaan.

 Tapahtumapaikaksi valitun Vuosaaren nykytilasta ja tule-
vaisuuden näkymistä tilaisuudessa kävi kertomassa Visit Vuosaari 
-hankkeen tuottaja Pekka Pirkkala. 

Iho ja aurinko lauantailuentona
Ihotautien erikoislääkäri Maarit Vaalamo tarttui lauantain luen-

nossaan jokaista golfaria koskettavaan vakavaan aiheeseen. Vaikka 
aurinko on ihanan lajin kannalta monessa mielessä iloinen ja po-
sitiivinen tekijä D-vitamiinin lähteenä tai vaikkapa mielialan ko-
hottajana, sillä on myös vaarallinen puolensa. 

Hän muistutti, että tilastojen mukaan Suomessa kaikkien 
ihosyöpien määrä kasvaa joka vuosi. Vertailuikohtana hän nosti 
esiin Australian, missä kehitys on puolestaan päinvastainen asen-
teiden ja menettelytapojen ansiosta. Auringolta kannattaa suojau-
tua, Vaalamo viestitti.  

Golfarin on syytä tuntea ihotyyppinsä ja tiedostaa ultra-
violettisäteilyn määrä. Syöpäriski kasvaa mitä herkemmin iho 
auringossa palaa ja mitä korkeammaksi uv-indeksi kohoaa. 
Luennoitsijan mukaan uv-indeksiä kannattaakin tarkkailla, sillä 
suojautumisen tarve alkaa kolmen kohdalla. Suomessa indeksi 
voi kohota korkeimmillaan seitsemään, jolloin ultraviolettisäteily 
luokitellaan jo voimakkaaksi.

Sateenvarjosta suojaa auringossakin
Hyvä suojautuminen auringolta on Vaalamon mukaan varmin tae 
välttyä ultraviolettisäteilyn aiheuttamilta vakavilta ihosairauksil-
ta. Ihoa on syytä suojata vaatetuksella, päähineellä ja aurinkovoi-
teella sekä silmiä aurinkolaseilla. Mainio keino on myös levittää 

tAlViPäiVät
haki uutta virtaa 

Helsingin Vuosaaresta

Talvipäivien osanottajat mahtuivat mainiosti Rantapuiston kolmesataapaikkaiseen 
auditorioon.

Iho ja aurinko on riskialtis yhdistelmä. Ihotautien erikoislääkäri 
Maarit Vaalamo esitelmöi golfsenioreille ihosairauksista ja auringolta 
suojautumisen tärkeydestä.

Tutkija ja tietokirjailija Matti Lipponen johdatti talvipäiväläisiä mielenkiintoiselle 
luontoretkelle Vuosaaren Kallahden kulttuurimaisemaan.

1900-luvun alkupuolella syntyi Kallahteen kaunis huvilayhteisö, josta osa on onneksi 
säilynyt tähän päivään asti.

Lauantai-ilta huipentui illalliseen ja tansiin Hotelli Rantapuistossa.

maan muinaisesta huvilaelämästä.
Ennen illallista oli vielä ohjelmassa parin tunnin kunto-oh-

jelma urheilutalolla. Tarjolla oli sekä ohjattua että vapaata harjoit-
telua, vesi- ja golfjumppaa, kuntosalia, uintia ja saunaa.

Päivän rehkimisen jälkeen maistui illallinen hotelli Ranta-
puistossa. Illan päätteeksi reippaimmat saivat vielä ylimääräisen 
liikunta-annoksen hotelliravintolan tanssilattialla hyvinkääläisen 
senioriorkesteri Vivan määrätessä tahdin.

Golfkoulutusta
Planmeca Golf Areena toimi sunnuntain ohjelman päänäyttä-
mönä. Maamme suurin golfhalli neljäntuhannen neliön tiloi-
neen tarjoaa lajiharjoitteluun mainiot mahdollisuudet. Kahdesta 
kerroksesta löytyy yhteensä yli kolmekymmentä lyöntipaikkaa ja 
seitsemänsadan neliön lähipelilueella on ilo hioa puttia ja chippiä. 

Areena onkin saanut golfareilta suotuisan vastaanoton, mis-
tä kertovat kävijämäärät. Hallissa harjoittelee arkisin keskimäärin 
sata golfaria päivässä, viikonlopun vilkkaimpina päivinä kävijöitä 
on ollut jopa neljäsataa.  

Talvipäiville osallistuneet seniorit saivat kolmessa ryhmässä 
opastusta draiviin, puttiin ja chippiin. Koulutuspisteissä opettaji-
na toimivat Jouni Simanainen, Henri Salonen ja Riku Willman. 
Ohjelmaan sisältyi myös simulaattorissa lähimmäksi lippua -kisa 
113-metrisellä par kolmosella. Kisan voitti Tuusulan Golfklubin 
Esko Salomäki lyömällä pallon kolmen metrin päähän lipusta.  

Reilun kolmen tunnin asiantuntevasta koulutuksesta ja tree-
neistä kylläiset golfseniorit siirtyivät Planmeca Areenalta vielä 
Vuosaari Golfin klubin Links-ravintolaan talvipäivien päätöslou-
naalle. Sen yhteydessä kaksipäiväisen tapahtuman järjestelyistä 
vastanneet Paavo Reunanen ja Maili Soukka kehottivat osallistu-
jia kiitosten kera antamaan palautetta talvipäivien jatkopäätöksen 
tueksi.

teksti ja kuvat: seppo rönkkö ja Ole Johansson

 

Maamme suurin golfhalli Planmeca Golf Areena tarjosi senioreille erinomaiset 
harjoittelupuitteet. 
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pelioikeuksien käyttö
Kaikkien golfareiden pelikierrosten määrä 
Suomessa on huippuvuoden 2015 jälkeen 
pudonnut rajusti. Vuonna 2015 pelattiin 
3,1 miljonaa kierrosta, 2016 määrä putosi 
2,9 miljoonaan ja viime kesänä edelleen 
2,7 miljoonaan eli pudotusta on ollut lä-
hes 13 %. Pudotuksesta huolimatta kier-
rosmäärät ovat huomattavia ja herääkin 
kysymys kuinka moni muu urheilulaji 
pääsee samanlaisiin lukemiin.

Suurin kierrosmääriin vaikuttava te-
kijä on luonnollisesti kauden pituus, mut-
ta myös sään vaikutus golfareitten peli-
intoon on yllättävän suuri.

Sadepäivien vaikutus
Sadepäivien, tai jo pelkkien sade-ennustei-
den, vaikutus kierrosmääriin on huomat-
tava ja se on havaittu erityisesti meidän-
kin tapahtumiemme, kuten Kesäpäivien, 
yhteydessä. Pelaajamäärät tapahtumissa 
pu toavat jopa 20 % ja kierrosten mää-
rä jää sadepäivinä helposti puoleen nor-
maalista. Nurmijärven toimitusjohtaja 
Esa Meriläinen on vuodesta 1997 läh-

tien pitänyt tilastoja sään vaikutuksesta 
pelaa jamääriin (https://golf.fi/golfseurat/jo
kaksikauttasaidenarmoillagolfkierrosten
kokonaismaarassa7prosentinpudotus/). 
Artikkelia lukiessa alkaakin jo ihmetellä, 
onko golf sittenkään ulkoilmalaji.

SGS:n pelioikeudet
Jos tarkastellaan SGS:n pelioikeuksien 
käyttöä viimeisten vuosien aikana voidaan 
todeta niiden noudattavan melko pitkälle 

yleistä kehitystä. Vuosina 2010-12 kier-
rosten ja pelioikeuksien määrät pysyivät 

melkein samalla tasolla, vaikka jäsenmäärä 
kasvoikin tasaisesti. Seuraavina   vuosina 
(2013-15) tapahtui merkittävää kasvua 
kaikkien suhteen, mutta kierrosmääriin 
vaikutti todennäköisesti eniten kolme säi-
den puolesta suhteellisen hyvää kesää ja 
myös syksyllä Etelä-Suomessa joulukuulle 
asti jatkunut kausi. 

Vaikka pelioikeuksia tuli lisää 2016 
ja 2017 ja myös jäsenistö kasvoi yli 1 500 
seniorilla, kierroksia pelattiin vähemmän 

kausien jäädessä etenkin Etelä-Suomessa 
jopa kaksi kuukautta lyhyemmäksi edeltä-

viin kesiin verrattuna ja kesät olivat kyl-
miä ja sateisia monilla alueilla. Tulokset 
ovat linjassa alussa kerrottuihin Suomessa 
yleensä pelattuihin kierroksiin.  

Käyttöasteet
SGS:n pelioikeuksien käyttö eri kentillä 
noudatti suurin piirtein edellisten vuosien 
kaavaa. Absoluuttiseti eniten kierroksia pe-
lattiin jälleen Puula Golfissa 1053 (1069), 
Wiurilassa 902 (1025) ja Loimijoella 887 
(996). Pelioikeuksien määrää nostaneet 
Espoo (830) ja Gumböle 803 (900) nou-
sivat tilastossa seuraaville sijoille ennen 
Hartolaa 786 (810). 

Kierrosmääriä pelioikeuksia kohden 
tarkastettaessa järjestys muuttuu hiukan. 
Kärkiolmikko on tässä vertailussa jo pitkän 
ollut sama eli Wiurila 226 (256), Hartola 
197 (203) ja Puula Golf 176 (178). Suuri 
yllättäjä on kahdenneltatoista sijalta nel-
jänneksi noussut Hanko 151 (127). Ehkä 
kelit olivat viime kautena siellä suotuisam-
mat kuin muualla maassamme.

Edellä olevia tilastoja on kuiten-

kin hieman vaikea verrata. Esimerkiksi 
Wiurilassa ja Hartolassa sallitaan kaksi 
kierrosta päivässä pelioikeutta kohden ja 
Puula Golf on yhdeksänreikäinen kenttä. 
Pääasia joka tapuksessa on, että pelioi-
keuksia käytetään, sitä vartenhan ne on 
hankittu. Parhaimmillaan vuonna 2015 
keskimääräinen kierrosmäärä pelioikeutta 
kohden oli 143, viime vuonna se oli 119. 
Ja jos kokonaismäärää suhteutetaan jäsen-
määrään voidaan laskea jokaisen jäsenen 
hyödyntäneen pelioikeuksia hiukan enem-
män kuin kerran. Kuten viereisen sivun 
taulukosta voi lukea tehtiin pelikierroksia 
pyöreästi 15 000 jäsenmäärän ollessa noin 
14 500.

Uudet kentät
Viime vuonna neljä uutta kenttää liittyi 
SGS:n pelioikeuskenttien joukkoon. Ne 
olivat Joulupukin kenttä Rovaniemellä eli 
Santa Claus Golf, itärajalla Karelia Golf, 
Keski-Suomessa Kartanogolf ja eteläran-
nikolla Kymen Golf. Kaikki houkuttelivat 
kiitettävästi pelaajia. Tänä kautena kasvu 

on vaatimattomampaa mutta kaksi uutta 
kenttää on senioreille tarjolla eli länsi-
rannikolla Uudenkaupungin Golfklubi 
ja Pohjanmaan Lappajärvellä Järviseudun 
Golfseura.

Pelioikeudet tärkein jäsenpalvelu
Pelioikeudet ovat keskeinen osa jäsenpal-
veluja ja varmasti tärkein jäsenmäärän kas-
vuun vaikuttava tekijä. 

Jäsenten käyttöön hankitut pelioi-
keudet ovat sekä aikanaan hankkimiamme 
golf osakkeita että vuokrattuja pelioikeuk-
sia. Maksamamme peli oikeusmaksujen 
kokonissumma on vuosittain lähemmäs 
100 000 euroa jakautuen siten, että golf-
osakkeiden vastikkeisiin menee n. 24 000 
ja vuokrapelimaksuihin n. 74 000 euroa. 
Pelioikeuksiin käytetyt määrärahat muo-
dostavat noin puolet jäsenpalveluihin käy-
tetyistä varoista ja SGS:n kokonaisbudje-
tista jäsenpalvelujen osuus on yli puolet eli 
noin 53%. 

kristian toivio ja Ole Johansson

Wiurila  226  
Hartola 197 
Puula Golf 176 
Hanko 151 
HillSide 150 
Viipuri 148 
Loimijoki 148 
Vierum/Cooke 135 
Revontuli 131 
Vaasa 129 
Alastaro  126 
Tahko 125 
Eke Golf 119 
Vierum/Classic 119 
Nurmijärvi 118 
Kartano 118 
Kymen Golf 113 
Virpiniemi 106 
Espoo (EGS) 104 
Meri-Teijo 103 
Porvoo 101 
Gumböle 100 
Hyvinkää 100 
Ruukki 100 
Himos 98 
Koski-Golf 94 
Rauma 75 
Karelia 75 
Kalajoki 71 
Santa Claus  63 
Botnia 58 
Suuresta 46 

kierrosmäärät / pelioikeus  2017

Pelioikeuksien 
määrä / kenttä

 8
 6
 4
 3
 2

Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Kierroksia
10.903
10.803
10.875
13.115
13.869
16.068
15.850
15.000

Pelioikeuksia
88
88
92
97
101
112
118
126

Kierr/p.o.
123,9
122,8
118,2
135,2
137,3
143,5
134,3
119,0

Jäseniä
9.600
10.000
10.600
11.600
12.200
12.900
13.380
14.500  

Kierr/jäsen
1,14
1,08
1,03
1,13
1,14
1,25
1,18
1,03

Taulukossa jäsenmäärän ja pelattujen pelioikeuskierroksien määrän kehitys vuodesta 2010 vuoteen 2017.

Viime vuonna pelioikeuskenttien määrä kasvoi nel-
jällä kun kuvassa oleva Kotkan Kymen Golf, Joroisten 
Kartanogolf, Joensuun Karelia Golf sekä Rovaniemen 
Santa Claus Golf liittyivät joukkoon. 

Taulukossa viime vuoden pelioikeuskohtaiset kierrosmäärät eri kentillä. Määrät eivät ole suoraan vertailukelpoi-
sia, koska niihin vaikuttaa useampi tekijä, kuten mm. pelioikeuksien määrä ja se, sallitaanko yhdellä pelioikeu-
della useampi kierros päivässä. Kenttäkohtaiset pelioikeusmäärät on esitetty eri värein. 
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Seniorigolfin
pelimatkat | syksy 2018

 Espanja | La Sella 

La Sella Golf tarjoaa hyvät puitteet onnistuneeseen golf-
lomaan. Tasokas ja rauhallinen La Sella sijaitsee Montgón 
luonnonpuiston yhteydessä. Näyttävän vuoren syleilyssä 
lepäävä viihtyisä hotelli tarjoaa asiakkailleen ystävällistä 
palvelua. Hotellin välittömässä läheisyydessä sijaitsee 
tunnelmallinen klubirakennus ja 27-reikäinen Jose Maria 
Olazábalin suunnittelema golfkenttä. Viikon aikana teh-
dään myös vierailu tasokkaalle La Galianan kentälle. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Denia La Sella ****+
• Puolihoito (sisältää ruokajuomat vesi, olut, viini) 
• 5 kierrosta golfia (4 x La Sella ja 1 x La Galiana)/vk  
• Yksi ilmainen sisäänpääsy Spa-osastolle/vk
• Golfkärryt ja golfauton La Galianan kentällä 

HINNAT 
•  1 vk 1170 €, 2 vk 1995 € (standard huone)
•  1 vk 1240 €, 2 vk 2135 € (*golfkenttä-/allasnäkymä)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 210 €/vk tai 350 €/vk*
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 11.4. klo 9.00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen 

Lähdöt: 23.10. ja 30.10.

 Bulgaria | Cape Kaliakra

Bulgaria on yksi Euroopan mielenkiintoisimmista golf-
kohteista, jonne lennetään nyt suoralla lennolla Varnaan. 
Mustanmeren rannalla sijaitsevan Cape Kaliakran kentillä 
pelaat ainutlaatuisen dramaattisissa maisemissa. Kauniilla 
paikalla sijaitseva Lighthouse tarjoaa hyvät puitteet onnis-
tuneeseen golflomaan. Matkan aikana pelaatte kaikilla alu-
een kentillä, joiden helmenä dramaattinen Thracian Cliffs.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin suorat lennot Helsinki-Varna-Helsinki
• Majoitus Lighthouse Golf & Spa ****+
• Lentokenttäkuljetukset (noin 1 t)
• Golfkenttäkuljetukset
• Unlimited Golf Lighthousen kentällä
• 1 kierros Thracian Cliffs ja 1 kierros Black Sea Rama
• Golfauto Thracian Cliffsin kentällä
• Puolihoito

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1290 € | 1325 € (*merinäköala)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 130 €/vk tai 200 €/vk*
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 10.4. klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähtö: 6.10.

 Saksa | Baijeri  

Quellness Golf Resort on Euroopan suurin golf- ja hy-
vinvointiresort. Hienon kenttävalikoiman lisäksi Etelä-
Saksassa kohtaat iloisen baijerilaisen vieraanvaraisuuden 
yhdistettynä saksalaiseen jämäkkyyteen. Tunnelma on 
rento, mutta kaikki toimii. Niin golfkentällä kuin sen ulko-
puolella. Viihtyisä hotelli on täydellinen retriitti golfiin ja 
rentoutumiseen. Hotellin puolihoito ja spa ovat erittäin 
korkea-tasoiset.  

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Munchen-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja 1 x käsimatkatavara
• Lentokenttäkuljetukset
• 3 kierrosta golfia
• Majoitus Maximillian Quellness Golf Resort *****
• Puolihoito 
• Hotellin kylpylän vapaa käyttö

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 3 yötä, 4 päivää 960 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 60 €/3 vrk
• Lisämatkatavaran kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 9.4. klo 9.00  
Matkanvetäjä Anneli Tuominen

Lähtö: 1.10. (3 yötä, 4 päivää) 

 Turkki | Belek

Belek on edelleen Välimeren parhaimpia golfkohteita. 
Kentät ovat erinomaisessa kunnossa ja hotellien palvelut 
ennallaan. Gloria Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa 
maisemissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmal- 
taan rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja ho-
telli on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive –paketista. 
Molemmilla viikoilla on halukkailla mahdollisuus käydä 
katsomassa European Tourin -kilpailua.    

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Suorat lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• 1 x matkatavara 20 kg ja käsimatkatavara 7 kg
• Golfbäginkuljetus 15 kg
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• 5 kierrosta (Gloria Golf: 2 x New, 2 x Old ja 1 x Verde)/vk
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
•  1 vk 1270 €, 2 vk 2040 € 

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 100 €/vk 

Myynti aukeaa 12.4. klo 9.00 
Matkanvetäjä Ole Johansson

Lähdöt: 27.10. ja 3.11.

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

BULGARIA | Thracian Cliffs
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Syksyn Long Stay matka suuntautuu viime vuonna hyvän 
suosion saaneeseen La Mangaan. Resortin alueella on 
kolme tasokasta golfkenttää, jotka kaikki sijaitsevat lyhyen 
matkan päässä majoituksista. Majoitus on La Mangan 
kahden makuuhuoneen huoneistoissa, joissa on hyvin va-
rusteltu keittiö, jossa mm. uuni ja keittolevyt. Majoituksen 
yhteydessä on tasokas spa, jossa voit rentoutua päivän 
päätteeksi.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoituksen 2 makuuhuoneen huoneistoissa 
  (2 hlöä/huoneisto)
• 15 kierrosta golfia alueen kolmella kentällä  
• 8 illallista alueen ravintoloissa
• Sisäänpääsy Spa-alueelle

HINTA 
• 2260 € 
kahden makuuhuoneen huoneisto (2 hlö/huoneisto)

Lisätietoja matkasta osoitteessa:
http://www.ongolf.fi/golfseniorit-longstay

Myynti aukeaa 13.4. klo 9.00
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

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

 Espanja La Manga | Long Stay
Matka-aika: 26.10.– 22.11.2018

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

Marraskuussa Marrakechiin!
Seniorigolfin loppusyksyn matka suuntautuu hyvän palautteen saaneeseen 
Marokon Marrakechiin. Kohteena toimii hyvätasoinen Palmeraien lomakeidas. 
Majoitus on Iberostarin tasokkaassa 4-tähden all inclusive hotellissa. 
Matkan aikana pelaamme alueen kolmella kentällä. 

Lisätiedot maaliskuun aikana osoitteesta: 

   www.ongolf.fi/seniorit-marokko

Seniorigolfin talven 2019 
kaukomatka tulee myyntiin 
huhtikuun lopussa!
Suomen Golfsenioreiden jokavuotisen kaukomatkan 
kohde ja hinnat päivittyvät Seniorgolfin nettisivuille 
suomengolfseniorit.fi ja ongolf.fi/golfseniorit 
huhtikuun aikana.

Myynnin avauksesta tiedotamme myös uutiskirjeessä.
Matkan ajankohta on tammikuu 2019.
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GOlFRiStikkO 2

Edellisessä Seniorigolfari-lehdessä jukaistu historiamme ensimmäinen gofsanaristikko sai hyvän vastaanoton. Näin olemme päättä-
neet jatkaa ristikoiden julkaisemista toivoen niistä oleva teille iloa. Ristikon oikein täyttäneitä ei palkita, mutta oikean ratkaisun 
julkaisemme SGS:n nettisivuilla huhtikuussa. Ristikon laatija on Kytäjä Golfin senioripuheenjohtaja Helena Rajala. 
Palautetta saa mielellään antaa Helenalle (helenar@elisanet.fi) tai lehden toimitukseen (ole.johansson@ecsad.inet.fi).   
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Tervehdys hyvät seniori golfarit. Olen hallituksen uusi 
jäsen vastuualueena jäsenpalvelut. 

Jäsenpalvelut osio pitää sisällään mm. pelioi-
keudet, talvipäivät, messut, muu palvelutarjonta sekä palve-
luiden kaiken kaikkinen kehittäminen. Tuossa palveluiden 
kehittämisasiassa toivon teidän arvon jäsenet olevan roh-
keasti ja avoimin mielin yhteydessä minuun. Tehtävämme 
on tukea, kehittää ja tehostaa toimintaamme sekä yhteistyö-
tä jotta onnistuisimme yhteisessä päämäärässämme, tyyty-
väiset jäsenet. Yhteystiedot löytyvät lehden sivulta neljä sekä 
SGS:n kotisivuilta.

mistä Olen
Olen syntynyt, asunut ja elänyt koko tähänastisen elämäni 
pääkaupunkiseudulla. Vajaan vuoden asuin Lappeenrannassa 
kun suoritin varusmiespalveluni siellä. 

En tiedä voiko minua sanoa paljasjalkaiseksi Hel sin-
kiläiseksi, koska olen ymmärtänyt, että vasta toisen polven 
täällä syntynyt on ns. paljasjalkainen. Isäni nimittäin oli 
luovutetusta Karjalasta ja äitini Pohjois-Savosta, olen siis 
jonkinmoinen cocktail karjalaisuutta ja savolaisuutta, onko 
se hyvä vai huono asia, tiedä häntä? Lapsuuteni asuimme 
Töölössä. Sinä syksynä, kun aloitin koulun, muutimme sa-

man vuoden kesällä juuri valmistuneeseen lähiöön, 
Pihlajamäkeen. Siellä menikin sitten oikeastaan 
nuoruus, murrosikineen kaikkineen.

HArrAstuksiA
Kouluaikoina harrastin yleisurheilua, lähinnä juok-
sua ja pituushyppyä. Noissa lajeissa olinkin useis-
sa kilpailuissa edustamassa koulua. Sitten hieman 
myöhemmin pelasin myös jalkapalloa PK 35:ssa. 

Kun ns. ruuhkavuodet alkoivat jäi harras-
taminen vähemmälle. Sitten kun aikaa alkoi olla 
enemmän aloitin liikuntaharrastuksen uudes-
taan. Jossain vaiheessa myös moottoriurheilu tuli 
mukaan, ensin motocrossia ja sitten rallia. Tänä 
päivänä on liikunta iso osa elämääni, käyn salilla, 
hiihdän, laskettelen, pelaan squashia sekä jonkun 
verran tulee myös moottoripyöräiltyä sekä käytyä 
vaelluksilla ja tottakai, golfaan. Lisäksi kuulun 
Vapepaan, eli vapaaehtoiseen pelastuspalvelun. 
Ke väästä syksyyn olen paljon mökillä Heinolassa 
joten golfia tulee pelattua alueen kentillä, enim-
mäkseen Vieru mäellä. Liikuntaa pidän erittäin 
tärkeänä ja erityisesti meille senioreille. Liikunta 
auttaa jaksamaan paremmin, ehkä myös pelaamaan 

	 	 	 	

Rallia, yleisurheilua, hiihtoa, 
 vaellusta, autokauppaa ja   
  GOLFia 


paremmin, se myös tukee muuta 
normaalia elämää, talven liukkail-
la kävelyä, kaupassa käyntiä jne – 
suosittelen kaikille.

Muistakaa myös venyttely 
ja lämmittely ennen kierrosta, vä-
hän muutakin kuin kenkien vaihto 
parkkipaikalla.

työurA
Työurani liittyy muutamaa ”syrjähyppyä ” 
lukuunottamatta autoalaan. Olen nähnyt 
senkin alan nousut ja laskut, huonoim-
pana vuotena myytiin vain noin 60 000 
uutta autoa ja parhaimpana noin 180 
000. Myös tehtävät ovat olleet moninai-
sia, alkutaipaleen varaosa- ja jälkimarkki-
noista, erilaisiin automyynnin ja myynnin 

Esittelyssä	hallituksen	uusi	jäsen
ARI	MUSTONEN

Viiden hengen moottoripyöräkerhon MC Mehtäkylän jäsen lähdössä reissuun. Vajaassa vii-
kossa tuli Suomea kierrettyä noin 2000 kilometriä. Kuvassa pojanpoika lähtisi mielellään 
mukaan.

Lomalla ilman golfia Gran Canarian Amadoresissa. Jou-
lu kuun 6. päivänä vietettiin Suomi 100 vuotta -juhlaa.

82-kilometrinen Kuusamon Karhunkierros menossa, 
puo let takana, toinen edessä. Kolme päivää ja kolme 
yötä – lähes koko ajan satees sa. Hieno reissu kuiten-
kin, kannattaa kokeilla. Lyhyem piä kin versioita löytyy, 
jos tuntuu ettei jaksa koko matkaa.

esimiestehtävin. Myös merkkejä ja 
organisaatioita on ollut muutama, 
pisin rupeama kuitenkin Volvo-
organisaatiossa niin maahantuonnin 
kuin jälleenmyynnin parissa. Nyt 
olen ollut pari vuotta ”vapaaherra” 
ja nauttinut lapsenlapsista joita on 
kolme.

lOPuksi
Lopuksi haluan toivottaa kaikille 
hyvää alkavaa kautta. Uskon ja toi-
von, että tapaan teistä mahdollisim-
man monia SGS:n tapahtumissa, oli 
ne sitten kilpailuja, matkoja taik-
ka muuten mukavaa yhdessä oloa. 
Houkutelkaa myös tuttavian ne, su -
kulaisianne ja naapureita tämän 
hie non lajin sekä mukavan seuran 
pa riin. Ja, kuten jo alussa kirjoitin, 
olkaa rohkeasti yhteydessä joko mi-
nuun taikka kehen tahansa hallituk-
sesta kun mielessä on jokin asia, jossa 
voisimme palvella paremmin.

Ari mustonen

Veljekset vauhdissa lyhyessä Sprintissä 
Vantaalla vuonna 2011.
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golf is a walking game
Poikkesin alkuvuodessta maailman edelleenkin 

suurimmassa golfmaassa Yhdysvalloissa, joka 
on viime vuosikymmenen ajan kärvistellyt 

aina vain hupenevien harrastajamäärien paineessa. 
Toki golfareita lasketaan vieläkin löytyvän sieltä yli 
20 miljoonaa, mutta hekin näyttäisivät pelaavan yhä 
vähemmän. Ongelma ei varmastikaan yhtään häirit-
se tavallista ahkeraa lajin harrastajaa ja asiasta huo-
lissaan ovatkin lähinnä vain ne piirit, jotka yrittävät 
elää meidän kustannuksellamme, varsinkin väline-
valmistajat, sekä kovin monet, epärealistisin odo-
tuksin perustetut kentät. Tietysti myös ammattilai-
set (PGA) menettävät rahaa kun oppilaat vähenevät. 

Syypäitä nykyiseen olotilaan väitetään olevan, 
täällä Euroopassakin tutut asiat, kuten esim. viisi-
tuntisiksi venyneet kierrokset ja pitkittyneet lama-
kaudet, jotka saavat lajin näyttämään turhan kalliil-
ta. Suuriksi syntipukeiksi leimataan myös kenttien 
suunnittelijat, jotka pyrkivät rakentamaan aina vain 
näyttävämpiä monumentteja itselleen, tekemällä 
niistä yhä haastavampia ja sellaisia jotka panevat 
lujille taitavimmatkin ammattilaiset, mutta joita 
tavalliset golfarit ovat alkaneet systemaattisesti kaih-
taa. Tästä syystä monet tahot ovat, jo jonkin aikaa, 
yrittäneet patistaa meitä kaikkia ns. klubigolfareita 
näiden uusien ja uljaiden kenttien naisten tiille, 
”Play it forward” -ohjelmillaan, mikä ei voi olla käy-
mättä ylpeiden miesten luonnolle.

USA:ssa ei tietenkään ole oltu aivan toimetto-
mia vähenevän pelaamisen suhteen ja erilaisia rek-
rytointitempauksia järjestetään tämän tästä. Niistä 
merkittävin on ns. First Tee -ohjelma, jonka avulla 
lapsia ja nuoria pyritään saamaan lajin pariin. Se on 
tietenkin suositeltua toimintaa myös hyvin menevis-
sä golfmaissa, mutta jonka huono puoli on toisaalta 
se, etteivät näin mukaan tulleet muutu yleensä mak-
saviksi asiakkaiksi vuosikymmeneen tai kahteen.

Epätoivoiset välinevalmistajat yrittävät taas 
vähän väliä puuttua lajin sääntöihin, joista maut-
tomin idea on Taylor Made:n johtajan aika ajoin 
ehdottama reiän suurentaminen. Heidän mielestään 
golf kasvaisi jos se olisi hauskempaa ja siihenhän he 
ovat jo vuosikausia pyrkineet tekemällä ns. ”anteek-

si antavia” tai muuten vain helppoja mailoja. Heille 
minulla on tapana sanoa, että olisiko golf pysynyt 
hengissä 600 vuotta olemalla pelkästään vain kivaa 
ja hauskaa? Minusta lajin pitkän iän salaisuus on sii-
nä, että se on aina vain, niin koukuttavan vaikeata.

Tämän pitkähkön esipuheen jälkeen pääsen itse 
asiaan eli lajin terveydellisiin vaikutuksiin, joita me 
täälläpäin maailmaa pidämme jo melkein itsestään 
selvyytenä, mutta joista suurimmassa golfmaassa ei 
paljon puhuta tai niistä ei ymmärretä juuri mitään. 
Suurin syypää tähän olotilaan on luonnollisesti gol-
fauto, joka eliminoi tehokkaasti golfin tärkeimmän 
terveysvaikutuksen eli pitkän kävelylenkin. 

Jotta USA:n golfliitto (USGA) voisi alkaa pu-
hua lajia aidosti kasvattavista terveysvaikutuksista, 
olisi sen tärkein tehtävä yrittää radikaalisti vierot-
taa miljoonat golfarit pois autoriippuvuudesta. 
Muutamia kunnallisia kenttiä lukuun ottamatta, 
on auton käyttö maassa jopa pakollista ja amerik-
kalaisen kollegan on vaikea ymmärtää kun esim. 
minun 1400 jäsenen kotikentälläni on vain noin 
viisi golfautoa ja niitäkin luovutetaan käyttöön vain 
lääkärintodistuksen perusteella. Hyökkäys golfau-
toja vastaan on varmasti haastavaa mm. siksi, että 
autojen vuokraaminen muodostaa ison tulolähteen 
monille klubeille ja vastarinta tulisi olemaan raivoi-
saa. Golfin autoistuminen on sitä paitsi johtanut 
USA:ssa siihen, että uusimpia kenttiä on suunnitel-
tu vähemmän kävely-ystävällisiksi mm. ylipitkine 
siirtymisineen viheriöiltä seuraavalle tiiauspaikalle.

Minusta golfin tärkein kohderyhmä, missä 
päin maailmaa tahansa, tulee aina olemaan keski-
ikäiset ja vanhemmat ihmiset, jotka tälläkin hetkellä 
ylläpitävät koko systeemiä, koska heillä on yleensä 
sekä aikaa, että varaa harrastaa. He pysyvät muka-
na ja heitä voisi saada helposti paljon lisää nimen-
omaan lajin voittamattomilla ja tieteellisesti todis-
tetuilla terveysvaikutuksilla. Sääliksi käy jenkkejä, 
joilta tämä terveyskortti kokonaan puuttuu.

”Golf is a walking game,” sanoivat vanhat skotitkin 
jo vuosisatoja sitten. 
   lassi tilander

Lassin kolumni

Itävallan 
pikapyrähdys

Syksyn matkailukausi käynnistyi neljän päivän pikavisii-
tillä Itävaltaan.

Lähtö aamulla Finnairin lennolla kohti Wieniä. 
Wienistä oli vielä noin tunnin bussimatka 

kohteeseen. Meille oli 
heti ensimmäiselle päi-
välle varattu pelit klo 
12.30 alkaen. Aikataulu 
oli siis hivenen tiukka, 
mutta sain ”anottua” 
puolisen tuntia lisäai-
kaa lähtöihin. 

Golfkierrokseen 
jälkeen ennen päiväl-
listä oli paikallisen 
viinintuottajan toi-
mesta järjestetty vii-
ninmaistajaiset, josta 
useampi tilasi pullon 
pari mukaan kotiin 
vietäväksi.  

Diamond Golf
Club sijaitsee ”Lower 
Austriassa”, Atzen-
brugg’in kun nassa 
Tulln’in alueella. Kenttä on varsin 
mielenkiintoinen ja kohtalaisen tasainen, ei pitkiä siirtymiä 
eikä korkeuseroja. Kentällä on pelattu vuodesta 2010 alkaen 
vuosittain Itävallan ET-osakilpailu, joka tänä vuonna nimetty 
sponsorin mukaan The 2018 Shot Clock Masters. Pelasimme 
myös Clubin ”kakkoskentän”, joka oli nimeltään Country 
Course ja sekin oli varsin hyvässä kunnossa.

Toisena päivänä tutustuimme pelien jälkeen läheiseen 
luostariin nimeltä Herzogenburg, joka oli todella näkemisen ar-
voinen ja historialtaan mielenkiintoinen. Luostari oli perustettu 
vuonna 1112 Augustinian Canons’in toimesta ja peruskorjattu 
1714. Tokihan siellä oli vieläkin pieniä projekteja menossa. 

Luostarivisii tin jälkeen ajoimme 
päivälliselle ravin -
tolaan nimeltä 
Kloster UND, jo-
ka kaikkien mieles-
tä oli varsin korkea-
tasoinen ja hyvä.

Kolmas päivä 
oli aikataulullisesti 
hieman helpompi, 
koska pelien jälkeen 
jäi vielä muutama 
tun ti ennen illan ruo-
kailua, joka tapahtui 
klubitalon ravintolas-
sa.

K o t i m a t k a l l e 
lähdettiin hotellilta 
viimeisenä päivänä hy-
vissä ajoin suuntana 
ensin Wien. Wienissä 
meillä oli mielenkiin-

toinen kiertoajelu ja opastettu tutustuminen 
ydinkeskustaan. Wien on erityisen kiehtova kaupunki kaikkine 
historiallisine nähtävyyksineen. Sääli vain, että tällä kertaa aika 
ei riittänyt lähempään tutustumiseen eri kohteisiin.

Heikki Hallaranta
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Muutama vuosi sitten SGS:n matkakohteena oli Marokon Agadir Atlantin rannikolla. 
Nyt vuorossa oli sadunhohtoinen ja eksoottinen Marrakechin, joka sijaitsee Atlas-
vuorten juurella noin 160 kilometriä rannikolta sisämaahan. Marrkechissa ja sen 

ympäristössä on toistakymmentä golfkenttää. Meidän matkakohteemme 
Palmeraie Resort on kaupungin koilliskulmassa vajaan puolen tunnin 

matkan päässä kaupungin keskustasta.  

Vuosi oli tuskin ehtinyt vaihtua kun 
Suomen Golfseniorit teki matkan  
Marra kechiin. Matkan vetäjänä toi-
mi SGS:n vastavalittu puheenjohtaja 

Heikki Hallaranta. 
Marokko on kuningaskunta ja neljännek-

si suurin arabimaa 35 miljoonalla asukkaal-
laan. Ranskan entisen siirtomaan merkittävin 
vähemmistö ovat berberit, noin 12 miljoonaa. 
Nimensä Marokko on saanut berberin kielisestä 
Marrakech-kaupungin nimestä, joka tarkoit-
ta Jumalan maata. Marrakechissä asukkaita on 
noin 800 000. 

Marrakech kutsutaan Marokon punai-
seksi tai vaaleanpunaiseksi kaupungiksi kau-
punkia ympäröivän muurin värin mukaan. 
Casablancassa (valkea talo) suurin osa taloista 
on valkoisia, mutta Marrakechissa ne ovat pää-
osin punasävyisiä. Marrakech sijaitsee sisämaas-
sa lumihuippuisten Atlas-vuorten kupeessa noin 
160 km rannikolta. 

Tilastojen mukaan päivälämpötila on tam-
mikuussa keskimäärin 19 astetta. Vierailumme 
aikana aamut olivat kylmiä, vain noin viisi as-
tetta, mutta auringon lämmitettyä ilmaa muu-

taman tunnin, sää oli mitä mainioin golfin pe-
luuseen. 

siisti uudehko hotelli
Asuinpaikkamme Hotel du Golf´issa on 315 
huonetta. Hotelli on siisti, uudehko, eikä liian 
moderni. Huoneet on sijoitettu u-muotoiseen 
kolmikerroksiseen rakennukseen. Suurin osa 
huoneistamme sijaitsi oikeanpuolisen sakaran 
kauimmaisessa päässä. Kävely hotellikäytäviä 
pitkin huoneesta ”respaan” kesti viisi minuuttia, 
mutta onneksi pihan poikki löytyi oikotie.

ruoka välttävää
Ruokaa ei oikein voi kehua, jos sitä esimerkiksi 
vertaa Turkin hotellien tarjontaan. Se oli kuiten-
kin syötävää ja vatsan sai täyteen, eikä vatsatau-
tia esiintynyt.

Hotelli tuntui olevan varsin suosittu ko-
kouspaikka. Samaan aikaan järjestetty Afrikan 
maiden jalkapalloturnaus toi hotelliimme muu-
taman joukkueen mm. Namibian joukkueen. 
Sitä vartioimaan majoittuivat hotelliin heidän 
turvamiehensä sekä poliisit, jotka partioivat ho-
tellin ulkopuolella. Oli turvallinen olo.

Huoneet olivat siistit ja tilavat, ilmastointi 
toimi ja lämpöä riitti. Kokolattiamatto ai heutti 
muutamalle pientä tukkoisuutta mutta sänky oli 
hyvä, ja sopivan kova.

 Teksti: Pertti kaikko ja Ole Johansson | Kuvat: Pertti kaikko

Seniorit	sadunhohtoisessa	
MARRAKEchIssA

Palmeraie-kotikentän lisäksi pelattiin yksi kierros viikossa 
Al Maadenin kentällä. Heikki Hallaranta keskellä lähettää 
matkaan Ulla Helenin, Väinö Korhosen, Esko Solarannan, ja 
Esko Heiniemen.

Al Maadenin kentän erikoisuuksia olivat mm. pitkin väyliä 
sijoitetut näyttävät taideteokset.

>>>
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Palm Golf Palmeraie
”Kotikenttämme” PalmGolf Palme raie muodostuu kolmesta 
Robert Trent Jones suunnittelemasta yhdeksänreikäisestä kentäs-
tä. Näistä pelasimme kahta (Jubilettes 1-9 ja Atlas 10-18). Tämä 
kombinaatio on valkoisilta tiimerkeiltä 6102 metriä, keltaisilta 
5585 metriä ja punaisilta 4674 metriä. Miehille keltainen ja nai-
sille punainen kenttä tuntui varsin sopivalta senioreille. Kolmas 
yhdeksän reiän lenkki (Tensift) oli remontissa, joten sitä emme 
päässeet kokeilemaan.

Väylät olivat hyvässä ruohossa ja karheikot pääsääntöisesti 
pelattavissa. Muutamissa paikoissa pallo tosin upposi sitkeään 
”trasseliruohoon” josta sitä oli vaikea sekä löytää että saada pois. 
Viheriöt olivat tasalaatuiset, eivät hitaat, eivätkä nopeat.

Viisi kierrosta viikossa
Pelasimme kumpanakin viikkona kotikentällämme neljä kertaa 
ja lisäksi kerran Al Maadenin kentällä. Al Maadenin kentän pitu-
det olivat keltainen 5842 m, sininen 5504 m ja punainen 4766 
m. Tällä kentällä siniset tiipaikat tuntuivat olevan seniorimiehille 
sopivat. 

Kentän erikoisuutena olivat kymppiväylän neliskulmainen 
viheriö ja useammat neliskulmaiset betonista rakennetut vesies-
teet. Viimeksimainitut toimivat kylläkin ensisijaisesti kasteluve-
den varastointialtaina. Väylät ja viheriöt olivat samaa tasoa tai 
jopa paremmat kuin Palmeraie-kotikentällämme. Yksi lisäeri-
koisuus olivat näyttävät taideteokset, jotka oli sijoitettu väylien 

varrelle.
Vapaapäivänä kourallinen pelaajia jätti tutustumisen Marra-

kechiin väliin ja kävi testaamassa PalmGolf Ourikan kentän. 
Kenttä oli erinomaisessa kunnossa niin väyliltään kuin tosi no-
peilta viheriöiltään. Ryhmässä kenttä rankattiin varsin korkeal-
le, useimpien jopa pelaamiensa kenttien top-kymmenikköön. 
Osasyynä tähän vaikutti ehkä maisemaa komistavat lumihuip-
puiset Atlas-vuoret. 

PalmGolf Ourikassa pelattiin joulukuussa naisten Euroopan 
kiertueen karsintakilpailut. Niissä oli mukana viisi suomalaista, 
joista karsinnasta kiertueelle selvittivät tiensä Sanna Nuutinen ja 
Elina Nummenpää.

Kaikilla pelaamillamme kentillä oli mahdollisuus caddien 
käyttöön, mutta caddiepakkoa ei ollut. Suomalaiset eivät katso-
neet tarvitsevansa tarjottua lisäapua, ranskalaisten keskuudessa 
sen sijaan caddien käyttö tuntui olevan yleistä.

Viikon pelit
Viikon peliohjelmaan kuului vapaat harjoitukset ensimmäisen 
päivänä, kaksi joukkuekilpailua, Arizona Shuffle ja Fourball/
Bestball sekä yksi vapaamuotoinen peli vapaavalintaisessa po-
rukassa. Viimeisenä päivänä kisailtiin viikon mestaruudesta. 
Naisten voittaja oli ensimmäisellä viikolla Seija Alanen ja toisel-
la Marketta Heiniemi. Miesten tittelin vei kummallakin viikolla 
Pertti Kaikko.

Kotikentällä Palmeraiella päivän pelit lähtevät käyntiin. Ykkössstiillä Ritva Järvinen antaa pallolle kyytiä, ryhmän muut pelaajat Seija Alanen ja Raija Lindfors ovat jo avan-
neet. Hotellin lämmitetyssä uima-altaassa oli pelin jälkeen mukava vilvotella ja huuhtoa pois kentän pölyt.

Marrakechin basaareissa riittää vilinää ja myytävää.

Jyrki Ruotsalainen, Pauli Nevalainen ja Heikki Hallaranta yrittävät selvitä Palmeraie-kentän viimeisestä vi-
heriöstä. Taustalla klubitalo.

Maailman hienoimmaksi palatsiksi 1800-luvun lopulla suunnitellusta Bahia-palatsista on kalusteet viety mutta 
koristeellisia kattoja ja lattioita voi sen haaremi-osassa vielä ihailla. Kuva Espoon Golfseuran joulukuussa 
tehdyltä matkalta.

Majorelle-puutarhan tuholta pelastaneet Yves Saint Laurent ja hänen kumppaninsa Pierre Berge ovat saaneet 
muistomerkin puutarhassa.

marrakechin nähtävyydet
Vapaapäivänä osa joukosta suuntasi matkansa Marrakechiin 
puolen päivän turistikierrokselle.  Kierroksella tutustuttiin m.m. 
Jardin Majorelle -puutarhaan, jonka perusti ranskalainen taitei-
lija Jacques Majorelle (1886-1962), hän toi sinne kasveja ympä-
ri maailmaa 40 vuoden ajan ja puutarhan rakennuksissa näkyy 
hänen värinsä majorellen sininen. Majorellen kuoltua puutar-
ha ränsistyi ja sen paikalle suuniteltiin hotellia, mutta onneksi 
Yves Saint Laurent (1936–2008) ja hänen kumppaninsa Pierre 
Berge (1930–2017) saivat estettyä hankkeen. He ostivat puutar-
han 1980 ja kunnostivat sen nykyiseen kuntoonsa. Yves Saint 
Laurentin tuhka on siroteltu puutarhaan.

Lisäksi ryhmä kävi tutustumass m.m. Saadien hautamau-
soleumiin ja Bahia Palatsiin. Palatsikompleksi rakennettiin vuo-
sina 1860–1874.  Vain osa palatsin 150 huoneesta on yleisölle 
avoinna ja vierailemaan pääsee ainoastaan visiiriksi nousseen Abu 
Ahmedin neljä vaimoa ja 24 jalkavaimoa vetäneessä haaremissa. 

Kierroksen lopuksi käytiin mauste/luontaistuote-esittelys-
sä, missä tarjoutui mahdollisuus ostaa m.m. maailman kalleina 

maustetta sahramia ja erilaisia luon taistuotteita.

lopuksi
Golfmatkakohteena Marakech on oiva, etenkin joulu-tammi-
kuussa, jolloin golfkelejä on tarjolla vähemmän kohtuullisen len-
tomatkan päässä. Palmeraiessa golfkenttä avautuu tasokkaan ho-
tellin hotellihuoneesta eikä bussikuljetusta kentälle tarvita, vaan 
jokainen voi tulla ja mennä oman aikataulun mukaan. 

Matkalaisia Marrakechissa oli yhteensä 29, joista kaksiviik-
kolaisia oli kuusi. Ensimmäsellä viikolla oli yhteensä 16 ja toisella 
19.

Pienehkö ongelma on paikallinen valuutta dirhami, jota 
aiankin hotellissa oli välillä vaikeaa saada ja Suomessakin vain 
harva valuuttapiste sitä myy. Eikä tämä muuten olisi ongelma, 
mutta Marokossa on palvelurahakulttuuri ja kolikoita pitäisi aina 
olla taskussa. Jos muistit antaa tippiä niin palvelu oli ylenpalttista 
ja hymy herkässä, jos taasen unohdit sen, et saanut palvelua ja 
kasvot olivat peruslukemilla.  n

Kerran viikossa vierailtiin Al Maadenin hienolla kentällä. Matkanvetäjä Heikki Hallaranta keskellä toimii startterina. Lähtölupaa odottavat Robi Blomqvist, Tapani Lyytinen, 
Simo Kairus ja Marketta Heiniemi. Oikealla hotellialueen kaunista kukkaloistoa.
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ten oli ensimmäinen 18 reiän mittainen 
U.S. Openin historiassa. Kaksikko joutui 
odottamaan ratkaisua sunnuntain yli – ei 
kirkonmenojen vuoksi, vaan sen tähden 
että sunnuntai oli varattu klubin jäsenille. 
Anderson voitti yhdellä lyönnillä. Smith 
ylsi lopulta ainoaan voittoonsa 1906 
Andersonin kolmen mestaruuden putken 
jälkeen – jäätyään matkalla toisenkin ker-
ran kakkoseksi Andersonin taakse.

Mailoja Andersonilla oli kahdeksan. 
Niillä hän rikkoi Yhdysvalloissa ensimmäi-
senä 300 lyönnin rajan 72 reiän kilpailus-
sa. Se tapahtui vuoden 1902 voitokkaassa 
Western Openissa. Paras kierrostulos oli 
69. Anderson oli juuri noihin aikoihin ot-
tanut peliin uuden Haskell-pallon vanho-
jen guttaperkkaisten sijasta. Hän on ainoa 
pelaaja, joka on onnistunut voittamaan 
U.S. Openin molemmilla pallotyypeillä.

Mailasetithän eivät 1800- ja 1900-lu-
vun vaihteessa olleet vielä starndardisoitu-
ja nykypäivien malliin. Oma setti koottiin 
omaan peliin ja mieltymyksiin parhaiten 
istuvista. Anderson oli päätynyt seuraa-
vaan kokoonpanoon (englannin kielellä 
asianharrastajia varten): driver, brassie, 

cleek, mid iron, pitching iron, (heavy 
centered) mashie, (large) mashie-niblick, 
putting cleek.

Suosikkeinaan Anderson piti draive-
ria ja mashie-rautaa. Jälkimmäinen vastaisi 
jokseenkin nykyistä viitos- tai kuutosrau-
taa, ja sillä Andersonin sanottiin yltävän 
vertaansa vailla olevaan tarkkuuteen.

Andersonia peliä läheltä pitkään seu-
rannut Alex Smith totesi myöhemmin, 
että jos kentällä viilipyttymäisesti esiinty-
nyt Anderson olisi saanut elää pitempään, 
hänestä olisi kasvanut vielä Hogania ja 
Nicklausta suurempi legenda, ainakin 
U.S. Openeilla mitattuna. 

Kohtalo päätti toisin. Anderson kuo-
li kotonaan vain pari päivää 31. syntymä-
päivänsä jälkeen. Smithin mukaan syynä 
oli ylenpalttinen elämäntapa. On puhuttu 
myös valtimonkovettumataudista, aivo-
kasvaimesta, joissakin lähteissä epilepsias-
takin.

Myös alkoholin on sanottu heittä-
neen varjonsa Andersonin lyhyen elämän 
ylle. Ehkä ikuinen kiertolainen oli koko 
kypsän elämänsä etsinyt myös itseään.

Janne tarmio (www.spikebar.fi)

Neljä pelaajaa on onnistunut urallaan voit-
tamaan U.S. Openin neljästi. Kol me lue-
taan automaattisesti golfin historian suu-
 rim piin kuuluviksi: Ben Hogan, Jack Nick-

laus ja Bobby Jones.
Neljäs eli yksi golfin historian unohdetuista suu-

ruuksista on North Berwickissä Skotlannissa vuonna 
1880 syntynyt Willie Anderson. Hän otti kaikki neljä 
voittoa viiden vuoden sisään. Kolmeen peräkkäiseen voit-
toon ei kukaan hänen lisäkseen ole yltänyt.

North Berwick on niitä paikkakuntia, joilla gol-
fia on hengitetty vuosisatojen ajan. Willie Andersonkin 
ryhtyi caddieksi 11-vuotiaana ja hankkiutui hieman 
myöhemmin oppipojaksi Gullanessa pajaansa pitäneelle 
mailanrakentaja Alex Aitkenille. Amatööri-ikoni Horace 
Hutchinsonin mukaan Andersonista kehittyi nopeasti 
yksi maan parhaista mailanvalmistajista.

Skotlannin maa poltti kuitenkin Andersonin jalko-
jen alla ja hän suuntasi jo 16-vuotiaana Yhdys valtoihin, 
jossa golf oli alkanut saada tuulta purjeisiinsa. Alkoivat 14 
vuotta jatkuneet vaellusvuodet, joiden kuluessa Anderson 
ehti työskennellä kymmenellä golfklubilla.

Golfammattilaisen leipä oli noi hin(kin) aikoihin 
hankittava monesta lähteestä. Palkintosummat olivat 
pieniä ja kilpailuja vähän. Niinpä An dersonkin liikkui 
vuodenaikojen mukaan ja vietti monet talvet Floridassa 
opettamassa. Välillä oli tehtävä kentänhoitajankin töitä.

Näytösottelut olivat tärkeä tulon lähde. Esimerkiksi 
vuoden 1899 joulukuussa Anderson lähti kiertueelle kaik-
kien aikojen ensimmäisen eli vuoden 1895 U.S. Openin 
voittaneen englantilaisen Horace Rawlinsin kanssa.

Tuossa vaiheessa Anderson oli itse osallistunut jo 
kolmesti U.S. Openiin. 1897 hän oli 17-vuotiaana toi-
nen, 1898 kolmas ja 1899 viides.

Vuoteen 1901 tultaessa Anderson oli oppinut tun-
temaan omat kykynsä ja oman arvonsa. Työväenluokasta 
ponnistaneisiin golfammattilaisiin suhtauduttiin yleises-
ti hieman varauksellisesti; pahimmillaan heitä pidettiin 
seikkailua hakevina uhkapelureina. Golfpelin puhtaudes-
ta huolehtiminen haluttiin pitää amatöörien, peliä huvik-
seen harrastavan yläluokan, vastuulla. Ammattilaisilta oli 
evätty pääsy klubin yleisiin tiloihin, eikä kulku pääovesta 
tullut kysymykseenkään.

Anderson ei suostunut nielemään tuollaista ylenkat-
setta.

”Nae, we’re no goin’ tae eat in the kitchen”, Anderson 
ilmoitti päättäväisesti U.S. Openista kilpailtaesssa. Niinpä 
ammattilaisia varten pystytettiin erillinen teltta, jossa he 
saattoivat aterioida. Ele oli alkusoitto sille ammattilaisten 
aseman parantamiselle, josta Walter Hagen, pelureista 
suurin, on saanut suurimman kunnian.

Kun katsoo ylhäällä olevaa kuvaa, tekee mieli aja-
tella, että se on otettu juuri kesän 1901 U.S. Openin ai-
koihin. Anderson, keskushenkilö, on ainoa joka katsoo 
poispäin kamerasta. Rinnallaan hänellä on maanmies 
Alex Smith, jonka kanssa hän joutui uusimaan mestaruu-
desta. Jalkojen juuressa istuu puolestaan Horace Rawlins, 
englantilainen.

Kuva on mainio yhteenveto 1900-luvun alun golf-
muodista ammattilaispelaajien keskuudessa. Rawlinsilla 
ei ole henkseleiden välissä kaulusta lainkaan, Smithilläkin 
vain poolo. Jaloissa Smithillä on puolestaan kengät, jotka 
tuovat mieleen Rickie Fowlerin äskettäin kohua herättä-
neet puolivartiset jalkineet. Andersonin kaulassa näkyy 
poikkeuksellisesti rusetti tavaramerkiksi muotoutuneen 
kankaisen ja rennosti solmitun liinan sijasta. Voiton kun-
niaksi?

Se Andersonin ja Smithin välinen uusinta muu-

unohdettu mestari

Historian havinaa:

Iso kuva vasemmalla: Willie Anderson (1880 - 1911), 
historian ensimmäinen neljä U.S.Open-titteliä voitta-
nut pelaaja kuvassa keskellä rusetti kaulassa. Hänen 
vierellään amerikkalainen Alex Smith ja edessä en -
simmäisen U.S. Open´in voittanut englantilainen 
Horace Rawlins. Yläkuvassa Willien swinginäyte.

OnGolfin ryhmämatka on 
aina mittatilausmatka. 

Voit lähteä matkalle pelikavereiden kanssa, 

oman klubin porukalla, järjestää yrityksesi 

asiakkaille palaverimatkan golfin merkeissä 

tai lähteä pelaamaan vaikka koko suvun 

voimin. Kohteeksi voitte valita jonkun OnGolfin 

kymmenistä pelimatkakohteista tai melkein 

minkä tahansa maailman golfkohteista.

Matkan pituuden, lähtö- ja paluupäivän voi 

myös valita vapaasti. Jo yli 8 hengen ryhmä voi 

hyödyntää lentoyhtiöiden, hotellien ja kenttien 

tarjoamat ryhmäedut ja alennukset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 

info@ongolf.fi

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa 

ryhmämatkoista sekä hyviä esimerkkejä 

matkakohteista ja hinnoista.

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

Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi

Kaikki onnistuu, kun kysymys on 
OnGolfin ryhmämatkoista.

OnGolfin ryhmämatka on helppo ja huoleton. 
Kaikki on valmiiksi järjestetty luotettavasti ja 

Suomen johtavan golfmatkojen järjestäjän kokemuksella. 
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kierroksen pelannut Mäntykorpi puhdisti 
voitollaan suomalaisryhmän muiden jä-
senten taskut pikkurahoista.

”Mottoni kuuluu: ”golfia ei voi voit-
taa, sitä voi vain pelata”. Golf on arvaama-
ton peli. Nämä kaksi saavutusta näin ly-
hyeen jaksoon saavuttuina tuntuvat usko-
mattomilta onnenpotkuilta”, Mäntykorpi 
tiivisti tunnelmansa.

Golfarin paratiisista 
toinen koti
Alpo on asunut talvikaudet Lake Worthis-
sa Half Moon Bay Resortissa vaimon-
sa Seijan kanssa jo kymmenen vuotta. 
Tekstiilialalla siviiliuransa tehnyt Män ty-
korpi vietti perheineen 1993 yhden vuo-
den Etelä-Carolinassa.

”Teimme sieltä pääsiäismatkan näille 
seuduille  ja tykästyimme kerralla olosuh-
teisiin  sekä lämpöön. Suomeen palattu-
amme lapset pyysivät ainoaksi joululah-
jakseen matkaa Floridaan, josta tulikin 
perinne.”

Mäntykorpi aloitti golfin päälle ne-
likymppisenä USA:n matkalla ja golfista 
tuli pian perheen yhteinen harrastus.

”Talvisin pelaan 3-4 kertaa viikos-
sa. Keskimääräinen kierroshinta asettuu 
suosimillani kävelykentillä euroiksi muu-

tettuna Palm Beach County Golf -passin 
haltijana alle 30 euron ja kenttien taso 
kestää erittäin hyvin vertailun esimerkik-
si Espanjan Aurinkorannikon kenttiin. 
Bonuksena täällä on myös ilmasto, nor-

miolosuhteissa lämpöä riittää talvikuu-
kausienkin aikana läpi vuorokauden”, hän 
kertaa golfarin paratiisiksi kutsutun asuin-
paikan etuja.

TEKSTI ja KuvaT: teemu tyry

Alpo Mäntykorpi onnistui vajaan kolmen viikon si-
sällä toteuttamaan kaksi golfin arvostetuimpiin luoki-
teltavaa saavutusta. Talvisilla ”kotikonnuillaan” Etelä-
Floridassa Alpo teki  suomalaisgolfin historiaa kahteen 
otteeseen. Tiedossa ei ole kotimaista pelaajaa, joka 
Mäntykorpea (68v) vanhempana olisi onnistunut 
saamaan pallonsa reikään kahdella lyönnillä par-vii-
tosella. Lisäksi   Mäntykorpi on myös yksi nuorim-
mista,  todennäköisesti nuorin suomalainen, joka on 
pelannut saman tuloksen kuin oma ikänsä.

Albatrossi
Onnistumisten sattuminen vajaan kolmen viikon 
jaksoon sai syystäkin sankarin suun messingille. 
Albatrossin Mäntykorpi teki  tammikuun 29. päivänä 
Palm Beachin piirikunnan Okeeheelee Golf Clubin 
viidennellä reiällä (Eagle Course).

”Matkaa oli 445 metriä. Hyvän avauksen jäl-
keen  edessä oli vielä   202 metriä. Kilpailutilanteessa 
olisin luultavasti pelannut maltillisesti sataan metriin. 
Nyt päätin hyökätä 19 asteisellä hybridillä. Pallo lähti 
matalassa kaaressa hieman oikealle ja kaartoi lippua 
kohden. Tullessamme Kari Nymanin kanssa viheri-
ölle palloa ei näkynyt. Tarkistin ensimmäiseksi reiän 
ja siellähän se oli. Tuuletusta ja vähän huutoakin oli 
ilmassa.  Siinä humussa voitin kisan tuloksella 76 ja 

pelin jälkeen tarjosin toki juomat koko suomalaiselle 
peliporukallemme”, Mäntykorpi muistaa tapahtumat.

”Tässä iässä kun saa albatrossia juhlia, tuntuu var-
sin makealta. Holareita olen tehnyt neljä, mutta kyllä 
tämä menee ihan omaan sarjaansa”, jatkaa seniorisar-
joissa yhteensä 17 SM-mitalia kahminut Mäntykorpi.

Meriittilistalla on lisäksi pronssia joukkueiden 
EM-kisoista, sekä henkilökohtaisen sarjan pronssi 
65-vuotiaissa.

Käsi tärisi viimeisellä viheriöllä
Toisen juhlahetken eli omaan ikäänsä pelaamisen Alpo 
Mäntykorpi rakensi itselleen Floridan suomalaiskau-
pungin Lake Worthin Golf Clubilla 17. helmikuta, 20 
päivää albatross-juhlinnan jälkeen.

Noin 5  500 metrisen kentän par on 70. ”Al 
Mon ty” lempinimeä totteleva Mäntykorpi oli 12. rei-
än  jälkeen kierrostaan jo neljä alle parin. Viimeisillä 
väylillä yksi birkkuputeista jäi kaksi senttiä lyhyeksi, 
kaksi kolmen putin bogia pudottivat hänet tuloksek-
seen kaksi alle ennen päätösreikää.

”Viimeisen reiän par-putissa oli mittaa 60 sent-
tiä. Käsi vähän tärisi, mutta onnistuin sen upottamaan 
pelikaverien Mikko Koskisen ja Antti Vannisen pitäes-
sä peukkuja pystyssä viheriön reunalla.”

Onnittelijoita riitti klubitalolla, vaikka elämänsä 

Alpo MäntykorvellA 
tuplAjuhlAt FloridAssA 

albatross ja ikäänsä pelaaminen 68-vuotiaana

Kari Nyman (vas.) oli iloitsemassa Alpo Mäntykorven albatrossia. Parivaljakon tähtäimessä on kesällä menestymi-
nen 65-vuotiaiden M65-Tourilla.

Pölkkygolfin MM-kisat 
Lahden Golfin juhlaa

Lahden Golfin isännöimissä Pölkky-
golfin MM-kisoissa molempien sar-
jojen mestaruudet jäivät Takkulaan. 
Sunnuntaina pelatuissa MM-kisoissa 
Takkulan 9-reikäinen pölkkygolf-
kenttä kierrettiin kolmeen kertaan, 
jolloin pelattavia reikiä tuli 27 ja par-
luvuksi 81. Kisoissa pelattiin vain 
scr-sarjat.

Miesten kilpailun ykkönen 
oli Lahden Golfin Kari Hiukka tu-
loksella 74 (25–24-25, -7). Hiukka 
voitti hopealle tulleen saman seuran 

Aleksi Rautiaisen yhdellä lyönnillä. Rautiaisen tulos 75 (24-25-26) alittaa ken-
tän parin kuudella lyönnillä. Pronssin vei tällä kertaa Vierumäen Golfseuran Esa 
Rönkkönen, joka pelasi 27 reikää tulokseen 78 (27-26-25, -3). Kari Hiukalle 
tämä oli toinen maailmanmestaruus, edellinen tuli vuonna 2015.

Naisten sarjassa mestaruus jäi myös Lahden Golfille, kun Eva Jare uusi tois-
savuoden maailmanmestaruutensa tuloksella 81 (29-25-27, par). Toiseksi nais-
ten sarjassa sijoittui Hartola Golfin Irja Riikonen tuloksella 83 (28-26-29, +2). 
Vuoden 2015 maailmanmestari Tarja Kaplas (LG) jäi tällä kertaa pronssille 84 
lyönnillä (26-30-28, +3).

Pölkkygolfin neljänsiin maailmanmestaruuskilpailuihin osallistui miesten 
sarjassa 46 pelaajaa ja naisten sarjassa 16.

teksti: Hannu lehman

OnGolfista Finnish 
Senior Tourin uusi 
pääsponsori

Suomen Golfseniorit on tehnyt yhteis-
työsopimuksen matkatoimisto OnGolfin 
kanssa Finnish Senior Tourin sponsoroin-
nista. OnGolfin toimitusjohtajan Tuo-
mas Kiiskisen ja SGS:n puheenjohtajan 
Heikki Hallarannan torstaina 8. helmi-
kuuta allekirjoittama sopimus on muo-
doltaan 1+1+1 vuotta.
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Kotimaan itsenäisyyden juhlavuosi näkyi ja kuu-
lui myös Suomen Golfseniorien jäsenmatkalla 
Fuerteventuralla 6. joulukuuta. 

Matkaan lähdettiin marraskuun 27. päivänä 
Helsinki-Vantaan lentokentältä Nov airin lennolla klo 09.25 
ja perillä oltiin aikataulun mukaisesti klo 13.45 paikallista 
aikaa, eli matka kesti reilut kuusi tuntia

Fuerteventuran lentokentältä kohteeseemme Jandiaan 
on noin tunnin ajomatka. Jandia sijaitsee aivan saaren ete-
läisimmässä kärjessä. Tuulistaan tunnettu Fuerteventura 
antoi meille ensimmäisellä viikolla poikkeuksellisen tyynen 
ja lämpimän peliviikon. Toisella viikolla lämpömittari py-
sytteli lähes samoissa lukemissa, mutta ajoittain erittäinkin 
navakka tuuli teki muuten niin ”helppoon” peliin pientä 
vaikeusastetta lisää.

Fuerteventuran maaperä on kaiken kaikkiaan karua, 
ei paljon vehreitä luonnon luomia paikkoja näe. Tokihan 
sinne on sitten taajamiin tehty vehreyttä, mutta siirtymät 
”taajamista” toiseen ovat hyvin tuliperäistä karua maisemaa.

Kentät Jandia Golf ja Playitas olivat kumpikin haasteel-
lisia muutamine pitkine siirtymineen ja kohtuullisine kor-
keuseroineen. Jandia Golf pelattiin neljä kertaa viikon aika-
na ja Playitas kerran. Perinteiseen tapaan pelattiin leikkimie-
lisiä kilpailuita ja viikon huipennuksena oli Fuerteventuran 
avoimet mestaruuskilpailut naisten ja miesten sarjoissa. 
Ensimmäisellä viikolla mestaruuden voitti naisten sar-
jassa Pirjo Juvonen ja miesten sarjassa Timo Mikkola. 
Toisella viikolla naisten sarjassa Pirjo Juvonen uusi edellisen 
viikon mestaruuden, mutta miesten sarjassa mestari vaihtui 
ja voittoon pelasi Veikko Purhonen. 

Hotelli ja palvelut olivat kiitettävää luokkaa. Paikallis-
kulje tukset kenttien ja hotellin välillä toimivat moitteetto-
masti, aina ajallaan ja vielä löytyi joustoakin jos oltiin etu-
ajassa valmiina klubilla, niin soitto vaan bussifirmaan ja auto 
oli paikalla poikkeuksetta 10-15 min. sisällä, siitä iso plussa.

Hotelli järjesti myös hienon Suomen 100. Itsenäisyys-
päiväjuhlan, josta koko ryhmä oli erityisen tyytyväinen. 
Äänen toistolaitteista soi Maammelaulu ja se tuli kokonai-
suudessaan kuorolauluna, en tiedä mistä olivat sen taiko-
neet. Hienosti oli tarjoilupöytä koristeltu Suomen lipuin ja 
sinivalkoisin värein. Siitäkin suuri kiitos hotellin johdolle.

Teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

Matkalaisten mielet herkisti kaiuttimista kajahtanut kuoron esittämä Maamme-
laulu, jonka ryhmä kuunteli arvokkaasti seisaaltaan. Kuvaan kuului tottakai 
myös malja rakkaalle isänmaalle hämärtyneessä Fuerteventuran illassa.

Isossa kuvassa Jandia Golfin ysitiillä komeilevat Timo Mikkola, Marjatta Saa-
rinen ja Risto Lehtinen.

Itsenäsyyspäivän viettoa 
FUerteventurassa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 VantaaTestaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

   Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

   Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

   Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti

palvelevat Fitting LAB-mailanmitoitusstudiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta

Ravintola Vistan maistuvat ruoat.

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 VantaaTestaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

Kevään suuri GOLABALOO –tarjoustapahtuma myymälöissä ja 
GOLFCENTER.fi –verkkokaupassa TO 6.4. -SU 9.4. 

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa

   Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

   Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

   Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti

palvelevat Fitting LAB-mailanmitoitusstudiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta

Ravintola Vistan maistuvat ruoat.



44   SENIORIGOLFARI 1/2018 SENIORIGOLFARI 1/2018    45

Tuleva kilpailukausi tuo mu-
kanaan joitakin pienehköjä 
muutoksia. 

Viime vuonna voimaa nas -
tuneesta miesten seniori-ikärajan

alentamisesta johtuen on kokonais-
pelaa jamäärä kasvanut. Jot ta kaikille 
ha lukkaille tarjoutuisi mahdollisuuk-
sia osallistua lisättiin viime vuonna 
kilpasarjoja. Toinen syy tarjonnan kas-  
vatta miseen on, että sarjojen ikähaa-
rukat eivät kasva liian leveiksi ja kil -
paileminen on mielekkäämpää. 

Vaikka seniorien ikähaarukkaa kas- 
vatettiin nuoremmasta päästä, on to-
siasia, että myös ikäpyramidin toiseen 
päähän siirtyy vuosi vuodelta enem-
män hyväkuntoisia ja kilpailuintoisia 
pelaajia. Eräänä osoituksena tästä 
on viime vuoden 80-vuotiaiden SM-
kisat, jotka houkuttelivat jo lähem-
mäs 50 pelaajaa lähtöviivalle. 

Koska kilpailujen painopiste, Alue-
touria lukuunottamatta, tahtoo kes-  
kittyä Etelä- ja Keski-Suomeen, on 
tänä vuonna päätetty kokeilla erillis-
tä Poh jois-Suomessa pelattavaa kil-
pasar jaa. Pohjois-Suo mi Tour on kol -

me kilpailua käsittävä kilpailusarja 
sekä miehille että naisille. Kilpailut 
pelataan ilman tasoituksia ja ikäluo-
kat ovat N50, M50, M60 ja M70.

SGS-reikäpelimestaruuskisat kas va -
vat yhdellä ikäkategorialla kun myös 
60-vuotiaat miehet saavat oman kil-
pasarjansa 65-, 70- ja 75-vuotiaiden 
rinnalla. Nuorimpien seniorien eli 
50-vuotiaiden reikäpelit käydään SM-
tasolla. 

SGS:lle suuri haaste tulee ensi ke-
sänä olemaan Euroopan suurimpien 
seniorikilpailujen eli ESGA:n joukkue-
euroopanmestaruuskisojen järjestä-
minen Hämeenlinnassa. Kisat pela-
taan Aulangon Golf klubin ja Tawast 
Golfin kentällä 7.-10. elokuuta. 

Monta vuotta seniorikisojen pää-
sponsorina toiminut Audi on päättä-
nyt jatkossa panostaa muihin urhei-
lulajehin. Olemme kuitenkin onnistu-
neet saamaan uudeksi pääsponsoriksi 
OnGolf-matkatoimiston, mistä olem-
me erittäin kiitollisia.

Seuraavilla sivulla löydät kaik ki 
SGS:n vastuulla olevat valtakun nalli- 
set kilpailut sekä EM-joukkuekilpailut.

uusI kIlpaIlukausI
alkamassa 	 26.-27.5.	 OnGolf	Finnish	Senior	Tour	1	 M50	(tr	10)	/	N50	(tr	16)		 36r	scr			 St	Laurence	Golf	/	PyLa	/	KaPe

	 03.6.	 OnGolf	Senior	Open		 	 N50	(tr	36)	1	)		 18r	scr		 Ruukkigolf

	09.	-	10.6.	 OnGolf	Senioripokaalit		 	 M50	(tr	10)		 36r	scr		 Lahden	Golf

	09.	-	10.6.	 OnGolf	Senioripokaalit	 	 N50	(tr	16)		 36r	scr	 Hill	Side	Golf	Club	/	Valley

	30.6	-	01.7.	 OnGolf	Finnish	Senior	Tour	2	 M50	(tr10)	/	N50	(tr	16)		 36r	scr	 Pickala	Golf	Club	/	Park	/	Forest

	06.	-	08.7.		 SM	lyöntipeli	 	 M50	(tr	10)		 54r	scr	 Viipurin	Golf	/	Etelä-Saimaa

	07.	-	08.7.	 SM	lyöntipeli	 	 N50	/	N60	/	N65	/	N70	(tr	24)		 36r	scr		 Nurmijärven	Golfklubi	

	27.	-	29.7.	 OnGolf	Finnish	Senior	Open				 M50	(tr	10)	/	N50	(tr	16)	 54r	scr	 Aura	Golf

	24.	-	26.8.	 SM	reikäpeli	 	 M50	(tr	10)	 	 Salo	Golf

	25.	-	26.8.	 SM	reikäpeli	 	 N50	(tr	16)	 	 Salo	Golf

	 02.9.	 Finnish	Senior	Tour	karsinta	2019	 M50	(tr	10)	2	)		 18r	scr	 St	Laurence	Golf	/	Pyhä	Lauri

Osallistumisoikeus	kilpailuihin
Osallistumisoikeuden	OnGolf	Finnish	Senior	Tourille	(pl.	SM-kisat)	saa	Order	of	Merit	2017	-rankingin	45	parasta	
miespelaajaa,	viime	syksynä	pelatun	karsintakilpailun	40	parasta	miestä,	M50	Haastajatourin	2017	viisi	parasta	
pelaajaa,	koko	Tourin	2017	voittaja	sekä	osakilpailujen	voittajat.	Tämän	lisäksi	voidaan	kilpailuihin	ottaa	pelaajia	
tasoitusjärjestyksessä,	mikäli	mahtuu.	
Naisten	sarjoissa	otetaan	pelaajia	tasoitusjärjestyksessä	kilpailusta	riippuen	max.	120,	90	tai	30	(kts.	kilpailukutsut).	

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan	ja	se	tehdään	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>Golfbox-kilpailukalenteri	–>	valitse	kilpailu,	johon	haluat	ilmoittautua	
Ilmoittautumisaika	on	kaksi	(2)	viikkoa	alkaen	kolme	(3)	viikkoa	ennen	ja	päättyen	yksi	viikko	(1)	ennen	kilpailun	alkua.

1)		OnGolf	Senior	Open	-kisan	yhteydessä	järjestetään	naisille	parikilpailu.
2)		Karsintakilpailuun	voivat	osallistua	myös	vuonna	1969	syntyneet	miespelaajat.

ongolf fInnISH SEnIoR ToUR

kIlpaIlu-
kalenterI                 2018

>>>
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M50 HaaSTajaToUR

M65 ToUR

M70 ToUR  

M75 ToUR  

M60 ToUR

kIlpaIlu-
kalenterI  
    

            2018

60-vuotiaille miehille tar koi-
tettu kilpailu sarja. Pelimuoto 
18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20
Sarjat: scr ja hcp 

50-vuotiaille miehille tar koi -
tet tu kilpailusarja. Pelimuoto 
18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 4,5-15
Sarja: scr

65-vuotiaille miehille tar koi-
tettu kilpailu sarja. Pelimuoto 
18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.)

70-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.)  

70-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-24
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.) 

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

 30.-31.5. alastaro golf
 28.6. nevas golf
 17.-18.7. Kymen golf (SM lyöntipeli 36 r)
 21.8. Tammer-golf
 29.-30.8. Espoon golfseura (SgS rp-mest.kilp.)

 19.-20.5.  Salo golf 
 16.6. Hirvihaaran golf Mäntsälä 
 13.7. Kanavagolf Vääksy 
 12.8. Sea golf Rönnäs

02.-03.6. Meri-Teijo golf
 17.6. Espoo Ringside golf
 15.7. Koski-golf
04.-05.8. Hartolan golfklubi (SM lyöntip 36 r)
  31.8.-1.9. Espoon golfseura (SgS rp-mest.kilp.)

n60 ToUR / n70 ToUR  
60- ja 70-vuotiaille naisille tar-
 koitettu kilpai lusarja. Pelimuo-
to on 18-reikäi nen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 8-36
Sarja: hcp 

 29.5. aura golf
26.-27.6.  Vuosaari golf Helsinki
 14.-15.8. Messilä golf (SM lyöntipeli 36r)
 22.8. nokia River golf / Rock
 31.8.-1.9. Espoon golfseura (SgS rp-mest.kilp.)

 29.5. Kultaranta golf
 26.-27.6. Sea golf Rönnäs
  15.-16.8. Kanavagolf Vääksy (SM lyöntipeli 36r)
 22.8. nokia River golf / Rock
29.-30.8.  Espoon golfseura (SgS rp-mest.kilp.)

 23.5. Wiurila golf & Country Club
 13.6. Virvik golf
 18.7. gumböle golf
 15.8. Kanavagolf Vääksy

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan kum-
mastakin sarjasta kolme 
(3) pelaajaa paremmuus-
järjestyksessä.

	 	
PoHjoIS-SUoMI ToUR

kIlpaIlu-
kalenterI     

            2018

50-, 60- ja 70- vuotiaille miehille 
ja 50-vuotiaille naisille Pohjois-
Suomessa pelattava kilpailusarja. 
Pelimuoto 18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20
Sarja: scr

11.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
1-2 pelaajaa/sarja osallis-
tujamäärästä riippuen.

19.6.  Paltamo golf 
22.7.  oulun golfkerho / Vaara 
11.8.  Tahkon golfseura / new Course 
 

	 	
M60 / M65 / M70 / M75 REIKäPElIT
SGS reikäpelimestaruuskilpailu 60-, 65-, 70- ja 75- 
vuotiaille miehille. 
Osallistujat saavat paikat M60/65/70/75 Tourien 
Order of Merit -pisteiden perusteella.  
Sarja: scr

 29.-30.8. M65 ja M75 Espoon golfseura 
 31.8-1.9. M60 ja M75 Espoon golfseura

Ilmoittautuminen kaikkiin Tour-kilpailuihin tehdään netissä osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfbox-kilpailukalenteri –>valitse kilpailu, johon haluat ilmoittautua 
Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen yksi (1) 
viikko ennen kilpailun alkua. 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Pelaajat Tour-kilpailuihin (pl. Aluetour) otetaan 
tasoitusjärjestyksessä.

IlMoITTaUTUMInEn KIlPaIlUIHIn

>>>
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kIlpaIlu-
kalenterI  
    

            2018

Heikki Hallaranta, Sag
hhallaranta@smail.fi 
p. 0500 600 101

• SgS-kilpailutoiminnan  
kokonaisvastuu

• M55 EM-kilpailujen 
     (ESga) projektijohto

Kyösti Puustinen, PgC
kyosti.puustinen@
gmail.com 
p. 040 779 8311

• finnish Senior Tour
• EM-joukk. M50, M55
• SM M50

Kari Hiukka, lg
kari.hiukka@phnet.fi 
p. 0500 692 790

• M65, M70, M75 Tour
• EM-joukkueet  M70
• SM M65, M70, M75, M80
• SgS-reikäpelit M60, M65,      
     M70, M75

Kristian Toivio, Rug
kristoivio@hotmail.com
p. 0440 453 980

• M50 Haastajatour
• M60 Tour 
• SM M60

Pirjo Sipronen, SHg
reetan.ruutu@kolum-
bus.fi
p. 0400 858 615

• finnish Senior Tour
• naisten EM-joukkueet
• naisten SM-kisat

liisa Eerola, KgV
l.eerola@luukku.com
p. 040 728 0848

• n60 Tour
• n70 Tour

Paavo Reunanen, Stlg
paavo.reunanen@
welho.com
p. 040 740 8402

• aluetour
• Pohjois-Suomi Tour

SgS:n kilpailutoimikunnan muut jäsenet: 
jouko latvakangas ERg, p. 050 453 2768, jouko.latvakangas@vapo.fi
anna-Maria lehtonen PgC, p. 0400 760 073, vallulehtonen@gmail.com

KIlPaIlUToIMIKUnTa

	18.	-	21.6.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 ESGA			 M70	 Aroeira	II	(Championship)
	 	 	 	 	 	 Aroeira	I	(Cup)											 PortuGAlI

23.	-	27.7.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu	 ESlGA	 N50	 Marisa	Sgaravatti	trophy
		 	 	 	 	 N65	 ladies´	Masters	team	Championship

	 	 	 	 	 	 Diamond	Country	Club	 ItÄVAltA

	07.	-	10.8.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu	 ESGA	 M55	 Aulangon	Golfklubi	/	Eversti	(Championship)
	 	 	 	 	 	 tawast	Golf	(Cup)	 SuoMI

	03.	-	09.9.	Miesten	EM-joukkuekilpailu		 EGA		 M50	 Diamond	Country	Club	 ItÄVAltA

	03.	-	09.9.	Naisten	EM-joukkuekilpailu	 EGA		 N50	 Mont	Garni	Golf	Club	 BElGIA	
	 	
Edustusjoukkueiden	valinta
Pelaajien	valinta	M70	edustusjoukkueisiin	tapahtuu	vuoden	2017	menestyksen	perusteella,	muut	alkukauden	2018	
menestymisten	perusteella.	Kapteeneilla	on	kussakin	kilpailussa	yksi	villi	kortti	käytössään.	
Valintakriteerit	löytyvät	nettisivuilta:	www.suomengolfseniorit.fi	–>Kilpailut	–>Maajoukkueet	–>Valintakriteerit

EM-joUKKUEKIlPaIlUT

	 03.7.	 SM	lyöntipeli		 M80	(tr	36)	1	)	 18r	scr			 Helsingin	Golfklubi

	06.	-	08.7.	 SM	lyöntipeli	 M50	(tr	10)			 54r	scr	 Viipurin	Golf	/	Etelä-Saimaa

	07.	-	08.7.	 SM	lyöntipeli	 N50	/	N60	/	N65	/	N70	(tr	24)		 36r	scr		 Nurmijärven	Golfklubi

	 17.	-	18.7.		 SM	lyöntipeli	 M65	(tr	20)		 36rscr					 Kymen	Golf
	 	 			Seurajoukkue-SM	lp	 M65	(3	pelaajan	joukkueet)	 36r	scr

	27.	-	29.7.	 OnGolf	Finnish	Senior	Open	 M50	(tr	10)	/	N50	(tr	16)		 54r	scr	 Aura	Golf				

04.	-	05.8.		 SM	lyöntipeli	 M60	(tr	20)	 36r	scr	 Hartolan	Golfklubi		
	 	 			Seurajoukkue-SM	lp	 M60	(3	pelaajan	joukkueet)	 36r	scr

1	 4.	-	15.8.		 SM	lyöntipeli	 M70	(tr	20)		 36r	scr				 Messilä	Golf
	 	 			Seurajoukkue-SM	lp	 M70	(3	pelaajan	joukkueet)	 36r	scr

	 15.	-	16.8.		 SM	lyöntipeli	 M75	(tr	24)		 36r	scr	 Kanavagolf	Vääksy
	 	 			Seurajoukkueet	M75		2	)	 M75	lp	(2	pelaajan	joukkueet)		 36r	scr	

	24.	-	26.8.	 SM	reikäpeli		 M50	(tr	10)	 	 Salo	Golf

25.	-	26.8.		 SM	reikäpeli	 N50	(tr	16)	 	 Salo	Golf

	 15.	-	16.9.	 Seurajoukkue-SM	lp	 M50	(4	-	6	pelaajan	joukkueet)	 36r	scr	 Kullo	Golf	Club

	 15.	-	16.9.	 Seurajoukkue-SM	lp	 N50	(2	-	4	pelaajan	joukkueet)	 54r	scr	 Hyvinkään	Golf	

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Ilmoittautuminen	henkilökohtaisiin	sekä	M50	ja	N50	seurajoukkueiden	SM-kilpailuihin	tehdään	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>Golfbox-kilpailukalenteri	–>	valitse	kilpailu,	johon	haluat	ilmoittautua.	
SM-kilpailujen	yhteydessä	pelattaviin	seurajoukkuekilpailuihin	(M60/65/70/75)	ilmoittaudutaan	järjestävälle	seuralle.	
Ilmoittautumisaika	on	kaksi	(2)	viikkoa	alkaen	kolme	(3)	viikkoa	ennen	ja	päättyen	yksi	(1)	viikko	ennen	kilpailun	alkua.	
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan.	Henkilökohtaisiin	SM-kilpailuihin	pelaajat	otetaan	tasoitus	järjestyksessä.

			1)		Virallinen	mestaruus	ratkaistaan	scr-sarjassa,	mutta	pelataan	myös	hcp-sarja.
2)		M75	Seurajoukkue-kilpailulla	ei	vielä	SM-statusta.

SM-KIlPaIlUT

kIlpaIlu-
kalenterI  
    

            2018

Aluetour on sekä seniorimiehille että -naisille 
tarkoi tet tu kilpailusarja. Pelimuotona on 
18-reikäinen tasoituksellinen lyöntipeli kaikilla 
muilla paitsi N65-naisilla, joilla pelimuotona on 
pistebogey hcp. 

KilPAilusArjAt jA tAsoitusrAjAt:  
M50 18r lp hcp  tr 4,5 - 36,0     
M60 18r  lp hcp   tr 6,0 - 36,0 
M65 18r  lp hcp tr 6,0 - 36,0
M70  18r  lp hcp  tr 6,0 - 36,0  
N50   18r  lp hcp   tr 8,0 - 36,0 
N65  18r  pb  hcp  tr 8,0 - 36,0

ilmoittautuminen kilpailuihin
ilmoittautuminen Aluetour-kilpailuihin tehdään 
netissä osoitteessa: www.suomengolfseniorit.fi –>
Golfbox-kilpailukalenteri –>valitse kilpailu, johon 
haluat ilmoittautua
osanottajat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pelaaja on itse vastuusta ilmoittautumisestaan.

Muuta
Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös oman 
koti kenttäalueen ulkopuolella jos kilpailussa on tilaa. 
loppu kilpailuun pääsevien pelaajien lukumäärä 
mää räytyy pelattujen kerrosmäärien suhteessa 
alueittain. loppukilpailuun kutsutaan yhteensä 
noin 140 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

alUE I    loUnaIS-SUoMI
 12.6.    Harjattula golf & Country Club, HgCC
 14.7.  alastaro golf, algo 
 02.8.  Yyteri golf, Yg
alUE II    UUSIMaa
 24.5.   Pickala golf Club, PgC / forest / Park 
 05.7.   Vihti golf Club, VgC 
 02.8.   nevas golf, ng
alUE III    HäME
 05.6.   Hartolan golfklubi, HagK
 05.7.   aulangon golfklubi, agK / Eversti 
 07.8.   nokia River golf, nRg / Rock

alUE IV    KaaKKoIS-SUoMI
 05.6.    Viipurin golf, Vg / Etelä-Saimaa 
 10.7.   Imatran golf, Ig
 07.8.   Koski-golf, Kosg
alUE V    PoHjanMaa
 13.6.   järviseudun golfseura, jgS
 05.7.   Kokkolan golf, Kog
 26.7.   Botnia golf, Bg
alUE VI    KESKI-SUoMI
 12.6.   Revontuli golf, Reg
 10.7.   Karelia golf, Karg
 07.8.   Tahkon golfseura, TgS / new Course

alUE VII PoHjoIS-SUoMI
 14.6.   Kalajokilaakson golf, Klg
 10.7.   Raahentienoon golf, RTg
 02.8.   Paltamon golf, Pag

fInaalI 
 08.9. Etelä-Pohjanmaan golf, EPg

alUEToUR
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Hyvää alkanutta vuotta!

Uusista ensi vuonna voimaan tulevista säännöistä on jo kir-
joitettu golflehdissä, mutta ainakin tämä vuosi vielä pela-
taan vanhoilla säännöillä aivan pienin muutoksin:

UUSI PAIKALLISSääNTö: 
1.1.2018 lähtien voidaan paikallissäännöissä poistaa kahden lyön-
nin lisärangaistus, jos pelaaja on tietämättään rikkonut jotakin 
sääntöä ja jättänyt väärän tuloskortin, jossa rikkomuksesta tulevaa 
rangaistusta ei ole otettu huomioon. Rikotusta säännöstä aiheutu-
va rangaistus lisätään kuitenkin pelaajan tulokseen. Tämä kahden 
lyönnin rangaistuksen poisto tulee sääntöjen uudistuksessa vuoden 
2019 alusta lähtien voimaan.

TELEVISIONKATSOJAT
Televisionkatsojien ilmoitukset sääntörikkomuksista eivät enää ai-
heuta lisätoimia. Sen sijaan yksi tai useampi tuomari seuraa suoria 
TV-lähetyksiä ja puuttuu sääntörikkomuksiin heti niiden tapahdut-
tua.

Tämä koskee tietenkin vain niitä kilpailuja, joista on suo-
ra TV-lähetys (eli käytännössä PGA Tour, LPGA, PGA European 
Tour, Ladies European Tour ja PGA of America).

VUODEN 2019 SääNTöUUDISTUSLUONNOS 
Vuoden 2019 sääntöuudistusluonnos sisältää useita muutoksia 
nykyisiin sääntöihin.
Sääntöjä tulisi olemaan vain 24 nykyisen 34 sijaan:
  1  Pelin perusteet (säännöt 1 - 4)
  2 Kierroksen ja reiän pelaaminen (säännöt 5 - 6)
  3 Pallon pelaaminen (säännöt 7 - 11)
  4 Erityissäännöt hiekkaesteessä ja viheriöllä (säännöt 12 - 13)
  5 Pallon nostaminen ja palauttaminen (sääntö 14)
  6 Vapautuminen ilman rangaistusta (säännöt 15 - 16)
  7 Vapautuminen rangaistuksella (säännöt 17 - 19)
  8 Sääntöjen tulkitseminen sekä pelaajan 
 että toimikunnan osalta (sääntö 20)
  9 Muut pelimuodot (säännöt 21 - 24)

Nähtäväksi jää, mitkä luonnoksen säännöistä lopulta tulevat voi-
maan. Sääntökirja muuttuisi huomattavasti, samoin monet nimik-
keet (esim. Penalty Area) ja rangaistukset. Yksityiskohtaiset tiedot 
luonnoksesta löytyvät R&A:n sivuilta www.rules.golf.

JA SITTEN  MUUTAMA SääNTöPäHKINä PELIKAUDEN 
ALKUA ODOTELLESSA

 1. Pelaaja merkitsee viheriöllä pallonsa RAY:n pelimerkillä, 
nostaa pallonsa ja laittaa sen taskuunsa.  Hetken kuluttua pelaa-
jaa pyydetään vaihtamaan pallomerkkinsä matalampaan, jottei 
se  haittaisi toisen pelaajan puttaamista. Nyt pelaaja asettaa pallon 
pelimerkin eteen, vaihtaa peilmerkin matalampaan merkkiin ja 
nostaa pallonsa. Pelaaja huomaa, ettei tämä ollutkaan hänen pelissä 
ollut pallonsa ja kertoo tämän merkitsijälleen. Merkitsijä sanoo 
pallon vaihtumisen johtavan rangaistukseen. Mikä on oikein? 

   A. Eirangaistusta
 B. Yhdenlyönninrangaistus
 C. Kahdenlyönninrangaistus 

2. Ennen kierroksen alkua pelaaja lyö rangella useita 
lyöntejä draiverillaan. Kierroksen aikana neljännellä tiillä pelaaja 
huomaa draiverinsa pään löystyneen. Draiverin varsi on kiinni-
tetty erikois ruuvilla mailan päähän ja mailan pään nostokulmaa 
voi vartta kääntämällä säätää. Pelaaja kertoo asiasta merkitsijäl-
leen ja etsii työkalua, jossa ruuvin voi kiristää. Mikä on oikein?  

 A. Pelaajaeivoikäyttäämailaaloppukierroksen
  aikana
 B. Koskamailahyväksyttysäädettävänä,voi
  pelaajakiristääjasäätäämailaansa
  kierroksenaikana
 C. Pelaajasaakäyttäämailaamuttakiristäminen
  onkielletty
 D. Pelaajasaakiristäämailansaruuvin

3. Pelaajan pallo on ulkorajaa 
tarkoittavan aidan vieressä (kuva). 
Saako pelaaja rangaistuksetta vapau- 
 tua aitapylvään kiinnitysbetonista?

 A. Kyllä
 B. Ei

Vielä tämä vuosi pelataan vanhoilla säännöillä

sääntöpalsta

VAStAuKSEt:

1. A: 
Sääntö 15-2 Korvattu pallo, Sääntö 20-6 Nostettu pallo 
korvattu väärin
Kunpelaajaasettiviheriölleeripallonkuinpelissäollut
pallo,rikkoihänsääntöä152jaolisisaanutkahdenlyön
ninrangaistuksen,joshänolipelannutpalloa.Muttakos
kapelaajaeivieläolepelannutpalloa,voipelaajavaihtaa
väärinkorvatunpallonsaoikeaanilmanrangaistusta.

2. D: 
Sääntö 4-3a Mailan vaurioituminen normaalisti 
pelattaessa
Koskamailavaurioituinormaalistipelattaessa,saapelaajakor
jatataikorjauttaamailansailmanrangaistusta.Mailanominai
suuksiaeikuitenkaansaamuuttaa(varrenpituus,nostokulma)
vaanseonpalautettavaalkuperäisiinsäätöihinsä.tällätavoin
vaurioituneenmailansaamyösvaihtaa(peliähidastamatta),
vaikkapelaajallaolisikinmukanaanjosallitut14mailaa.

3. B: 
Määritelmä: Ulkoraja, Esteet, Dec. 24/3
ulkorajanaolevatrakenneosatkutenmuurit,aidatjapaa
luteivätolehaittojajaniidenkatsotaanolevankiinteästi
paikallaan.Aitapylväänbetoninenjalkaonosaulkorajana
olevaaaitaa.Paalut,jotkakertovatalueenolevankentän
rajojenulkopuolella,eivätolehaittojajaniidenkatsotaan
olevankiinteitä,eikäniistävoivapautuarangaistuksetta.

kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

	

Tilaa	verkkokaupasta!	
19,00	€		

www.griplex.com	
	

SGS-jäsenille	-10%	alennuskoodilla:	SGS2018	
	

Maahantuoja:	Aida	Oy,	Vihti	

	

	

Pitääkö	grippi	myös	
sateella?	

	

	

	

			Griplex-hanskojen	silikoni-pisteet	
						antavat	erinomaisen	pidon		
						sateella	ja	toimivat	hyvin	myös		
					kuivalla	kelillä.	Ote	pitää,	vaikka				
		mailan	grippi	olisi	vähän	kulunut.	
	

				Griplex-hanskat	valmistetaan		
						microfiber-materiaalista,	joka		
							tekee	hanskasta	pehmeän	ja		
											joustavan	silikoni-pisteiden		
																							antaessa	hyvän	pidon.	
	

Griplex Silicone Golf Gloves 

PEHMEÄ	JA	JOUSTAVA!	
	

KESTÄVÄ	JA	PESTÄVÄ!	
	

PITÄVÄ	OTE	JOKA	SÄÄLLÄ!	
	

		Kastuneessa	Griplex-hanskassa		
				pito	säilyy	hyvin	ja	se	myös		
					kuivuu	nopeasti.	Likaisen	
				hanskan	voi	pestä	käsipesulla.			
	Luonnollinen	kuivaus.	
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kari 
Bastman 
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Kaikissa vaatteissa on 
SGS:n logo brodeerattuna.

UUTUUTENA ASHBY TAKKI
erittäin käyttökelpoinen, hengittävä 
drycool-materiaali 
   Naisille kaksi väriä, musta ja valkoinen.
   hinta 69 euroa (ovh 79,90) 

Miehille kaksi väriäyhdistelmää, 
harmaa/sininen ja harmaa/musta
hinta 69 euroa (ovh 89,90)

Olivia-pikee naisille
runsaasti värejä: pinkki, hento roosa, 
valkoinen,tummansininen, sininen, musta 
hinta 49 euroa (ovh 59,90)

Oliver-pikee miehille
runsaasti värejä: valkoinen, beige, kirkkaan   
sininen, punainen, musta, oliivin vihreä 
hinta 49 euroa (ovh 59,90)

MYYNNISSä EdEllEEN
Glade-perustakki  miehille ja naisille
ohut, tuulen ja pienen tihkusateen kestävä 
bägin perusvaruste. 
Värit: tummansininen, punainen, musta ja 
kirkas sininen, hinta 68 euroa (ovh 89,90)

Havsten-neule  
Naisille värit: punainen, musta, valkoinen, tumma pinkki, 
tumma lila, tummanharmaa, tummansininen, kirkas vihreä 
ja kirkas sininen. 
Miehille värit: kirkas sininen, punainen, tummansininen, 
musta ja tummanharmaa 
hinta 66 euroa (ovh 79,90)

sgs logotuotteet 
Kevät 2018

Toimitusmaksua 5,- euroa / tilattu tuote. Posti tuo tuotteen suoraan kotiin. Saat tilauksesta 
sähköpostiisi ennakkolaskun, jolla maksat tuotetilauksen. Toimituksen mukana tulee lopullinen 
kuitattu kauppalasku. Hinnat sisältävät alv:n.
Tilaukset tehdään sähköpostilla: mailisoukka@gmail.com  
Mikäli jokin kysymys askarruttaa niin voi myös soittaa 040 5010 358.
Tuotteita voi tilata jatkuvasti, kausituotteissa saattaa saatavuus olla rajoitetumpaa.

Hyvää kevättä ja golfkautta!
Maili


