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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 
sinä vuonna kun täyt tä vät 55 vuotta ja naiset 
50 vuot ta. Vuoden 2017 alusta miesten 
ikäraja alenee 50 vuoteen. Jäsenmaksun 
mak sa neita senioreita oli vuoden 2015 
lopussa yli 12 900.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Audi Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit ja Audi 
Senior Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille M55 Haastajatour, M65 Tour, 
M70 Tour, M75 Tour, N60 Tour ja Senior 
Aluetour. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumattomille Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-joukkuekilpailut. 
EGA:n (European Golf Association) järjes tä -
mät miesten EM-kisat ovat elo-syys kuun 
vaihteessa Sloveniassa ja naisten vastaavat 
kisat sa maan ai kaan Puolassa. Heinäkuussa 
järjestään ESGA:n (Eu ro pean Senior Golf 
Association) miesten M70-joukkuei den 
mestaruuskilpailut Belgiassa ja M55-sarjan 
kisat elokuussa Norjassa. ESLGA:n (Euro-
pean Senior Ladies Golf Associations) 
mestaruus kilpailut, nimeltään Marisa Sgara-
vatti Trophy,  sekä N65-joukkuekil pailut 
järjestään syyskuussa Espanjassa.

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

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Golfin tullessa ensi kesänä jälleen olympialaisten ohjelmaan 
on ehkä paikallaan julkaista kuvat olympiakisojen ensim-

mäisestä, ja tähän asti ainoasta, golfin naisten kultamitalin 
voittajasta USA:n Margaret Abbotista. Golf oli näytöslajina 

olympiakisojen ohjelmassa Pariisissa vuonna 1900.

  Puheenjohtajalta

Tulevana kesänä vietetään olympialaisia Rio de Janeirossa Bra-
siliassa. Meidän golfareiden kannalta kisat ovat todella merkit-
tävät, sillä yhtenä lajina sinne on saatu mukaan myös golf. Tämä 
tuo meidän rakkaan lajimme kisoja seuraavien katsojien tietoi-
suuteen eikä se voi olla vaikuttamatta golfin harrastuksen ja tun-
nettavuuden lisääntymiseen.

Kotimaisten pelaajien kilpailemista tullaan seuraamaan aikaisem-
paa tarkemmin kun halutaan tietää ketkä tulevat edustamaan 
maatamma Rion kisoissa. Varmasti tämä lajin suuri näkyvyys tu-
lee myös lisäämään lajin harrastusta kotimaan kentillä ja antaa 
golfille tarvittavaa piristystä. Tähän uskon vahvasti.

Tuleva kausi on myös meille Suomen Golf senioreille pienen juh-
lan paikka, sillä järjestömme tulee toimineeksi 35 vuotta. Kauden 
aikana juhlavuosi tulee näkymään  joissakin uusissa tapahtumissa 
ja edustuksissa ja  suuremmat juhlat pidetään sitten viiden vuo-
den päästä.

Seniorien toiminta ja jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvuaan 
ja kausi 2016 noudattelee toiminnassa aikaisempaa linjaa. Juhla-
vuoden kunniaksi ESGA:n M70 sarjan EM-kisaan lähetetään 
joukkueet molempiin sarjoihin eli sekä hcp- että scr-sarjaan.

Kilpailupuolella tullaan uutuutena pelaamaan M75 Tour ja se 
pelataan yhdessä M70 Tour -sarjan kanssa. M70 puolella aloi-
tetaan myös kokeellisesti  reikäpelit ja saatujen kokemusten pe-
rusteella asiaa kehitellään edelleen. Seniorinaisille järjestetään 
erikseen omat seurajoukkueiden SM-kisat kun aiemmin kisa 
pidettiin henkilökohtaisten SM-kisojen yhteydessä. Aluetourin 
puolella uutena aloitetaan M70-sarja ja naispelaajien lisäämiseksi 
kilpailumuoto muutetaan pistebogeyksi. Näillä muutoksilla vas-
tataan kentältä tulleisiin toiveisiin.

Kesäpäivätapahtumia järjestetään heinäkuussa neljällä paikka-
kunnalla Naantalissa (Kultaranta), Hyvinkäällä, Imatralla ja 
Tahkolla. Myös jäsenille tarkoitettuja pelioikeuksia eri kentillä on 
lisätty ja uutena paikkakuntana tulee Kajaani. SGS:n matkoja on 
järjestetty 10 vuotta, joten syksyn ohjelmasta löytyy myös juhla-
matka.

Olemme paneutuneet huolella tulevan kauden ohjelmaan ja toi-
vonkin sen saavuttavan runsasta ja rentoa vastaanottoa.

Miellyttävää, aurinkoista ja juhlavaa golfkesää 2016 kaikille golfa-
reille ja varsinkin senioreille!!

Pertti Raimiala 
puheenjohtaja

juhlava golfkausi tulossa
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iinä alkutunnelmia SGS:n tämän talven kauko-
matkalta, järjestyksessään kuudes pitkä matka 
ja kaikista SGS:n järjestämistä ryhmämatkoista 
jo peräti 83. Moni matkalaisista oli jo useaan-
kin otteeseen pelannut Thaimaan eteläosien 

kosteassa ja kuumassa ilmanalassa. Nyt mentiin tutustu-
maan hieman raikkaampaan ympäristöön Thaimaan poh-
joiskolkkaan. Ohjelmassa oli neljä vuorokautta Chiang 
Raissa ja kymmenen Chiang Maissa ja elämyksellisiä golf-
kierroksia luvassa yhteensä yhdeksän. Lisukkeena oli tar-
jolla paljon muitakin kokemuksia.

Ensin Chiang Rai
Ensimmäinen kohteemme oli siis Chiang Rai. Tämä 
Thaimaan pohjoisimman provinssin pääkaupunki sijaitsee 
785 km Bangkokista pohjoiseen ja 600 m merenpinnan 
yläpuolella. Se rajoittuu pohjoisessa Myanmariin ja poh-
jois-koillisosiltaan Laosiin.

Chiang Raissa pelasimme kolme kierrosta. Kiersimme 
kahteen kertaan Santiburin ja kerran Happy Cityn ken-
tän. Santiburi Golf on Robert Trent Jones juniorin mes-
tariteos vuodelta 1992, hankkeessa on ollut vahvasti mu-
kana myös Khun Santi Bhirombhakdi, Thaimaan kuulun 
Shinga-oluen omistaja. Kentän pituus on 7000 jaardia kel-
taisilta (kentällä gold). Etukäteen tätä kenttää luonnehdit-
tiin yhdeksi Aasian huippukentistä eikä suotta. Kyllähän 
sitä pelatessa suomalainen seniorigolfarikin todella nautti. 
Kenttä ammattilaisten käsialaa, hyvin hoidetut kauniit 
väylät, hulppeat maisemat ja kaikki ne palvelut. Oli todel-
la nautinto ja ilo pelata kahteen otteeseen tämä maailman-
luokan kenttä, kokemus joka jäi taatusti jokaisen mieliin.

Toisena kenttänä pelasimme korealaisten omistamaa, 
hieman harvinaisempaa 29-reikäistä kenttää Happy City 
Resort and Golf. Kentällä on yleensä pari reikää aina huol-
lossa ja kaksi extra-reikää tarjoaa silti aina täydet kolme 
ysiä pelaajille. Me pelasimme normaalit kahdeksantoista 
väylää, joita ympäröivät jylhät vuorimaisemat. Itse kentäl-
lä löytyy niin runsaasti vettä, että vesien ylitykset olivatkin 
ehkä leimallisinta tälle kentälle. Tilaa väylillä toki on, joten 
ihan pelattava kenttä, mutta vesikammoiselle golfarille se 
voi olla painajainen.

Chiang Raissa pääsimme myös pelien jälkeen hyvän 
thai-hieronnan makuun. Iltaisin matkalaiset riensivätkin 
pehmityttämään väsyneitä lihaksiaan joko jalka- tai koko-
vartalon öljyhierontaan. Sehän on siellä halpaa ja ah-niin-
nautinnollista.

Ja sitten Chiang Mai
Viidentenä matkapäivänä siirryimme kahdeksan hengen 
pikkubusseilla 188 km lounaaseen, Chiang Raista Chiang 
Maihin. Samat pikkubussit hoitelivat myös kuljetukset 
hotellilta golfkentille ja tämä järjestely toimi koko ajan 
erinomaisesti ja ihailtavasti minuutin tarkkuudella. 

Siirtymämatka suoritettiin kiireettömästi, pidimme 
näet kolme reilun mittaista taukoa. Tutustuimme  aluksi 
Wat Rong Khun-nimiseen temppelialueesen, joka tunne-
taan myös nimellä Valkoinen Temppeli. Useimmat turis-
teille esitellyt kohteet omaavat vuosisatoja pitkän historian 
mutta tämä palvontapaikka, thaimaalaisen taiteilijan unel-
ma, on kuitenkin rakennettu vasta äskettäin. Valkoisen 
Temppelin alue suorastaan häikäisi lukuisine uskonnollis-
aiheisine patsashahmoineen. 

Poikkesimme myös kuumilla lähteillä, jossa ympä-
ristön kojuissa myytiin mm. lähteessä keitettyjä kanan-
munia kaiken tavanomaisemman turistirihkaman lisäksi. 
Kunnon lounastauko kuului myös asiaan ja näin paussit-
taen useamman tunnin matka mutkittelevia ja paikoin ka-
peita teitä sujui mukavasti. 

Tammikuun toisella viikolla 2016 kolmekymmentä seniorigolfaria 
pakkasi mailansa ja lensi Thaimaan lämpöön pariksi viikoksi pelaamaan. Kotimaan 

kolmenkymmenen asteen pakkasesta kolmenkymmenen asteen lämpöön. Liki kymmenen tunnin 
lentoistuminen Helsingistä Bangkokiin, sitten pari tuntia odottelua lentokentällä,vielä reilu tunnin lento 
Chiang Raihin. Jäsenet puutuivat ja väsymys iski. Mutta kun lepopäivän jälkeen katseltiin Santiburin 

klubitalon terassilta maisemia ykköstiin suuntaan niin olo tuntui suorastaan satumaiselta. 
Oli kaunista ja mukavan lämmintä aloittaa golfkierrokset...

teksti ja kuvat: Leena Peura 

S
>>>

Tämänvuodenkaukokohteina
Chiang Rai & Chiang mai

Ron M Carl´in suunnittelema Alpine Golf Resort Chiang Mai´ssa  on uusittu 
ja avattu uudelleen vuonna 2008.
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Chiang Mai on suomennettuna Uusi 
Kaupunki. Kansanomainen nimitys on 
”pohjoisen ruusu”. Ping-joen varrella si-
jaitseva Chiang Mai on Pohjois-Thaimaan 
suurin kaupunki, Chiang Mai -provins-
sin pääkaupunki sekä Thaimaan toisek-
si suurin kaupunki Bangkokin jälkeen. 
Kaupunkialueen väkiluku on noin 700 
000.

Jos Chiang Rain hotelli Wiang Inn 
ei ihan viiden tähden hotellilta kaikin osin 
tuntunutkaan, niin Chiang Maissa hotel-
limme Shangri La taas monien mielestä 
ylitti tähdityksen kirkkaasti. 

Shangri La on englantilaisen James 
Hiltonin romaanissaan Sininen kuu (Lost 
Horizon v. 1933) kuvailema fiktiivinen 
onnellisten asukkaiden laakso läntisellä 
Hi malajalla. Frank Gapra on ohjannut 
elokuvankin tästä utopiasta, se on osaltaan 
ollut luomassa myyttiä Himalajasta onnel-
lisen ja eteerisen elämän tyyssijana. 

Tänään Shangri La on laaja, korke-
asta tasostaan tunnettu hotelliketju ja sen 
nimen sanotaan olevan juuri edellä mai-
nitusta tarusta peräisin. Tasokas tosiaan 
oli tämäkin Shangri La, jossa kymmenen 
vuorokautta majailimme, siellä kelpasi 
matkailijan oleilla.

Ensimmäisenä päivänämme Maissa 
emme pelanneet vaan tutustuimme sen-
sijaan kaupunkiin jokiristeilyllä Ping-
joella ja lounastaen Thai Farmer´s House-
rantaravintolassa. Kaupunkikierrosta jat -
kettiin vielä seuraavanakin vapaapäivänä 
tutustumalla kaupungin yläpuolella sijait-
sevaan  kimaltelevaan, loisteliaaseen temp-
pelialueeseen, josta oli uskomattoman 
upeat näkymät koko Chiang Main kau-

punkiin. Kaupungista löytyi matkailijalle 
nähtävää, oli kaikenlaista tavaraa ja syötä-
vää pursuavia yötoreja, oli käsityöpajoja, 
oli tavarataloja, oli monenmoisia pikku-
liikkeitä ja – tietysti hierontapaikkoja.

Kuusi kierrosta viidellä 
kentällä
Chiang Maissa pelasimme kuusi kierrosta 
viidellä eri kentällä. Näistä ehkä mieleen 
painuvimmat olivat Highlands ja Green 
Valley -kentät. Highlands-kenttää kehu-
taan monella taholla Pohjois-Thaimaan 
hienoimmaksi ja jos golfarin matkaohjel-
massa näille seuduille on vain yksi pelipäi-
vä, silloin kannattaa valita pelikohteeksi 
juuri tämä. Kentän suun-
nittelijoina ovat nimet 
Lee Schmidt ja Vichai 
Samakoses. Esitteissä 
kentän valteiksi maini-
taan rauha, sijaintikorke-
us, raikas ilma, hyvin hoi-
detut väylät ja mainos-
teksteissä kehutaan myös 
ilman viileyttä. Muut ad-
jektiivit pitivät kyllä paik-
kansa, mutta tuo viimei-
nen on ainakin suomalai-
selle melko suhteellinen 
käsite. Useimmillehan 
meistä yli 25 plus asteen menevä lämpötila 
lienee jo lähempänä kuumaa kuin viileää. 
Mutta asteista viis, pelikokemus oli ehdot-
tomasti miellyttävä.

Toinen upeana kokemuksena golfa-
rien mieliin jäänyt kenttä, Green Valley 
Chiang Mai, oli vain puolen tunnin ajo-
matkan päässä kaupungin keskustasta. 
Tiivistettynä 18-reikää, 7200 jaardia pit-

kä, Dennis Griffithin vuonna 1990 suun-
nittelema mestariteos. Väylillä riitti tilaa, 
jokaisella väylällä haastavan strategisesti si-
joitettuja bunkkereita ja vesiesteitä. Täältä 
löytyivät myös pelaamiemme kenttien 
ehdottomasti kauneimmat istutukset, jo-
ten silmänruokaa riitti. Pramea klubitalo, 
kuten Thaimaassa melkein aina, hyvä pro-
shoppi ja iso terassi-ravintola, jossa tar-
joiltu ruoka ja juoma maistuivat. Samalla 
silmä suorastaan lepäsi kaunista kenttää 
katsellessa, eikä siis ihme, että kameratkin 
olivat ahkerassa käytössä. Tämä on ehdot-
tomasti koettava kenttä, jos ja kun näillä 
seuduilla liikkuu.

Mae Jo -kentästä jäi mieleen ennen 
kaikkea maisemat, joista silmä ei tuntu-
nut saavan tarpeekseen. Vedenylityksiä, 
rotkoja ja bunkkereita sielläkin oli, joten 
pelillisiä haasteita riitti takuulla kaikille ja 
kaiken tasoisille pelaajille. Turhaan ei Mae 
Jo ole saanut lisänimekseen ”Edenin puu-
tarha”.

Alpine Golf Resort -kenttä kuuluu 
sarjaan autolla pelattavat. Se on uusittu 
ja avattu uudelleen 2008 championship-
kenttänä, suunnittelijana Ron M Carl. 
Saman suunnittelijan käsialaa on myös 
Alpine Bangkok -kenttä, jolla on kahdes-
ti pelattu muun muassa Johnnie Walker 

Classic. Ja tälläkin kentällä meille oli jäl-
leen tarjolla silmää hiveleviä maisemia.

Toisen viikon mestaruuskisa-
kent tänä pelasimme Gassan Legacyn. 
Yleisimmät kommentit kierroksen jälkeen 
olivat ”järkyttävän vaikea” tai pelkästään 
lyhyesti ”huhhuh” sekä ”meni tällä kertaa 
maiseman ihailuksi” jne. Mutta mukavaa 
oli… toisin sanoen haasteita riitti, useim-

mille jopa kotiin muisteltavaksi...
Tässä kohdin on ihan paikallaan 

todeta, että mukana kierroksella oli kui-
tenkin Pesolan Pirkko, hän pelasi reilusti 
alle tasoituksensa eikä hän antanut kentän 
hyppiä silmille!

Ruoka hyvää ja edullista
Vuorokausilämpötila matkamme aikana 
oli alimmillaan yöllä hivenen alle +15 as-
tetta kohoten ylimmillään päiväaikaan yli 

+30 asteen. Mukava pelikeli koko ajan, ei 
satanut kertaakaan, vaikka pitkäaikaisen-
nusteiden mukaan sekin toki on mahdol-
lista tällä alueella.

Thai-ruuasta on kirjoitettu pinot-
tain keittokirjoja ja thai-ruokakursseja 
järjestetään turisteillekin monin paikoin. 
Ruokatermeihin kannattaa etukäteen tu-
tustua edes pikkuisen, ettei käy kuten joil-
lekin seurueestamme. Erehtyivät kerran 
luulemaan, että sana hot tarkoittaa aina 
kuumaa. Kyllähän se suomennettuna si-
täkin on, mutta ruokalistalla se kuitenkin 
usein tarkoittaa samaa kuin spicy hot eli 
tulisen mausteista. Kielihän siinä palaa 
ja huulet ovat tulessa kun suomalainen 
sellaista suuhunsa saa. Silloinhan ei auta 
muu kuin nopeasti suuhun esim. riisiä, 
leipää tai kookosta, muttei missään tapa-
uksessa vettä, siitä tilanne vain pahenee. 
Ravintoloissa saa kyllä herkullista thai-
ruokaa mietonakin, ruokalistoiltakin niitä 
löytää kunhan vain huolellisesti lukee ja 
voipa asian varmistaa vielä tarjoilijalta. 

Monenlaisia herkullisia ja meheviä 
hedelmiä on tarjolla runsaasti. Niitä kan-
nattaakin kokeilla vaikkei nimestä olisi 

hajuakaan. Hinnatkin ovat tosi edullisia 
ja tasokkaita ravintoloita löytyy iltaisin 
valittavaksi asti, kymmenellä eurolla söi 
jo hyvän kolmen lajin aterian juomineen. 
Palvelu täällä yleensäkin pelaa ja ympäristö 
on useimmiten viimeisen päälle.

Kentät kauniita ja 
hyväkuntoisia
Pelikierroksia tuli matkalla yhteensä yh-
deksän, seitsemällä eri kentällä. Läm-

mintähän väylillä oli, ei kuitenkaan liian 
kuumaa, kioskeja oli aina muutaman väy-
län välein, joten tankkaus onnistui hyvin. 
Aina ei kuitenkaan muistettu juoda ihan 
tarpeeksi nestettä ja olo oli sitten senmu-
kainen. Eli nestettä runsaasti, myös suola 
oli ehdottoman tärkeä. Keitetty kanan-
muna suolan kera olikin suosittu kierros-
välipala. Me suomalaiset olemme oppineet 
viime vuosina vähäsuolaiseen ruokaan, 
siksipä trooppisissa oloissa sitä onkin 
muistettava lisätä. 

Kaikki pelaamamme kentät olivat 
paitsi kauniita maisemiltaan myös hyvässä 
kunnossa. Klubitalot komeita, osa suoras-
taan mahtailevia ja prameita. Suihkutilat 
mainiot, samoin klubiravintolat. Me 
naiset löysimme kyllä yhden, tosin ehkä 
pienen puutteen, kun useimmissa prosho-
peissa ei ollut tarjolla kuin miesten varus-
teita. Onneksi oli pari poikkeustakin joten 
pakolliseen shoppailuunkin päästiin.

Vaikka lennot koneen vaihtoineen 
tuntuivat pitkiltä ja väsyttäviltä, perillä 
hankaluudet unohtuivat. Matka koko-
naisuudessaan oli suunniteltu viimeisen 
päälle, aikataulut pitivät kutinsa koko ajan 

ja Raimialan Pertti rutiinillaan hoiti jos ja 
kun jossain viilausta tarvittiin. Sää suosi 
matkalaisia ja terveinä säilyttiin muutamaa 
lyhyttä mahaongelmaa lukuunottamatta. 
Lyhyesti sanottuna, me todella nautimme 
olostamme ja elostamme. 

Muistot vain paranevat, kun tätä 
naputellessani Hyvinkäällä sataa vuoroin 
räntää, vuoroin vettä ja on sumuisen har-
maata... n

Wat Phrathat Doi Suthep on 
the ravada-buddhalainen 
luostaritemppeli ja suosittu 
turistinähtävyys Doi Suthepin 
vuorella.

KiLPaiLutuLoKsEt 
Ja lopuksi matkan hyvin tärkeää faktaa:

Molemmissa kaupungeissa pelattiin 
myös mestaruuskilpailut, kuten tapana 
on, miehet ja naiset omissa sarjoissaan. 
Viikko 1, 
Chiang Rai, kenttä Santiburi: 
Naiset1)PirjoRoininen29p2)Vellamo
Toivonen28p3)UllaRuokoniemi27p
Miehet1)Veli-MattiHarju34p2)Antti
Pesola31p3)OlaviNelimarkka28p

Viikko 2, 
Chiang Mai, kenttä Gassan Legacy:
Naiset1)PirkkoPesola40p(88lyöntiä,
68netto)2)UllaRuokoniemi30p
3)SirpaRajakallio30p
Miehet1)HarryMalmberg35p2)Olavi
Nelimarkka30p3)Veli-MattiHarju26p

Lisäksi pelattiin erilaisia joukkue- ja pari-
kisoja. 
Pink Ball, kenttä Mae Jo:
Vainyksiryhmä,HannajaOlaviNeli-
markkasekäPirkkojaAnttiPesola,toi
pallonmaaliinjavoittinäinkokokisan
19pisteellä.

Joukkuekisa, kenttä Alpine:
VoittajakvartettiPirkkoPesola,Sointu
Rajakallio,PirjoJuvonenjaOlaviNeli-
markka. 

Parikisa, kenttä Happy City: 
1)PirjoRoininen-OlaviNelimarkka,
2)MarkkuRuokoniemi-SointuRajakallio
3)PirjoJuvonen-KaiWickström 

Yleisön pyynnöstä kisattiin vielä viimeisen 
peli päivän kierroksellakin. Nyt pantiin 
valssiksi ja parhaiten tämä sujui 
KulotienjaRajakallion pariskunnilta.

Ryhmä Santiburin 
klubin edessä.

Green Valley -golfkenttä terassilta nähtynä. Alkutunnelmaa Gassan Legacy -klubilla Chiang Mayssa ennen starttia. 

Thai-pariskunta kokeilee kalaonneaan Ping-joella.
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Alla on lueteltu kaikki vuonna 2016 SGS:n jäsenten käytösssä 
olevat pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. 

Uusi pelioikeuskenttä on Kajaanin Golf, mistä on tänä 
vuonna hankittu kaksi pelioikeutta. Pelioikeuksien määrää on 
lisätty Gumböle Golfissa Espoossa, Himos-Patalahti Golfissa 
Jämsässä, Meri-Teijo Golfissa Perniössä sekä Loimijoki Golfissa 
Ypäjällä. 

SGS:n jäseniltä perittävä toimistomaksu vaihtelee 10 ja 20 
euron välillä. Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet 
löytyvät netistä sekä tämän lehden liitteenä olevasta erillisestä 
pelioikeus tiedottesta, jossa mukana myös vuoden 2016 jäsen-
korttisi.

SGS-PELIOIKEUSKENTÄT 
2016
Alastaro Golf, AlGo 4
Archipelagia Golf Club, ArGC 4
Botniagolf, BG 4
Eke Golf, EkeG 4
Espoon Golfseura, EGS 6
Gumböle Golf, GG 6
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Hill Side Golf Club, HSGC 3

Himos-Patalahti Golf, HPG 4
Hyvinkään Golf, HyG 4
Kajaanin Golf, KaG 2
Kalajokilaakson Golf, KlG 3
Koski-Golf, KosG 6
Loimijoki Golf, LoG 6
Meri-Teijo Golf, MTG 4
Nurmijärven Golfklubi, NGK 8
Porvoo Golf Borgå, PBG 6
Puula Golf, PuulaG 6
Rauma Golf, RG 4

Revontuli Golf, ReG 4
Ruukkigolf, RuG 4
Tahkon Golfseura, TGS 4
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS:
     Cooke / Classic 4/4
Viipurin Golf, VG:       
     Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 4
Suuuresta Golf, Viro 4

  peliOikeuSkeNtät

Pelioikeuksien käyttö  
Pelioikeuden käyttäjällä tulee, SGS:n jäsenyy den lisäksi, olla SGL:n alaisen seuran pelioikeus sekä voimassa oleva 
tasoitus . Pelioikeuksien käytöstä ja säännöistä vastaa Kristian Toivio, p. 0440453980, sähköposti: kristoivio@hotmail.com
Jäsenrekisteriasioita hoitaa Outi Kunttu, p.0934812520,sähköposti:outi.kunttu@golf.fi
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Jäsenkortti 2016

Suomen Golfseniorit ry

JäSeNpAlVelut

Vaasan Golf

Kalajokilaakson Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski-Golf

Vierumäen Golfseura

Puula Golf

Hyvinkään Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi
Hill Side Golf Club

                Archipelagia Golf Club    
         Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Alastaro Golf

Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT
2016

Suuresta Golf, Viro

Himos Golf

Kajaanin Golf

Kahdenkymmnenviiden euron jäsenmaksulla SGS:n jäsenet 
saavat monta rahanarvoista etua, joista kerrotaan tämän 

lehden sivuilla.
Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 

2016 pelioikeuspaikkakunnat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä 
vuonna pelioikeuksia yhteensä 126 kpl 30:lla kotimaan ja Viron 
Suurestan golfkentällä. 

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

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä
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Edullista pelaamista
AleNNuSkeNtät
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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 31.5.2016 asti pelaamaan pelioikeus-
toimistomaksulla (15,-). 

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 25.6-31.7.2016.

Revontuli Golf (ReG)
tarjoaa maanantaisin Green Feen hintaan 25 euroa.

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

Sea Golf Rönnäs (SGR)
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
Green Feestä.

St Laurence Golf (StLG)
tarjoaa arkisin ennen klo 15 Green Feen hintaan 50 euroa.

Tammer-Golf (TG)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feen hintaan 40 euroa. 

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

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

Espanjan Aurinkorannikolla mm. Calanova  Golf, Lauro Golf, La 
Cala Golf, Marbella Golf, Miraflores Golf, Mijas Golfja Santana 
Golfsekä Alboran Golf Andaluusian Almeriassa tarjoavat golfsenio-
reille edullisia pelimahdollisuuksia. Näin tekevät myös Estonian Golf 
& Country Club, Otepää Golf ja Suuresta Golf Virossa sekä Ozo 
Golf Latviassa.

Paketoi itse Espanjan
ja Baltian lomasi

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

ALLA LuETELLuT KENTäT MyöNTäVäT SGS:N JäSENILLE ALENNuSTA PELIMAKSuSTA 

Revontuli Golf, Hankasalmi

Alboran Golf, Espanja
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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 400,-/vko/huoneisto 
              elo-syyskuu 600,-/vko/huoneisto.  
Lisäinfo: p. 0405528946taikari_kankaanranta@hotmail.fi

REVONTuLI GOLF, HANKASALMI

Jyväskylästä 50 km pääs-
sä sijaitseva Revontuli 
Golf tarjoaa edullista 
golfia ja majoitusta. 
Golfpaketti 69,- /hlö 
sisältää: 
• Green Feen
• Majoituksen 2 h huo-
    neessa tai 4-6 hlön
    lomamökissä

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

HOTELLI FJALAR, SALO

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

• Salo Golf alk. 80,-/hlö
• Meri-Teijo Golf alk. 80,-/hlö
• Wiurila Golf & Country Club alk. 85,-/hlö
• Ruukkigolf alk. 85,-/hlö
• Yksi yö, kaksi kenttää alk. 110,-/hlö
Varaukset: Hotel Fjalar p. 02777600,lisäinfo:www.fjalar.fi.

NAANTALI SPA

Naantali Spa on korkea-
tasoinen monta palkintoa 
voittanut hotelli ja kylpylä 
sopivan ajomatkan päässä 
useammasta golfkentästä. 
Majoituspakettiin sisältyy:
• Majoitus kylpylän 
   Standard Deluxe 
 huoneessa 
• Buffetaamiainen  

• Sauna- ja allasosaston vapaa käyttö 
• Yksi Gree Fee Aurinko Golfissa tai Kultaranta Golfissa.  
• Hinta alk. 115,-/hlö/vrk  
Varauskoodi ja nettivarausten kampanjatunnus “golfseniorit”.
Varaukset p. 024455100 tai info@naantalispa.fi 
Lisätiedot: www.naantalispa.fi/

KALAJOKI RESORT & SPA 

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

Tarjoukset ovat voimassa alkukauden 19.06.2016 saakka 
sekä loppukauden 14.8.2016 alkaen aina kauden loppuun 
saakka.  Huomioitavaa on, että huonehinta sisältää aina 
Hyvän Olon Aamiaisen, kylpylän ja uimahallin vapaan 
käytön sekä kylpytakit. 
Tarjoushintaisia paikkoja rajoitetusti! 
Varaukset: myynti@kalajokiresort.fitai p. 084692500.  

RöNNäSIN MöKIT

Porvoon ja Loviisan vä-
lissä sijaitseva Rönnäs 
tarjoaa mökkimajoitus ta 
ja pelaamista kahdel la 
kentällä; haastava 18-rei-
käinen Merikenttä sekä 
leppoisampi 9-reikäinen
Puistokenttä. 
Majoittujille green feet: 
Meri-kenttä (18r) 40,- 

arkisin ja 50,- viikonloppuisin ja pyhinä, Puisto-kentällä 
vastaavat hinnat ovat 35,- ja 40,- .
Majoittujille tarjolla myös viikkopelioikeuksia 180,-/7vrk. 
Golf- ja majoituspaketit yhdestä paikasta: 
Sea Golf Rönnäs, p. 0207862696,toimisto@seagolf.fi 
Lisäinfo: www.seagolf.fijawww.ronnas.fi
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Kesällä 2015 Jämsässä pelatun Aluetourin osakilpailun yhteydessä esitettiin toivomus kotimaan 
tapahtumasta, joka kestää useamman päivän eikä välttämättä ole kilpailua. Paavo Reunanen ja 
Marja Leena Kärkkäinen tarttuivat haasteeseen ja alkoivat suunnitella tapahtumaa, joka sisältää

mukavaa yhdessäoloa, toisiin tutustumista ja rentouttavaa golfia. Tässä se nyt on! 

OLLAAN YHDESSÄ, TUTUSTUTAAN JA PIDETÄÄN HAUSKAA – TAVATAAN KLO 10!
•	 Tapahtuma	järjestetään	15.8.-17.8.2016.
•	 Kesätapahtuman	pelipaikkakunnat	ovat	Härmä	Golf	15.8.,	Ähtärin	Golf	16.8.	ja	Kuortane	Golf	17.8.
•	 Ensimmäinen	pelipäivä	aloitetaan	Härmä	Golfin	kentälä	klo	10,	kahvitellaan	ja	arvotaan	peliryhmät.
•	 Pelipäivän	jälkeen	ajetaan	Ähtäriin,	jonne	on	varattu	hotelli	Mesikämmeneen	kahden	vuorokauden	
							majoituspaketit.	Paketin	hintaan	sisältyy	majoitus,	aamupalat	ja	aamukylpylä	sekä	mahdollisesti	yksi	
							päivällinen.	
•	 Toisena	päivänä	pelataan	Ähtärin	18-reikäinen	kenttä,	jolla	on	tarina	kerrottavana.	1980-luvulla	perus-
							tettuun	Mini-Suomeen	kävi	jopa	200	000	henkilöä	tutustumassa	kauden	aikana.	Nyt	Ähtärin	takaysi
							on	rakennettu	Mini-Suomen	alueelle	ja	väyliltä	voi	löytää	esim.	Eduskuntatalon	ja	Puolustusvoimat.
•	 Toinen	yhteinen	ilta	vietetään	mukavan	yhdessäolon	ja	päivällisen	merkeissä.
•	 Keskiviikkona	17.8.	aamulla	luovutetaan	aamupalan	jälkeen	huoneet	ja	auton	nokka	suunataan	
							kohti	Kuortanetta.	Viimeisen	pelipäivän	jälkeen	syödään	yhteinen	lounas		ja	tehdään	yhteenveto	
							kuluneista	päivistä.

Kesätapahtuman kustannukset täsmentyvät kevään aikana.

Ilmoittautumisesta voi lukea SGS:n nettisivuilta sekä järjestävien seurojen sivuilta.

Lisätietoja voi kysellä Marja Leena Kärkkäiseltä: xmarmat@gmail.com

Uusi kesätapahtuma ilman kilpailupaineita

tavataan  klo 10!

Ähtärin Golf
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tourinsa M75 Tour ja 70-vuotiaille järjes-
tetään oma reikäpelimestaruuskilpailu.

SGS juhlii ensi vuonna 35-vuotista 
toimintaansa, joten sen kunniaksi ESGA:n 
M70-sarjan EM-kilpailuihin Suomi lähet-
tää poikkeuksellisesti kaksi joukkuetta.

SGS:n puheenjohtajan Pertti Rai-
mialan esittelemässä jäsenpalvelukatsauk-
sessa osanottajia puhutti mm. golfautojen 
hinnoittelu kentillä. Nykyisessä laajassa 
jäsenpalvelutarjonnassa seniorit pääsevät 
pelaamaan edullisesti kymmenillä ken-
tillä SGS:n pelioikeuksilla tai alennetulla 
greenfeellä, mutta golfauton käyttöhin-
nat ovat paikoin karkaamassa käsistä. 
Seniorien toiveena onkin ulottaa jäsenetu 
myös sopimuskenttien golfautoihin niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Kolmen kentän kierros
Kun kaikkia senioreita kilpaileminen ei 
kiinnosta, kesäksi halutaan tapahtuma, 
jossa vain pelaillaan ja nautitaan toinen 
toistensa seurasta ja golfin ohella esimer-
kiksi kulttuurista. Kuin suoraan hyllyltä 
hallitus tarjosi tämäntapaista tapahtumaa 
jo ensi kesäksi. Suunnitelmissa on näet 
järjestää jossakin päin Suomea kolmen 
kentän kierros, jonka oheen on tarkoitus 
liittää pelien lisäksi muutakin mukavaa 
ajanvietettä.

SGS:n tiedotuksesta alustanut Ole 
Johansson kertoi, että alueita pyritään 
saamaan kattavammin esille SGS:n verk-
kosivuilla. Jokaiselle alueelle verkkopal-

velussa on jo avattu oma sivunsa, mutta 
sisältöä sinne tuottavat tällä hetkellä vain 
Uusimaa ja Kaakkois-Suomi.

Ensisijaisena tavoitteena on saada 
ensi kaudeksi jokaiselta alueelta näkyville 
ainakin tapahtuma- ja kilpailukalenteri. 
Yleisölehteriltä erityiskiitoksen sai viime 
vuosina niin taitollisesti kuin sisällöllises-
tikin kehittynyt Seniorigolfari-lehti.

Ensimmäiset jäsenpaita-
tilaukset
SGS:n jäsenpaidat olivat ensimmäistä ker-
taa esillä Open Forumissa. Abacuksen pe-
lipaitoja SGS:n logobrodeerauksin välittää 
omalla toiminimellään Maili Soukka, joka 
sai tilaisuudessa jäseniltä ensimmäiset tila-
ukset.

Seuraavan kerran jäsenpaidat ovat 
esittelyssä ja tilattavissa talvipäivillä Vieru-
mäellä tammikuun lopulla. Paidoista on 
tarkempaa tietoa tämän lehden sivulla 31. 

sGs:n vuosikokous
Open Forumin jälkeen pidetty SGS:n 
vuosikokous sujui Lassi Tilanderin van-
kalla puheenjohtajakokemuksella lähes 
läpihuutojuttuna. Erovuorossa olleet hal-
lituksen jäsenet Pirjo Sipronen ja Heikki 
Hallaranta valittiin yksimielisesti uudel-
leen. Hallitus jatkaa näin nykyisessä ko-
koonpanossaan, sillä myös hallituksen pu-
heenjohtajana toimii seuraavan kaksivuo-
tiskauden ajan edelleen Pertti Raimiala.  

Vuosikokous hyväksyi SGS:n ensi 

vuoden toimintasuunnitelman ja talous-
arvion, jonka pohjana on 13.500 jäsenen 
tavoite.

Yhdistys täyttää vuonna 2016 35 
vuotta, mikä näkyy kululisäyksinä jäsen-
palveluissa ja kansainvälisessä kilpailutoi-
minnassa. Tarkoitus on hankkia tulevaksi 
kaudeksi jäsenten käyttöön kahdeksan 
uutta pelioikeutta, minkä lisäksi golfse-
nioreita ilahduttanee päätös jäsenmaksun 
pitämisestä myös ensi vuonna 25 eurona.

teksti ja kuvat: seppo Rönkkö

SGS:n vuosikokouksen yhteydessä   tors-
taina 19. marraskuuta järjestetty Open 
Forum veti tänä vuonna Helsingin 
Metropolian auditorioon reilut viisikym-
mentä senioria. Tämänkertainen tapah-
tuma haastoi osanottajat etsimään uusia 
ideoita SGS:n toiminnan kehittämiseen ja 
tarjosi näköaloja lajiliiton huipulta.  

Suomen Golfliiton terveiset tilaisuu-
teen tuonut puheenjohtaja Timo Laitinen 
maalaili lajin tämänhetkistä tilaa ja tulevai-
suuden kuvaa rehdisti ja avoimesti. Noin 
vuosi sitten olosuhteiden sanelemana 
liiton puheenjohtajan pestin vastaanotta-
nut Valtiokonttorin pääjohtaja luonnehti 
tähänastisia kokemuksiaan ja tunnelmiaan 
uudesta vastuullisesta ja haastavasta luot-
tamustehtävästään moniulotteisiksi.  

Yksituumaisuutta
Golfilla on liiton puheenjohtajan mukaan 
maassamme loistavat kehittymismahdol-
lisuudet, kunhan yksituumaisuus löytyy 
ja lajin totuuden mukainen mielikuva 
suurelle yleisölle kirkastuu. Useista eri 
luottamustehtävistä kokemuksia hankki-
nut Laitinen ei pelkästään golfjoukkoja 
tilaisuudessa hymistellyt, vaan arvosteli 
päätöksentekoa lajin piirissä varsin suo-
rasukaisesti. Hän patistelikin joukkojaan 
itsetutkiskeluun. “Itsekunkin lajin piiris-
sä toimivan kannattaisi kysyä itseltään, 
olenko minä ajamassa tässä yhteisössä 
vain omaa tai pienen vähemmistön etua 
vai rakentamassa yhteistä hyvää”, Laitinen 

latasi. Missään muussa aiemmassa luotta-
mustoimessa hän ei tunnusta tavanneensa 
niin paljon eipäs-juupas-keskustelua kuin 
nykyisessä.

Mielikuvan muutosta 
viestinnällä
Lähtökohdat lajin kehittämiselle ovat 
Laitisen mielestä mainiot. Golfin vah-
vuuksina hän pitää lajin yhteisöllisyyttä ja 
terveysvaikutuksia. Aikuisjäsenmäärältään 
SGL on jo nyt maamme suurin liikunta-
liitto ja lisää väkeä on tyrkyllä, sillä kyse-
lyjen mukaan tuhannet ja taas tuhannet 
ovat lajista kiinnostuneita. “Lajilla on vuo-

sikymmenien toiminnan jälkeen maas-
samme edelleen elitistinen leima, joten 
keskeisenä viestinnällisenä tavoitteena on 
arkipäiväistää golfin mielikuva positiivi-
sesti”, Laitinen totesi.  SGL:n puheenjoh-
tajan mukaan kannattaa myös muistaa, 
että golf on Suomessa ainoa laji, jonka 
harrastajat ovat itse maksaneet pelipaik-
kojensa kustannukset. Osakkuus ei enää 
tänään voi kuitenkaan olla ainoa tie pelioi-
keuteen, vaan Laitinen näkee pelaamisen 
monimuotoistamisen lajin kehityksen eh-
dottomana edellytyksenä.

Kentältä ideoita sGs:n 
toimintaan
Uusia tuulia SGS:n toimintaan Open 
Forum haki nyt ensimmäistä kertaa osan-
ottajien kanssa käytyjen kehityskeskuste-
lujen avulla. Keskustelun pohjana toimi-
vat hallituksen jäsenten omalta vastuu-
alueeltaan tekemät alustukset.

Kilpailutoiminnasta alustaneella 
Heikki Hallarannalla oli kerrottavanaan 
jo tulevalle kaudelle muutamia muutoksia, 
jotka koskevat paitsi kansainvälistä kilpai-
lutoimintaa myös kansallisella tasolla mm. 
Aluetouria.

Tänä vuonna naiset pelaavat alue-
tourin pistebogeyna, minkä lisäksi N50-
sarjan uusi hcp-raja on 8,0. Miesten puo-
lella puolestaan uutena sarjana mukaan 
tulee M70. 

Vanhempia miehiä huomioidaan li-
säksi siten, että 75-vuotiaat saavat oman 

SYYSKOKOUS &
   Open FOrUm

SGL:npuheenjohtajaTimoLaitinengolfinnykytilasta:

YKSITUUMAISUUTTA 
PääTöKSENTEKOON, 
MONIMUOTOISUUTTA 
PELAAMISEEN

Vihti Golfin Veijo Hämäläinen ja SGS:n hallituksen 
jäsen Anneli Tuominen esittelivät väliajalla seniorien 
ensi vuoden pelipaitamuotia.Suomen Golfliiton puheenjohtaja Timo Laitinen.
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kateriin, mistä vammat johtuvat ja miten 
niitä hoidetaan. Monesta kuulijasta vam-
mat tuntuivat kovin kotoisilta. Esityksen 
lopuksi heräsi vilkas ja yksityiskohtainen-
kin keskustelu.

Uusi kesätapahtuma
Viime kesänä Himoksen aluetourin osa-
kilpailun yhteydessä pyydettiin, että SGS 

järjestäisi kotimaassa myös sellaisen use-
amman päivän kestävän tapahtuman, 
jossa ei kilpailtasi vaan oltaisiin yhdessä 
ja pelattaisiin.  Talven aikana Marja Leena 
Kärkkäinen ja Paavo Reunanen yhdessä 
ovat ideoineet tapahtuman, joka kulkee 
nimellä Tavataan klo 10. Tapahtuma he-
rätti suurta mielenkiintoa ja varauksia olisi 
tehty jo nyt. Ilmoittautuminen alkaa kui-
tenkin myöhemmin ja siitä tiedotetaan ke-
sällä kotisivuillamme. Tapahtumasta lisää 
toisaalla tässä lehdessä.

Ohjattua liikuntaa
Iltapäivän ohjelman aloitti ohjatun lii-

kunnan tunti. Opastajina toimivat Ur-
heiluopiston liikuntaneuvojat. Oli mah-
dollista saada opastusta kehonhallintaan, 
vesijumppaan, kuntosaliharjoitteluun tai 
core training -harjoitukseen. Oma-aloit-
teisesti harrastettava ulkoilu rajoittui tällä 
kertaa liukkaudesta johtuen hiihtämiseen.

Keilailu suosittua
Lähes sadan seniorin osallistuminen kei-
lailuun Vierumäen keilahallissa oli hyvä 
osoitus senioreiden sopeutumistaidoista. 
Oli ahdasta ja oli odottamista, mutta kyllä 
sieltä kaikki selvisivät illalliselle Country 

Clubille. 
Illallinen 

nou topöydästä oli 
runsas ja maittava ja tunnelmaa lisäsi 
hyvinkääläinen orkesteri hyvällä musiikil-
la. Illallisella nautitut liiat kalorit kulutet-
tiin myöhemmin tanssilattialla.

Golfopetusta pron johdolla
Sunnuntaina Vierumäen prot olivat val-
mistautuneet opastamaan ryhmissä Talvi-
päivän osallistujia. Luonnollisesti näin 
suu ressa porukassa jokainen ei saanut 
henkilökohtaista palvelua ja moni tyy-
tyi seuraamaan kanssapelaajille annettua 
opetusta. Lyönti- ja puttianalyysit kiin-
nostivat. Ihmeteltiin, miksi peli kentällä 
ei suju, vaikka analyysin mukaan lyöntien 
taso on hyvää. Hyvin pro löysi jokaiselle 
muutaman kohdan, mitä harjoittelemalla 
voidaan kehittää. Johtuiko sitten keliolo-
suhteista vai väsymisestä, että iltapäivän 
viimeisillä tunneilla oli paljon tilaa.

Taito Hakkaraisen Tarina
Tauolla tapasin Tarinagolfin Taito Hak ka-
 raisen. Matkalle hän oli lähte nyt Siilin-
järveltä aamulla klo viisi. Liukkaudesta 
ja pimeydestä johtuen ajomatka oli ollut 
vähän rasittava. Golfin hän on aloittanut 
25 vuotta sitten vähän vahingossa. Veli jät-
ti mailat mökille ja sanoi, että voit tehdä 
noilla mitä haluat. Kun Taiton esimies sai 
tietää, että Taitolla on mailat, houkutteli 
hän tämän kentälle ja sillä reissulla ollaan. 

Sekä omassa seurassaan Tarinagolfissa että 
SGS:n toiminnassa Taito on ollut aktiivi-
nen toimija. Taskussaan hänellä oli tors-
taiksi matkalippu Dubaihin.

Logopaidat
Muutaman vuoden tauon jälkeen 
myyntiin tulee jälleen SGS:n logolla va-
rustettuja paitoja. Maili Soukka Lohjalta 
hoitaa ja  kantaa vastuun yrityksensä kaut-
ta paitojen toimittamisesta. Maili esitteli 
toimintamallin  Myös tästä on juttu toi-
saalla lehdessämme.

Iloiset uudet jäsenet 
Sirkku ja Anne
Lounaspöydässä minulla oli ilo tutustua 
kahteen iloiseen uudehkoon jäseneemme, 
Sirkku Qvick strömiin ja Anne Pekkariseen 

Espoo Ringside Golfista. He liittyivät 
Suo men Golfsenioreihin viime kesänä.
Pelioikeudet olivat liittymisen taikasana ja 
he ovatkin olleet tyytyväisiä pelioikeusjär-
jestelmäämme. 

Ohi mennessään Imatran Ossi Sor-
jo nen hyvästeli ja toivotti tervetulleeksi 
Imatran kesäpäiville. Sirkku ja Anne kuu-
livat tämän ja kun kerroin heille lähem-
min kesäpäivistä he olivat heti valmiina  
ilmoittautumaan. Naantali tuntui heistä 
hyvältä paikalta. 

Tavataan heinäkuun kesäpäivillä!

Pate

Talvipäiville osallistui 96 aktiivista golfsenioria. 
Osallistujia oli Kainuusta Uudellemaalle ja Imatralta 
Kokkolaan. Monet osallistujista majoittuivat jo edel-
lisenä iltana Vierumäelle. Suomen Golfseniorit on 
järjestänyt Talvipäivät 18 kertaa ja niistä 10 viimeisin-
tä on pidetty Vierumäellä Urheiluopiston tiloissa.

Tällä kertaa ensimmäisen päivän aamupäivän 
ohjelmat olivat luentosalissa ja iltapäivä oli liikun-
tapainotteinen. Toinen päivä oli kokonaisuudessaan 
varattu golfille Vierumäkihallissa.

Runsaan aamiaisen jälkeen siirryimme luento-
saliin. Avauksessaan puheenjohtaja Pertti Raimiala 
yllätti ja aloitti osuutensa arpomisilla. Sovitusta ajan-
käytöstä meni arvontoihin lähes kaikki aika, joten 
puheosuus jäi lyhyehköksi.  Paavo Reunanen kertasi 
Talvipäivien ohjelman yksityiskohtaisesti. Ohjeissaan 
Pate korosti ulkona olleen liukkauden vaarallisuutta. 
Kaikki tiet olivat kirkkaalla jäällä ja niukasti hiekoi-
tetut.

Kävele niin kauan kuin pystyt
Ennen lounasta ortopedi Eero Hyvärisellä oli kiinnos-
tava esitys golfareilla yleisesti esiintyvistä vammoista. 

Esityksensä alussa Hyvärinen kertoi, kuinka hän on 
yllättynyt ja mielissään golfia harrastavien  seniorei-
den määrästä ja aktiivisuudesta. Siksipä hän pyysi 
lähettämään jäsenhakemuskaavakkeen, koska tällai-
seen porukkaan on mukava kuulua. Tämä tieto  lähti 
välittömästi Anneli Tuomiselle. Hyvärinen totesi, että 
golf on myös hyvää aivojumppaa ja toivoi, että kier-
rokset pelataan kävellen niin kauan kuin se suinkin 
on mahdollista ja että on olemassa paljon apuvälineitä 
pelaamisen helpottamiseksi vammautumisen sattues-
sa. Yksityiskohtaisesti Hyvärinen kävi läpi golfin ylei-
simmät terveydelliset vammat koko kropan päästä jal-

taLViPÄiViLLÄ 
ennätyksellinen 
osanotto
Teksti: 

Paavo Reunanen

Kuvat: 

Paavo Reunanen 

ja Maili soukka

Pirkanmaan Golfin 
Marja-Leena Kärkkäi-
nen on uuden kesäta-
pahtuman ”Tavataan 
klo 10” -idean takana.

Ortopedi Eero Hyväri nen luennoi 
golfin yleisimmistä vammoista, jotka 
varsin monesta kuulijasta tuntuivat 
hyvinkin tutuilta. 

Sirkku Qvickström ja Anne Pekkarinen Espoo Ringside 
Golfista liittyivät pelioikeuksien innoittamina SGS:n 
jäseniksi viime kesänä.

Iltapäivän liikuntavalikoiman yhtenä vaihtoehtona oli 
vesijumppa urheiluopiston liikunnaohjaajan johdolla. 

Tarinagolfin Taito 
Hakkaraisen golfura 
alkoi 25 vuotta sitten 
veljen mailoilla.

Hyvinkääläinen seniori-
orkesteri Viva viihdytti ja 
tanssitti talvipäiväläisiä 

Vierumäen Country 
Clubilla.
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Neljäkymmentä innokasta seniorigolfaria kokoontui 
Helsinki-Vantaan lentokentälle 7.10.2015 loppuil-
tapäivästä odottelemaan TAP:n lentoa Lissaboniin. 
Kone oli lähes aikataulussaan ja päästiin matkaan. 

Lentoaika Lissaboniin on n. neljä ja puoli tuntia. Lissabonin len-
toterminaali oli sillä hetkellä aika labyrintti terminaalin laajen-
nustöistä johtuen. Terminaali on aina ollut aika sekava ja ruuh-
kainen, erityisesti lähtöselvityspuoli.

Lissabonista pohjoiseen
Dolce CampoReal sijaitsee Torres Vedrasin alueella noin 
puolen tunnin ajomatkan päässä lentokentältä pohjoiseen. 
Hotellikokonaisuus oli hyvää luokkaa. Palveluhenkilökunta niin 
hotellissa kuin myös kentällä oli erinomaisen kohteliasta ja asia-
kaspalveluhenkistä. Torres Vedrasiin kylään oli noin kymmenen 
minuutin ajomatka. Kylästä löytyi laadukkaita ruokaravintoloita, 

jos ei halunnut ruokailla hotellin á la carte tai buffet-ravintolois-
sa. Resortti sijaitsee viiniviljelmien keskellä tuulivoimaloiden ym-
päröimänä. 

Holari heti ensimmäisenä päivänä
Cam poRealin kentällä on aika paljon korkeuseroja, joten se oli 
fyysisesti hiukan haasteellinen, mutta valtaosa meistä kiersi kui-
tenkin kävellen kentän. Kentän kapeat väylät asettivat pieniä 
haasteita jos lyönti ei pysynyt sektorissa. Muutamaa sokkoväylää 
lukuunottamatta kenttä oli selkeä, mutta ensimmäisen kierrok-
sen jälkeen nekin väylät tulivat tutuiksi. Erityisen selkeä kenttä 
oli ilmeisesti Imatran Golfin Päivi Niemeläiselle, joka teki holarin 
heti ensimmäisellä kierroksella Dolce CampoRealin väylällä 16.   
Siirtymät kentällä ovat muutaman väylän osalta pitkähköt, pisin 
siirtymä, väylän 2 ja 3 välillä, oli hoidettu autolla, joka sinällään 
meni ihan hyvin, eikä viivästyttänyt ryhmien etenemistä.

Seven viimeinen kenttä
Pelasimme viikon aikana myös kaksi kierrosta Seve Bal les-
teroksen viimeiseksi kenttäsuunnittelmaksi jääneellä Royal 
Obidoksen kentällä. Kenttä sijaitsee reilun puolen tun-
nin ajomatkan päässä hotellista pohjoiseen, lähellä Praia 
D’El Rey’tä. Kenttä on pitkähkö, keltaisilta hieman yli kuu-
si ja punaisilta yli viisi km, muuten ihan mielenkiintoinen. 
Yhteensä kierroksia kertyi kuusi kun pelasimme jokaisena päi-
vänä. Mukava oli pelata vaihtelevissa maisemissa, vaikka kierros 
erityisesti CampoRealissa kävellen tuntui hiukan pakaralihaksis-
sa. Mutta hyvä niin, koska näin sai samalla pientä lihasjumppaa, 
joka meille senioreille on tärkeää mukavan seuran ja pelaamisen 
lisäksi.

CampoReal uusi tuttavuus
CampoReal, joka ei ollut minulle entuudestaan tuttu, oli kohtee-

na ihan mukava. Kaikki käytännön asiat hoituivat hyvin palvelu-
henkisen ja kohteliaan henkilökunnan ansiosta.

Kotiinlähtöhän on aina haikea, varsinkin kun sääennusteet 
lupasivat tulevalle viikolle Lissabonin seudulle mahtavia pelikele-
jä. Tokihan siellä vielä mielellään olisi toisenkin viikon pelaillut.

 Lähtöaamuna sattui vielä pieni episodi. Meillä oli aikai-
nen lähtö hotellilta klo 6.30 ja kaikki olivat tunnollisesti paikal-
la hyvissä ajoin kun minulle tultiin ilmoittamaan, että bussi oli 
joutunut poliisiratsiaan ja se saattaa viipyä jopa parikymmentä 
minuuttia. No, pääsimme lähtemään puolisen tuntia myöhässä, 
mutta ehdimme kuitenkin riittävän hyvissä ajoin kentälle ja aikaa 
jäi myös ostosten tekoon.

Teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

Klubilla etupöydässä vasem- 
malta Asko ja Päivi Nieme-
läinen, Jorma Viljanen, Erja 

Nietos ja selin Pentti Ilmonen. 
Taustalla kasvot kameraan 

päin Mikko Ruotsalainen ja 
Juha Laakso.

Uusi tuttavuus Portugalissa 

    Dolce 
          campoReal

 

Dolce CampoRealin hotelli 
ja kenttä ovat viiniviljelmien 

ympäröimä.

Kierroksen jälkeen tarjoilua 
odottavat klubilla vasemmalta 

Peuramaalaiset Keijo ja Leena 
Kallio sekä Kaljokilaakson 

Golfin Helena ja Seppo 
Lappalainen.
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ovaniemeläinen Risto Ikähei mo, 
65, on antanut 45 vuotta elä-
mästään hienolle asialle ja tule-
vaisuudelle: lasten ilolle ja hyvin-

voinnille. Kun liikuntaneuvos ja itseään 
mieluusti leikkijohtajaksi tituleeraava mies 
kertoo elämyksellisen, antaumuksellisen ja 
pitkän työuran jälkeen tuntevansa ensim-
mäisinä eläkepäivinään rehellisesti tuskaa, 
sen jokainen voi hyvin ymmärtää. 

Onneksi on golf, johon nyt voi käyt-
tää aikaa ja nauttia siitä täysin siemauksin. 
”Tavoitteena on pelata tätä jaloa peliä tänä 
vuonna vähintään sata kierrosta”, hän ker-
too Teneriffalla osallistuessaan 27 muun 
seniorin kanssa SGS:n jäsenmatkalle tam-
mi-helmikuun vaihteessa. Vuoden ensim-
mäiset kuusi pelikierrosta sujuvat viikon 
aikana legendaarisen Seve Ballesteroksen 
suunnittelemalla Buenavistan kentällä jyl-
hissä, merellisissä maisemissa, vaihtelevissa 
oloissa ja rennossa ilmapiirissä.

Kun peli kierros kierrokselta kohe-
nee ja lyönnit alkavat tuntua omilta, in-
nostunut golfari paljastaa toisenkin lajiin 
liittyvän tavoitteensa. Tarkka tasoitus on 
10,5, mutta vakaa aikomus on tiputtaa se 
alle kymmeneen ja palata singelipelaajak-
si tuloksellisempien kausien tavoin, tosin 
silloin vain kolmenkymmenen kierroksen 
vuotuisella pelimäärällä.

Laaja kosketus golfiin
Risto Ikäheimo tunnetaan leikkipuisto-
jen välineitä ja kalusteita suunnittelevasta 
ja valmistavasta Lappset Group Oy:stä. 
Veljensä vuonna 1970 Rovaniemelle pe-
rustamaan yritykseen hän tuli vuotta 
myöhemmin ja on ollut näin mukana luo-
massa yhtä suomalaisen yritystoiminnan 
menestystarinaa.  Alallaan maailman joh-
taviin valmistajiin kuuluva yhtiö toimittaa 
tuotteitaan nykyisin kymmeniin maihin ja 
niitä löytyy Teneriffankin leikkipuistoista.

Viime vuonna liikuntaneuvoksen 
arvonimen saaneen rovaniemeläisen aloit-
teellisuus ja aikaansaannokset ulottuvat 
leikkipuistoista laajemmallekin yhdys-
kuntasuunnitteluun ja -rakentamiseen. 
Samoin innokkaan liikunnanharrastajan 
kosketus golfiin on pelaamista monipuo-
lisempaa, sillä golfyhtiön hallituksen pu-
heenjohtajana hän veti Arctic Golfin kent-
tähanketta 1990-luvulla.

”Kiersin tuolloin viitisenkymmentä 
maamme kenttää haastatellen kenttämes-
tareita ja tutustuen eri maa-aineksiin, joita 
sitten tutkittiin ja analysoitiin Tampereen 
yliopistossa”, hän muistelee.

Rovaniemellä golfkentän rakenta-
minen perustui pääasiallisesti paikallisiin 
liikuntatarpeisiin, ei voittopuolisesti mat-
kailullisiin lähtökohtiin kuten Ikäheimon 
mukaan niin monessa kohteessa nykyisin. 
Puhe golfkenttien rakentamisesta ja sijoit-
telusta ohjaakin keskustelun vääjäämättä 
miehen mieliaiheeseen, jota hallitsevat 
liikunnalliset asenteet, maankäyttö ja kaa-
voitus. 

Yhteistä aikaa 
hyvinvointipuistossa
Risto Ikäheimo on jo vuosikausia julista-
nut kuningasideaansa hyvinvointimaise-
masta tai -puistosta, eri-ikäisten ihmisten 
ja liikuntamuotojen ykseydestä, missä 
yhteinen aika korostuu, taidot kehit-
tyvät ja kaikkien hyvinvointi lisääntyy. 
”Lapsenlapsen on hyvä tietää ja nähdä, 
missä pappa liikkuu ja mitä hän harras-
taa”, idean isä yksinkertaistaa. 

Golfkenttien ja muidenkin liikun-
tapaikkojen sijoittelussa Suomessa on 
Ikäheimon mukaan paljon parantamisen 

varaa. Palvelujen saavutettavuutta ja mo-
nimuotoisuutta ei aina ole riittävästi poh-
dittu, mutta onneksi lupaavia esimerkkejä 
uudenlaisesta ajattelusta on kuitenkin jo 
nähtävissä ja koettavissa. Malliksi sopii 
vakkapa Pori, missä hyvinvointiraitti kul-
kee Kirjurinluodosta Kalafornian kentäl-
le. Samoin synergiaetujen tavoittelussa 
Siilinjärveltä löytyy mielenkiintoinen rat-
kaisu yhteishankkeesta, kun kunta huo-
lehtii hiihtolatujen ylläpidosta talvisin 
Tarinaharjun kentällä.

 
Penkkien paikalle 
nojailukaiteet
”Investointien ei välttämättä tarvitse olla 
suurensuuria, joilla monipuolisuutta ja 
terveysvaikutuksia voidaan vähänkin lisä-
tä. Riipuntatelineiden tai muiden vastaa-
vien venyttely- ja lihasharjoitelaitteiden 
pystyttäminen vaikkapa rangen yhteyteen 
on jo hyvä alku”, Ikäheimo kannustaa.

Jos pelikaveri istahtaa kierroksen 
aikana tiiauspaikalla penkille lyöntivuo-
roaan odottamaan, kommentti kolahtaa 
oitis. ”Penkit pelikentiltä pitäisi panna 
piiloon ja tilalle asentaa nojailukaiteet”, 
liikuntaneuvos ohjeistaa ergonomiaoppi-
en mukaisesti. Näin on toimittu Virossa 
uudella Pärnu Bay Golf Linksin kentällä, 
missä kaiteet ovat korvanneet penkit alun-
alkaen. 

Niin golfkenttien kuin laajemmin 
muidenkin liikuntapaikkojen kehittämi-
sessä tarvitaan Ikäheimon mielestä etenkin 
asenteellista muutosta. Hän toivookin, 
että kasvava seniorigolfarien joukko voisi 
omissa yhteisöissään viedä hyvinvointi-
ajattelua tupo-hengessä eteenpäin.

sanomaa rapin voimalla
Kun on luova luonteeltaan, luki-häiriöi-
nenkin voi leikitellä sanoilla ja ilmaista 
itseään yllättävästi. Yön hiljaisina hetkinä 
Risto Ikäheimo päästää mielen valloilleen 
ja sanat siivilleen. Paperille on syntynyt 
toistakymmentä rappia eri tilaisuuksiin 
ja tilanteisiin ja lisää mielenkiintoisista ja 
ajankohtaisista aiheista lienee odotettavis-
sa. Näin Risto räppää esimerkiksi kaupun-
kisuunnittelusta:

”Kaupunkisuunnittelijatterveisii,
mitätästäopittaisii,hyvinvointiraitit,
autiotaukiot,perinteisetliikuntapaikat
uusinarvopohjaisinajatuksinsuunnitel-
taisiijarakennettaisiijatämäkinvienti-
tuotteeksijalostettaisii–näinsuomalaisten,
eurooppalaistenhyvinvointitiliäkartu-
tettaisiijasoterahojasäästettäisii.”

Ex-leikkijohtaja levittää hyvinvoinnin ilosanomaa

lohtua golfista
luopumisen tuskaan

Teksti: seppo Rönkkö
kuvat: Pertti Kaikko ja seppo Rönkkö

Risto Ikäheimolla ovat takana työelämän tyrskyt ja 
edessä golfin haasteet.

Kuva vasemmalla:
Vuoden ensimmäiset kierrokset sujuivat Teneriffalla 
Buenavistan jylhissä maisemissa. Risto Ikäheimon 
(edessä) pelikavereina tällä kierroksella ovat Leo 
Kuntsi, matkanvetäjänä toiminut Anneli Tuominen ja 
kameran takana seissyt jutun kirjoittaja.

R
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Kuvassa Lumine Hills -kentän jylhän kallionseinämän 
syleilemä 13. väylän griini.     

Tunisia on useamman vuoden ollut Suomen Golfseniorien va kio
matkakohteena. Erityisesti Soussen El Kantaoui on hyvän hinta

laatusuhteensa ansiosta ollut yksi jäsentemme suosikkikohde 
ja osanottajapaikkojen määrää onkin jouduttu lisäämään. Viime 
kesänä tilanne kuitenkin valitettavasti muuttui levottomuuksien 

lisääntyessä maassa eikä matkanjärjestäjä Detur katsonut 
voivansa ottaa riskiä järjestämällä sinne matkoja. Lyhyellä 
varoitusajalla onnistuimme OnGolfin avulla järjestämään 

korvaavan kohteen, joka oli Espanjassa Barcelonan 
eteläpuolella sijaitseva Costa Daurada. 

Suurin osa alunperin Tunisaan ilmoittautuneista tarttui tarjoukseen 
tutustua Pohjois-Espanjan Barcelonan alueen golftarjontaan. Loka-
marraskuun matkalle lähti yhteensä 59 senioria viikoksi tai kahdeksi 
siten, että ensimmäisellä viikolla meitä oli 36, toisella 33 ja kolman-

nella 25 pelaajaa. 

Katalonia uusi kokemus
Espanjan koilliskulmassa sijaitsevalla Kata lo nin maakunnalla on vuodesta 
1978 itsehallinto, oma lippu ja virallinen kieli katalaani. Nämä ovat itsetun-
non kannalta tärkeitä seikkoja ja Katalonia haaveilee kovasti irroittautumises-
ta emämaasta ja julistautumisesta itsenäiseksi valtioksi. Kansanäänestys asi-
asta järjestettiin viimeksi vuonna 2007. Espanjan toiseksi suurin kaupunki, 
puolentoista miljoonan asukkaan Barcelona on Katalonian pääkaupunki. 

Manner-Espanjassa SGS:n matkat ovat tähän saakka suuntautuneet 

Teksti: ole Johansson • Kuvat: ole Johansson, Pertti Kaikko, Kristian salonen >>>

Aurin korannikolle ja Mur ciaan, mutta nyt oli vuo-
rossa uuden alueen ”valtaaminen”.  

Hotellikompleksi 
Matkakohteemme Saloun kaupunki Costa Dauradan 
rannikolla sijaitsee Välimeren rannalla runsaan tun-
nin ajomatkan päässä Barcelonan eteläpuolella.  

Hotellimme Estival Park koostuu kolmesta 
muhkeahkosta samankaltaisesta hotellikompleksis-
ta uima-altaineen sekä puistoalueelle levittäytyvistä 
rivitalohuoneistoista.  Kokonaisuuteen kuuluu vie-
lä erillinen iso kylpylärakennus sekä urheilukeskus. 
Välimeren rantaan on muutaman minuutin kävely-
matka puistoalueen läpi.

Hyvä lentoaikataulu
Norwegianin lentoaikataulu Barcelonaan oli miellyt-
tävä, lähtö Helsingistä klo 7 ja perillä kone oli pai-
kallista aikaa klo 10 jälkeen. Noin puoilitoista tuntiä 
kestävän bussimatkan jälkeen olimme hotellissa jo 
puolenpäivän aikoihin. Näin jäi tulopäivänä hyvin 
aikaa asettua hotelliin ja  ympäristöön tutustumiseen.

Lokakuun lopussa varsinainen turistikausi on 
alueella jo ohi ja käytännössä kaikki turistiliikkeet 
ovat jo sulkeneet talveksi eikä hiekkarannnalla näky-
nyt kuin muutama koiranulkoiluttaja. Keli oli kui-
tenkin golfin kannalta varsin ihanteellinen, riittävän 
lämmin mutta ei helteinen eli pitkät housut saivat 
pysyä hotellihuoneessa ja shortsit jalassa.   

Golfkentät 
Kataloniassa golfkenttätarjonta on, kuten joka puo-
lella Espanjaa, varsin runsasta. Costa Dauradakaan ei 
tee tässä suhteessa poikkeusta.

Peliohjelmaamme kuului viisi kenttää. Pää-
näyttämöinä olivat muutaman minuutin ajomatkan 
pääs sä hotellista sijaitsevat Greg Normanin suun-
nittelemat Lumine-kentät Lakes, Hills ja Ruins. 
Niiden lisäksi pelasimme myös Costa Doradaa ja 
Bonmontia, joille ajomatkaa kertyi puolisen tuntia. 

Lumine-kentistä Lakes ja Hills ovat 18-reikäisiä 
ja Ruins 9-reikäinen. Ensinmainittu on tasamaalla 
kulkeva erikokoisten lampien sävyttämä kaunis ja 
hyväkuntoinen kenttä. Erikoisuutena on sen keskel-
lä oleva lintujen luonnonsuojelualue. Muutamalle 
väylälle kuljetaan alueella pitkospuita pitkin. Kenttä 

Tunisia vaihtui 
cOStA 

DAuRADAAn
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Vapaapäiväohjelma 
Kullekin viikolle oli jätetty yksi vapaapäivä ja kak-
siviikkolaisille oli vielä vaihtopäivä ylimääräisenä 
vapaapäivänä, jolloin sai keksiä omaa ohjelmaa. 
Innokkaimmat golfarit eivät tietenkään maltta-
neet olla pelaamatta silloinkaan, mutta suuri osa 
käytti aikaa lähiseutuun ja ympäristöön tutustu-
miseen. Barcelona olisi ollut vain reilun tunnin 
ajomatkan päässä, mutta siihen houkutukseen 
kukaan ei tarttunut. Huono vaihtoehto ei kuiten-
kaan ollut Unescon maailmanperintölistalla oleva 
Tarragonan kaupunki, joka on erityisen tunnettu 
Rooman ajan raunioista, kuten amfiteatterista sekä 
1100-luvulla rakennetusta katedraalista.

Jotkut käyttivät vapaapäiviä tutustumalla 
perusteellisemmin hotellin kylpyläpalveluihin tai 
Saloun kaupungin kauppojen tarjonnan tutkimi-
seen ja kotiinviemisten hankkimiseen.

oli vierailumme aikana myös Eurooppa Tourin karsinta kisa näyt-
tämönä.

Hills´in kentälle ja klubille noustaan, kuten nimestä voi pää-
tellä, vuorenrinnettä pitkin. Klubilta avautuvat komeat maisemat 
ja niitä riittää myös väylältä toiselle siirryttäessä. Lakes-kentän 
tapaan kenttä on reilusti bunkkeroitu, mutta täällä joutuu paik-
ka paikoin kävelemään jyrkkiäkin rinteitä, joten auton käyttö on 
varsin yleistä.

Ruins-kentällä ei, nimestä huolimatta, kovin montaa rau-
niota näkynyt, muutama vanhahko kivijalka kuitenkin. 9-rei-
käinen kenttä on kolmikosta vaati mattomin. Vaikutelma syntyi  
ehkä siitä, että kentällä on vain yksi par viisi reikä ja kolme par 
kolmosta, jotka antavat kentän par-luvuksi 68. Ketään kenttä ei 
kuitenkaan jättänyt kylmäksi ja uskon kaikkien muistavan ”läm-
möllä” ainakin kolmosväylän.

Bonmont ja Costa Dorada 
Alueen vanhin kenttä, puistomainen Cos  ta Dorada Golf, sijaitsee 
n. 25 kilometriä Salousta pohjoiseen. Kenttä oli pelaamistamme 
ken tistä kunnoltaan vaatimattomin, mutta se on varsin vaihtele-

va ja kaikki väylät jäivät heti hyvin mieleen, mikä 
on eräs hyvän kentän merkki. Erityisesti muistiin 
painui loppuosan muutama varsin haastava väylä, 
joka useimmilta jäi kukistamatta. Kaunista klubi-
taloa on myös jälkeenpäin mukava muistella.

Robert Trent Jones Jr´in suunnittelema Bon-
mont Golf Saloun kaupungin eteläpuolella oli 
ehdottomasti komein ja vaikuttavin vierailumme 
aikan kokemistamme kentistä. Jyrkkien nousujen 
ja syvien rotkojen tarjoamat henkeäsalpaavat mai-
semat tarjosivat haastetta runsain määrin. Kentän 
kesyttäminen vaatii rohkeutta, varovaisella pelillä 
sillä ei tulosta synny. Hyvää kuntoa se myös vaatii 
ja tälläkin kentällä auton käyttö on suotavaa jos 
hiukankin epäilee, että jalka ei nouse samalla ta-
valla kuin nuoruudessa.

Palvelu vaihtelevaa 
Osallemme sattunut palvelu oli ns. laidasta laitaan. 
Golfiin liittyvät palvelut toimivat erinomaisesti. 

Kaikille kentille kuljettiin omalla bussilla ja homma toimi hy-
vin, kuljettajat olivat palvelualttiita ja esimerkillisen täsmällisiä. 
Myös golfkentillä palvelu toimi, ilmaisista rangepalloista lähtien, 
kaikin puolin ensiluokkaisesti. Esimerkkinä mainittakoon, että 
huomattuaan, että pimeys uhksi iskeä muutamien peliaikojemme 
kohdalla Luminen palvelupäällikkö järjesti oma-aloitteisesti ryh-
mällemme uudet paremmat starttiajat.  

Hotellissa sitävastoin palvelu jätti enemmänkin toivomi-
sen varaa. On vaikeaa ymmärtää, että esimerkiksi omien pöy-
tien järjestäminen ryhmälle illallisella on täysin mahdotonta. 
Tarjoiluhenkilökunnalla olisi vielä omalla käytöksellään ollut 
mahdollisus pelastaa tilannetta, mutta valitettavasti palvelu oli 
tältä osin välillä suorastaan töykeää, mikä jätti ruokailukokemuk-
sesta ikävän maun. 

Puolihoitopakettiimme kuului aa miainen ja buffet-illalli-
nen. Kumpikin oli hyvää tasoa ja valikoima riittävän vaihtelevaa. 
Illallisen hintaan sisältyivät myös ruokajuomat, mikä tarkoitti 
vettä ja pieni pullo valko- tai punaviiniä. Jostakin syystä olut ei 
ollut vaihtoehtona.

Robert Trent Jones Jr:n suunnittelema Bonmonti tarjoaa henkeäsalpaavia maisemia. Vasemmalla lyhyt mutta vaativa ylämäkeen pelattava kapeagriininen väylä 15, oikealla ikimuistettava    17. väylä, jyrkkään alamäkeen pelattava par vitonen, jonka griinille pääsy vaatii kuvassa vasemmalla näkyvän syvän rotkon ylittämistä. Keskellä Bonmontin komea klubtalo. 

Lumine Ruins -kentällä porukka odottaa kentälle pääsyä, joka 
Lumine Lakes´llä pelattava Eurooppa Tourin karsintakisan takia 
oli hiukan takkuista, mutta se ei tunnu seniorien tunnelmaa 
latistavan. 

Päivän peli on pelattu ja on jälkipuinnin aika Bonmontin  klubin 
terassilla. Kuvassa oikealta pöytää kiertäen Vuokko Tetri,  Riitta 

Schuravleff, Kirsti Pajuniemi,  Marita Alaraasakka, Rauha Kareinen, 
Ritva Hämäläinen, Pirkko Heikkilä ja Erja Jaatinen.

Costa Dauradan vanhimman kentän Costa Dorada Golfin harjoitusgriinillä Kirsti 
ja Arto Pajuniemi näyttävät golfpallotanssin mallia. Taustalla puiden peittämänä 
häämöttää viehättävä klubitalo.

tunisia vai Espanja 
Koska tämä Costa Dauradan matka korvasi Tunisian El Kantaouin 
matkan, on pieni vertailu ehkä paikallaan. Hinnallisesti Costa 
Daurada on näistä kahdesta hiukan kalliimpi ja se korostuu 
huomioonottaen, että täällä majoitusmuoto on puolihoito ja 
Tunisiassa ns. all inclusive. Golfkenttätarjonta on täällä korkea-
tasoisempaa ja runsaampaa kuin El Kantaouin kaksi kenttää. 
Viimeksimainitun bonuksena on, että kentät sijaitsevat käve-
lymatkan päässä hotellista. Lähiympäristö tarjoaa kummassa-
kin paikassa yhtä niukasti virikettä, mutta täällä suurkaupungit 
Barcelona ja Tarragona sekä alueen viinitilat tarjoavat enemmän 
vapaapäiväohjelmaa kuin El Kantaoui ja Sousse.

Jos hinta on ratkaiseva, niin Tunisian alle tuhat euroa mak-
sava all inclusive -viikko vie voiton, mutta jos kokonaisuutta ar-
vioi ja huomioi kaikkia golfviikkoon kuuluvia elementtejä, niin 
sanoisin, että vaakakuppi kallistuu Costa Dauradan suuntaan.  
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Oi	aikoja,	oi	tapoja
nsimmäinen kosketukseni golfin harrastuk-
seen sain joskus 1960-luvun puolessa välissä, 
kun vanhempani innostuivat golfin pelaami-

sesta. Vuonna 1965 perustettiin Suur-Helsingin Golf 
yhdistyksenä ilman, että sillä vielä oli omaa kenttää 
käytössään. Rastilassa oli muutama väylä, jonka vihe-
riöitä kukin pelaaja vuorollaan kävi ajamassa omalla 
käsikäyttöisellä ruohonleikkurillaan.

Runsas kymmenen vuotta 
myöhemmin innostuin itse 
golfin pelaamisesta. Oi keas-
taan minulla oli ajatuksena, 
että kyllä tämän lajin oppii 

helposti – minäpäs tässä näytän, jotta minulta se pe-
laaminen onnistuu! Kuinkas kävikään? Näytön paik- 
ka jäi osoittamatta, mutta golfin pelaamisesta tuli elin-
ikäinen harrastus.

SHG sai oman kentän Luukissa. Kaikki tunsivat toi-
sensa, oltiin kuin omaa perhettä. Tervehdittiin, ky-
seltiin kuulumisia, pelattiin, ja vierailtiin toistemme 
luona. Olin SHG:ssa viisi vuotta seuran sihteerinä, 
minkä vuoksi tunsin melkein jokaisen kerhoon kuu-
luvan. Seurassa oli useita pelaajia koko perheestä, oli 
Paumot, Louhiot, Leissot ym. 

Vanhempieni myötä siirryin 70-luvun 
lopulla Helsingin Golfklubin jäseneksi. 
Seura oli isompi, ilmapiiri oli uutta ja 
paljon uusia kasvoja. Peliseuraa ei al-
kuun kovin helposti löytynyt. Muistan 

kerrankin istuneeni ykköstiin vieressä olevalla penkillä 
puolitoista tuntia odottaen, että joku pelaamaan läh-
tijöistä olisi pyytänyt minut mukaan ryhmään. Silloin 
ei ollut sähköistä ajanvarausjärjestelmää, eikä silloin 
yksinpelaajalla ollut mitään oikeuksia kentällä. No, 
siinähän istuin, eikä kukaan kysynyt tai pyytänyt mu-
kaan. Ajan kanssa toki tutustuin pelaajiin, ja peliseu-
raakin löytyi, etenkin kun osa heistä oli jo ennestään 
tuttuja SHG:stä siirtyneitä. Periaatteenani on aina ol-
lut, että tervehdin kaikkia. 

90-luvun puolessa välissä siirryin 
työn perässä Vaasaan. Golfkenttä 
oli paria vuotta aiemmin saatu 
täysimittaiseksi 18-reiän kentäksi. 
Vastaanotto seuraan oli hyvin ys-

tävällistä. Kun olin lähdössä kiertämään, minua pyy-
dettiin usein mukaan ryhmään, ettei tarvinnut yksin 
kenttää kiertää. Pelaajien joukossa oli jopa muutamia 
tuttuja, joihin olin tutustunut pelatessani aiemmin 
muilla etelän kentillä. Tervehtiminen oli luonnikasta. 
Olisikohan yhtenä syynä se, että oltiin uteliaita uudes-
ta, etelästä tulleesta golfarista. 

Näitä kolmea golfseuraa ei suoranaisesti voi verrata 
toisiinsa. Golfareita oli 70-luvulla nykyistä paljon vä-
hemmän, kentät olivat yhdistyspohjaisia, osakekentät 
tulivat myöhemmin. Tänä päivänä pelaajien määrä 
on moninkertaistunut, liekö meitä jo yli 140 000. Ja 
kenttiäkin on reilusti toistasataa ja uusia rakennetaan 
jatkuvasti. Golfin pelaamista ei enää pidetä “elitistise-
nä”, kuten aiemmin sai siitä kuulla. Uusia pelaajia on 
tullut lajin pariin. Näin ollen myös golfareiden tapa 
tervehtiä toisiaan on vähentynyt. Itse pyrin terveh-
timään kentällä ja klubilla kaikkia huolimatta siitä, 
tunnenko heitä ennestään tai en. Tervehdykseen kyllä 
useimmiten vastataan, monta kertaa aika hämmästy-
neenä, ”tunnenko sinut?”.

Kaipaan entisiä aikoja, jolloin tervehdittiin ja kanssa-
käyminen oli luontaista. Pelattiin yhdessä ja pidettiin 
hauskaa, oltiinpa minkä ikäisiä tahansa. Olisi todel-
la mukavaa, jos tervehtimisen käytäntö lisääntyisi. 
Monissa seuroissa on kyllä tämä asia monta kertaa 
tuotu esille, että me golfarit aina tervehdimme, tun-
nemme toisiamme tai sitten emme. Olisiko nyt aika 
tuoda tätä kehotusta uudestaan esille? Joten emmekö 
me jokainen tulevalla kaudella ota tavaksi tervehtiä 
toisiamme – eihän se mitään maksa! 

Pirkko Holmela

Pirkon kolumni

E Ilmoittautuminen alkaa 
neljä viikkoa ennen tapah-
tumaa jatkuen niin kauan 
kuin paikkoja riittää

Lisätietoja: 
Kristian Toivio p. 0440 453 980
kristoivio@hotmail.com

Kesäpäivät 2016
      Naantalissa,Hyvinkäällä,   

  	 	 		Imatralla	ja		 	 						Nilsiässä	

  
05.7. kuLtaranta goLf naantaLI 45€
Ilmoittautuminen alkaa 7.6.2016: caddie@kultarantaresort.fi

12.7. hyvInkään goLf                        40€
Ilmoittautuminen alkaa 14.6.2016: toimisto@hyvigolf.fi

21.7.  Imatran goLf 40€
Ilmoittautum. alkaa 23.6.2016: jani.huotilainen@imatrangolf.fi

28.7.  tahkon goLfseura 40€
Ilmoittautuminen alkaa 30.6.2016: toimisto@tahkogolf.fi

yhteIsLähtökILpaILu kLo 9.00
• kokoontuminen klo 8.30
• kullakin paikkakunnalla omaa ohjelmaa 
• keittolounas   
• hyvät palkinnot  
• tervetuloa mukaan!

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

vuosikoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
tiistaina 19.4.2016 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 

Klo 16.00 alkavassa Open Forum 
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 
käsitellään ajankohtaisia senioriasioita, 
tulevaa golfkautta ja uusia sääntöjä. 
Ohjelma tarkentuu kevään aikana ja on 
nähtävänä SGS:n nettisivuilla huhtikuun 
alussa:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golf seniorit 
–> Ko kouskutsut 

VUOSIKOKOUS 

Kello 18.00 alkavassa vuosikokouksessa 
käsitellään Suomen Golfseniorit ry:n 
sään töjen §10 määrää mät asiat sekä §3:n 
muutos (ehdotus miespuolisten jäsenten 
ikärajan laske miseksi 50 vuoteen).
Esityslista on nähtävänä SGS:n netti
sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –> Golf seniorit –> 
Ko kouskutsut –> Esityslista

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 15.4.2016 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golfseniorit –> Kokouskutsut –> Ilmoittaudu tästä 

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

tervetuloa!
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Seniorigolfin
pelimatkat | syksy 2016

Espanja | AR Golf Almerimar

Uutuuskohteessamme asut tasokkaassa golfhotelli Alme-
rimarissa, jonne matka Malagasta taittuu noin 2 tunnissa. 
Aivan hotellin edessä sijaitsee maisemaltaan vehreä ja 
kaunis 27 reikäinen Almerimarin golfkenttä. Viikon aikana 
pelataan myös Playa Serenan kenttä, joka on saanut 
mainetta Michelin-tähden ansainneesta klubiravintolas-
taan. Hotellin vieressä, noin viiden minuutin kävelymatkan 
päässä, on yksi Espanjan suurimmista huvivenesatamis-
ta, jonka yhteydessä on viihtyisiä ravintoloita, baareja ja 
liikkeitä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Golf Almerimar *****
• Puolihoito
• 5 kierrosta golfia (4 x Almerimar ja 1 x Playa Serena)
• Golfkenttäkuljetukset Playa Serenan kentälle
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1140 € tai 1190 € (golfkenttä-/allasnäkymä)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 210 €/vk 
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 15.4. KLO 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähtö: 3.10.2016

Espanja | PGA Catalunya

Seniorimatkojen 10-vuotisjuhlamatka suuntautuu 
Espanjaan Barcelonan läheisyydessä sijaitsevaan PGA 
Catalunyaan. Hotelli sijaitsee keskellä kenttiä, Tour kentän 
18. reiän vieressä ja lyhyen kävelymatkan päässä Stadium 
kentästä. Hotelli remontoidaan täysin kevään 2016 aikana. 
PGA Catalunya on valittu Espanjan parhaaksi golfresortik-
si ja Stadium-kenttä on rankattu koko Espanjan parhaaksi 
kentäksi. Tour-kenttä on uudempi ja leppoisampi, mutta 
tarjoaa silti riittävästi haastetta pelaajille. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus PGA Catalunya hotellissa *****
• Buffetaamiainen
• 3 illallista ja juhlaillallinen ruokajuomineen
• 3 unlimited golfpäivää PGA Catalunyan kentillä 
 
HINTA
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 4 vrk 995 € 

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 175 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 14.4. KLO 9.00 
Matkanvetäjänä Pertti Raimiala

Lähtö: 26.9.2016

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

MATKAT
10 VUOTTA

Belek | Gloria Verde 

Belek tunnetaan Välimeren parhaana golfkohteena ja 
se on ykköskohde myös useimpien suomalaisgolfaajien 
mielestä. Gloria Verde -hotelli sijaitsee puutarhamaisissa 
maisemissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmal-
taan rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja 
hotelli on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive -pake-
tista. Kierrokset pelataan Glorian kentillä ja tänä vuonna 
ohjelmassa on mukana myös Nobiliksen kenttä. 

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

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1460 € 
• 2 vk 2490 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 190 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 19.4. KLO 9.00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen 

Lähdöt: 15.10. ja 22.10.2016

Espanja | Costa Daurada

Costa Dauradan alue sijaitsee tunnin matkan päässä 
Barcelonan lentoasemalta ja se on Espanjan kiinnostavim-
pia uusia golfkohteita. Loman ajan asut tunnelmallisessa 
ja mukavan rauhallisessa La Pinedan kaupungissa. Alueen 
suurin ja tunnetuin kenttä on mahtava kolmen kentän ja 
45 reiän Lumine-kenttäkompleksi. Maisemiltaan vaikutta-
vin on Robert Trent Jonesin suunnittelema Bonmont. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoituksen Estival Park ***+
• Puolihoito
• 5 päivää unlimited golfia/vk
• Golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1060 € 
• 2 vk 1750 € 

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 150 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 20.4. KLO 9.00 
Matkanvetäjä Ole Johansson

Lähdöt: 1 vk 27.10. ja 10.11.2016 | 2 vk 27.10. ja 3.11.2016

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

Lisää matkoja seuraavalla sivulla >
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AIKA:	 8.6.2016,	klo	10.00	alk.
PAIKKA:	 Hartolan	Golfklubi
PELIMUOTO:	 Stableford	(pb)	18	reikää	täysin	tasoituksin
TASOITUSRAJA:	 36
KILPAILUMAKSU:	 55,-	sisältäen	buffetlounaan	
ILMOITTAUTUMINEN:		toimisto@hartolagolf.com	(3.6.2016	mennessä)

MAJOITUSTARJOUS:		 Linna	Hotelli,	60€/1hh,	90€/2hh,	p.+358	3	874	7417

Kaksi	ensimmäistä	SGS:n	Matkaseurakisaa	järjestettiin	Uudellamaalla	Peuramaan	kentällä.	
Tänä	vuonna	siirrymme	Päijät-Hämeeseen	ja	Hartolan	kuningaskuntaan,	peliareenana	on		

Hartolan	Golfklubin	upea	kenttä.	Tule	tapaaman	vanhoja	matkakumppaneita	ja	
verestämään	mukavia	matkamuistoja.	Mukaan	mahtuu	100	nopeinta.

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

TERVETULOA!

kILpaILukutsu 
kaikille sgs:n matkoille osallistuneille

matkaseurakIsa
Hartolassa 

Suomen Golfseniorit Etelä-Afrikassa 2010

Seniorigolfin
pelimatkat | syksy 2016

Seniorigolfin talven 2017 
kaukomatka tulee myyntiin 
maaliskuun lopussa!

Suomen Golfsenioreiden jokavuotisen kaukomatkan 
kohde ja hinnat päivittyvät Seniorgolfin nettisivuille 
suomengolfseniorit.fi ja ongolf.fi/golfseniorit 
–sivuille maaliskuun aikana.

Myynnin avauksesta tiedotamme myös uutiskirjeessä.
Matkan ajankohta on tammikuu 2017.

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

Teneriffa | Buenavista

Buenavista on tunnelmallinen pikkukylä Teneriffan pohjois-
osassa. Sen vieressä on yksi saaren upeimmista kentistä 
ja golfhotelleista. Kentän 18 reiän, varsinkin takaysin, 
maisemat ovat huikaisevat. Tuntuu kuin väylät jatkuisivat 
mereen ja löisit kohti alhaalla välkehteleviä aaltoja.

Lähdöt: 22.11. ja 29.11.2016

Hotelli on kentän vieressä ja tarjoaa monipuoliset palvelut 
mm. kylpylän. Kentällä on erinomaiset harjoittelupaikat. 
Puerto de la Cruzin kaupunki sijaitsee puolen tunnin 
bussimatkan päässä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Teneriffa-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Melia Hacienda del Conde *****
• Buffetaamiainen ja 6 illallista
• 5 kierrosta golfia/vk
• 5 vapaapääsyä hotellin Spa:han
 
HINTA 
• Standard huone 1 vk 1295 € | 2 vk 2250 € 
• Superior huone 1 vk 1355 € | 2 vk 2370 €
  (golfkenttänäkymä)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 420 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 21.4. KLO 9.00 
Matkanvetäjänä Pertti Raimiala
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Golf on yleisessä käsi tyksessä ollut mukana ainoastaan Pariisin 
(1900) ja St Louisin (1904) olympialaisten ohjelmassa. Käsitys 
on osittain väärä. 

Kun Roomaan kaavaillut vuoden 1908 olympialaiset Vesu-
viuksen purkauksen vuoksi siirrettiin Lontooseen, järjestävät ta-
hot aloittivat heti ponnistelut myös golfin saamiseksi mukaan.

108 reikää kolmen päivän aikana
British Olympic Association (BOA) lähestyi asiassa lajin katto-
järjestöä R&A:ta. Kun vastausta ei kuulunut, Royal St Georgesin 
golfklubin toiminnanjohtaja Ryder Richardson otti BOA:n jäse-
nenä ohjat käteensä. Hänen johdollaan päätettiin pelata 108-rei-
käinen golfkilpailu, kaksi kierrosta päivässä kolmena päivänä pe-
räkkäin. Kentiksi valittiin Royal St Georges sekä sen läheisyydessä 
sijaitsevat Prince’s Golf Club ja Cinqueports Golf Club.

Ohjelmaan otettiin henkilökohtainen kilpailu ja joukkue-
kilpailu. Kukin osanottajamaa sai lähettää kilpailuun enintään 20 
osanottajaa. Joukkuekilpailu oli tarkoitus pelata kuusimiehisin 
joukkuein niin että neljä parasta yhteistulosta otettaisiin huomi-
oon. Tasatilanteessa olisi pelattu uusintakierros erillisenä kilpai-
lupäivänä.

Kilpailu sovittiin pelattavaksi R&A:n säännöillä, joita kun-
kin kilpakentän paikallissäännöt täydentäisivät.

Vain amatööreille
Amatööristatuksen merkitystä korostettiin ajan hengessä. Pääsy 
oli evätty kaikilta niiltä, jotka elämänsä aikana olivat valmistaneet 
golftarvikkeita myyntiin, kantaneet golfmailoja maksua vastaan 
15 vuotta täytettyään tai viimeisten viiden vuoden aikana sekä 
niiltä, jotka joskus olivat pelanneet rahasta tai ottaneet vastaan 
rahaa opettamisesta.

Melkoinen ero vuoteen 2016, jolloin ovet kisoihin on ka-
tegorisesti käytännössä suljettu kaikilta amatööreiltä näyttöihin 
katsomatta.

R&a heittää kapuloita rattaisiin
Kisojen lähestyessä asiat alkoivat mutkistua. Golfpiireissä alettiin 
nurista siitä, että R&A oli sivuutettu. R&A:n pääsihteeri ilmoitti, 
että ei ollut milloinkaan saanut minkäänlaista kisajärjestelyjä kos-
kevaa kirjettä. Aloite olisi hänen mukaansa tullut käsitellä R&A:n 
yleiskokouksessa.

Kaiken lisäksi R&A suhtautui hyvin epäilevästi siihen, so-

lONtOON 
OlyMpiAlAiSet 1908 
        – R&A ei innostunut

piko golfin kaltainen peli lainkaan yhteen olympialaisten ihan-
teiden kanssa. Olisiko siis jopa niin, että R&A jätti tietoisesti 
vastaamatta järjestelykomitean yhteydenottoon? Moni tulkitsee 
asian näin.

Syntyi edustuskelpoisuuteen kytkeytynyt sotku, jonka an-
sios ta kaikki brittipelaajat joko suljettiin pois kilpailusta tai jät-
täytyivät oma-aloitteisesti sivuun lojaaleina R&A:lle.

Tapahtumien yksityiskohdista ei jälkikäteen ole onnistuttu 
saamaan tarkkaa selkoa. Lopputulos joka tapauksessa oli se, että 
kilpailu päätettiin jättää pois kisaohjelmasta vain kaksi päivää 
ennen kaavailtua aloituslyöntiä.

Yksi osanottaja 
Niinpä kilpailuun saapui ainoastaan yksi osanottaja, Atlantin 
yli varta vasten seilannut George Lyon, olympiagolfin hallitseva 
mestari. Hänelle tarjottiin symbolista kultamitalia, mutta täysi-
verisenä urhelijana Lyon kieltäytyi ottamasta sitä vastaan.

Lontoon olympialaisten virallinen loppuraportti kielii jär-
jestäjien pettymyksestä. Raportissa kerrotaan ensin, että golf on 
tenniksen lailla saanut viime aikoina suosiota ympäri maailman, 
mikä mahdollistaisi laajan osanoton. Sitten seuraa katkeransä-
vyinen pisto golftahojen suuntaan.

”Silti, ainakin omassa maassamme, jotkut lajin tärkeim-
mistä puolestapuhujista eivät ole vielä valmiita tunnustamaan 
golfin sopivuutta olympialajiksi.”

uusi yritys antwerpenissä 1920
Pettymyksestä huolimatta golf oli jälleen esillä, kun vuoden 
1920 Antwerpenin olympialaisten ohjelmaa alettiin rakentaa. 
Tarkoitus oli saada taas naisetkin mukaan, kuten vuonna 1900 
Pariisissa.

Varsin pian kävi ilmi, että naisten golfkilpailun järjestämi-
nen ei onnistuisi vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Miesten kilpai-
lu säilyi edelleen suunnitelmissa ja alkuperäisen ohjelman osana, 
tosin varsinaisten olympialajien rinnalla.

Kisojen edellä New York Times tiesi kuitenkin kertoa jär-
jestelyjen kohtaamasta vastatuulesta.

”Tennis- ja golfkilpailujen yllä on epävarmuutta… epä-
varmuus on voimakkaampaa golfissa, minkä vuoksi Belgian 
Olympiakomitea ei ole onnistunut lyömään lukkoon pelipäiviä, 
vaan odottaa yhä lopullista tietoa useista maista, jotka ovat har-
kinneet edustajiensa lähettämistä kisoihin.”

Lopulta myös miesten kilpailu jäi pelaamatta. Halukkaita 
osanottajia ei ollut tarpeeksi.

seinä nousee pystyyn
Antwerpenin jälkeen seinä nousi golfille pystyyn. Kan sainvälinen 
Olympia komitea päätti vuonna 1921, että olympia laisiin mieli-
vällä lajilla tulee olla harrastajia vähintään 40 maassa ja lajilla 
yhteisesti tunnustettu kansainvälinen kattojärjestö.

Golf ei täyttänyt kumpaakaan kriteereistä. Atlantin val-
tameri jakoi kansainvälisen golfyhteisön kahtia. Toista puolta 
hallinnoi USGA, toista R&A. Vasta kun World (Amateur) Golf 
Council 35 maan yhteisvoimin vuonna 1958 perustettiin, laji 
sai maailmanlaajuisen katto-organisaation. Kesti kuitenkin 
vielä noin kolmekymmentä vuotta ennen kuin Kansainvälinen 
Olympiakomitea antoi WAGC:lle, myöhemmälle International 
Golf Federationille, siunauksensa lajin yhteisenä etujärjestönä 
olympialiikkeen suuntaan.

Se oli alku seuraavalle näytökselle. Se nähtiin 1990-luvun 
alussa, kun golfia yritettiin saada mukaan Atlantan olympialai-
siin.

BRoDEERatut
JÄsEnPaiDat

SGS:n brodeeratut jäsenpaidat ovat saaneet hyvän 
vastaanoton ja aika monen seniorigolfarin peliasusteiseen 
edustava paita jo kuuluukin. Ensimmäiset jäsenpaidat 
postitettiin tilaajilleen viime vuoden lopulla.

Ruotsalaisen Abacuksen valmistamista laadukkaista 
paidoista (tekninen dry cool pikee) löytyy useita kokoja 
ja värejä niin miehille kuin naisille. Materiaalina on 
100% polyesteri, joka on hengittävä ja iholta kos teut 
ta siirtävänä miellyttävä käyttää. Valmistajan mukaan 
väri paidoissa säilyy hyvin myös voimakkaassa auringon
paisteessa.

Miehille löytyy paidasta koot SXXXL ja väreinä ovat 
valkoinen, musta ja navy (laivastonsininen). Naisille näiden 
kolmen värin lisäksi on vielä punainen ja koot ovat XS
XXL.

Seuraavan kerran tyylikkäät ja edustavat paidat ovat 
esillä kevätkokouksen yhteydessä pidettävässä Open 
Forumissa 19.4. ja silloin tilaus aika päättyy 20.4. Toimitus
aika tälle erälle on toukokuun alkupuoli. Paitoja voi tilata 
jatkuvasti, mutta toimitus tapahtuu erissä. Kun teet tilauk
sen, saat paluupostina tiedon koska seuraava paitatoimi
tus tapahtuu. Kevään ja kesän aikana paidat ovat esillä 
joissa kin Alue tourin kisoissa ja tietysti Kesäpäivillä.

Paidan jäsenetuhinta on 49 euroa, minkä lisäksi lähetys
kuluja peritään kolme euroa paidalta. Saat ennakkolaskun 
sähköpostiisi, jolla paitatilauksen voit maksaa ja postissa 
paidan mukana tulee sitten lopullinen maksetuksi kuitattu 
kauppalasku.

Tilauksen voi kätevästi tehdä sähköpostitse: mailisoukka
@gmail.com tai puhelimella 040 5010 358. Ja jos jokin 
asia askarruttaa, niin rohkeasti vain yhteyttä minuun.

Oikein hyvää ja menestyksekästä 
goflkautta kaikille !

Golfterveisin
Maili 
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Janne Tarmio
www.spikebar.fi

Dorando Pietrin viimeisten kymmenien metrien taistelu maratonilla toimitsijoiden avustamana 
Lontoon olympiakisoissa 1908 on olympialaista historiaa. Hän menetti kultamitalin, mutta voitti sy-
dämet peräänantamattomuudellaan.

Golf oli kalkkiviivoille asti mu

kana Lontoon vuoden 1908 

olympialaisten ohjelmassa. 

Kilpailu peruttiin vain kaksi 

päivää ennen sen alkamista. 

Mitä tapahtui?
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tänä vuonna pelastan 
yhden seniorin! 

Hommaan hänelle viisi elinvuotta 
lisää, estän häntä syrjäytymästä, 
pidän hänet pois kiikkutuolista, 
hoivakodista puhumattakaan ja 

saan tämän kaiken aikaan tuomalla hänet golfin 
pariin! 

Luin juuri, että maassamme on 1.050.000 
yli 65-vuotiasta kansalaista eli kohderyhmämme, 
johon tietysti kelpaavat paljon nuoremmatkin, 
on niin valtava, että minulla on todella mistä va-
lita. Etsin käsiini ihmisen jolla on liikunnallista 
taustaa ja joka pystyy edelleen kävelemään rau-
halliseen tahtiin - aina välillä pysähdellen - kym-
menisen kilometriä. Golfautoa käyttävien golfa-
rien määrää en halua lisätä, koska silloin joudun 
tinkimään joistain ensimmäisessä lauseessa lu-
paamistani hyödyistä. 

Kun ruohonkasvu on ensikeväänä päässyt 
sellaiseen vauhtiin, että kotikenttäni alkaa olla 
esittelykunnossa otan pelastuksen kohteeksi va-
litsemani henkilön mukaan kierrokselle. Minusta 
on tärkeätä mennä ensi vierailulla suoraan kentäl-
le koska silloin tuleva golfari heti näkee mistä täs-
sä on oikeasti kysymys. Paljon tylsemmän paikan 
eli rangen aika tulee myöhemmin. Kierroksen 
aikana pyrin kertomaan vieraalleni paljon lajiin 
liittyvää ja jos kentällä on väljää, annan hänen 
vähän putata jossain. Kierroksen jälkeen esittelen 
hänelle kotiklubini ja kerron miten sinne pääsee 
mukaan. Haluan, että hänestä tulee jäsen juuri 
minun klubilleni, enkä missään tapauksessa suo-

sittele häntä ryhtymään ns. kaukojäseneksi jon-
nekin ”huitsin nevadaan” koska niissä ei golfin 
yhteisöllisyys pääse oikein toteutumaan. Parin 
päivän kuluttua teen hänen kanssaan uudet tref-
fit ja nyt menemme rangelle, koska hän nyt, yh-
den kierroksen vaelluksen jälkeen hyvin ymmär-
tää miksi se on varsinkin alkumetreillä tärkeätä. 
Saatan vähän itsekin neuvoa häntä, mutta tulen 
esittelemään hänet myös valmentajallemme, joka 
toivon mukaan ottaa vastatakseen pelastuksen 
kohteena olevan seniorin ensi askeleista tämän 
upean lajin parissa.

Jo ennen rangelle menoa olen etsinyt hänel-
le, vaikkapa kellaristani, puolikkaan setin verran 
käytettyjä mailoja, sillä mikään ei ole mielestäni 
tyhmempää kuin se, että vasta-alkaja menee pro 
shop’piin ja hankkii sieltä, heti kättelyssä, tuli-
terät ja kalliit mailat. Ei tietenkään mene pitkää 
aikaa kun joku saa hänet uskomaan, että peli 
kulkee paremmin uusilla välineillä ja silloinhan, 
kuten hyvin tiedämme, ei hinnalla ole enää pal-
jon väliä.

En luonnollisestikaan tule koskaan hylkää-
mään pelastamaani henkilöä ja varsinkin ensi 
viikkoina seuraan hänen kehitystään tunnollises-
ti ja sitten kun hänen ensimmäisen oman kier-
roksensa aika koittaa olen taas matkassa mukana.

Tällainen on minun mallini seniorikansa-
laisten elämänlaadun parantamiseen. Kopioikaa 
sitä vapaasti tai keksikää vielä jotain parempaa.

Lassi tilander

Lassin kolumni

Etukäteen koko kuukauden mittainen golfreissu tuntui 
pitkältä, mutta loppujen lopuksi aika kului huomaamat-
ta. Matkan vetäjät Pertti ja Eila Raimiala olivat rytmittä-

neet matkaohjelman sopivasti niin, että välipäivinä jäi tilaa myös 
omille retkille. Golfia mahtui neljään viikkoon silti 12 kierrosta 
ryhmävarauksin ja lisäksi vielä omia kierroksia halujen mukaan. 

Mukana oli monenlaista persoonaa, todellisista golfaddik-
teista meihin säästeliäästi pelaaviin “sunnuntaigolfareihin”. Lähes 
kaikkien kanssa päästiin pelaamaan samassa ryhmässä erilaisissa 
kisamuodoissa. 

 Pertti osasi huomioida hyvin osallistujien erilaisen kunto- ja 
taitotason niin, että kaikki pysyivät hyvin mukana. Kävelyä golf-
kentällä kertyi monille parisataa kilometriä. Toki golfautojakin 
oli käytössä tarpeen vaatiessa. Golfkierroksen hinta 8 euroa ei 
aina kaan ollut esteenä pelaamiselle. Pelipäivät jakaantuivat vii-
delle eri kentälle, joista osa oli melko avoimia autiomaakenttiä. 

Kuukauden oleskeluun mahtuu monenlaista säätä. Päivät vaihte-
livat viileistä lämpimiin ja aurinkoisiin, mutta sadetta ei onneksi 
sekaan sattunut. Lämpötila vaihteli 10 ja 20 asteen välillä. Tuuli 
teetti alussa tepposia tottumattomalle. 

Ryhmä oli majoitettuna Mar Menor Golf Resortin ympä-
rillä sijaitsevan golfkentän laitamille perusvarusteltuihin kahden 
makuuhuoneen Residence-huoneistoihin. Terassilta oli näkymä 
pihan uimaaltaalle ja parillekin golfkentän väylälle. Onnistunut 
ratkaisu. Ohjelmaan sisältyi yhteinen ilta-ateria kahdesti vii-
kossa eri ravintoloissa hotellin yhteydessä. Muina päivinä saat-
toi piipahtaa syömässä mm. muutaman kilometrin päässä Mar 
Menorin laguunin rannalla sijaitsevassa Los Alcazaresin kaupun-
gissa ja käyskennellä kaupungin rantabulevardilla. 

Kauempana sijaitseville kentille suunnattiin asunnoilta 
auto karavaanina, koska suunnistaminen sikäläisessä tieverkossa ei 
ole helpoimmasta päästä. Näin pysyimme kaikki hyvin aikatau-
lussa. Onnistunut järjestely sekin. 

Kaiken kaikkiaan ainakin vaimoni  ja minä olimme tyyty-
väisiä matkan järjestelyihin ja hinta/laatu-suhteeseen. Tällaisia 
tuntuivat olevan tunnelmat myös muiden osallistujien keskuu-
dessa palautekeskustelua käydessämme.

Luvattua TV-satelliitiyhteyttä emme onnistuneet saamaan 
toimimaan.  Se antoi kuitenkin  mahdollisuuden espanajan kielen 
kertaamiseen ja kulttuuriin tutustumiseen myös Espanjan televi-
sion välityksellä. Toki retket rannikkokaupunkiin Cartagenaan ja 
alueen pääkaupunkiin Murciaan avasivat vielä paremmin alueen 
rikasta ja monikulttuurista  historiallista taustaa.

Tämä rohkaisuna muillekin senioreille lähteä liikkeelle myös 
Suomen rajojen ulkopuolelle.

VAMOS ADELANTE!  SENIORIGOLFARIT

Muchas gracias Pertti ja kaikki matkatoverimme:

Kari ja anneli Veijalainen
Hämeenlinna/tawast Golf

Seniorien 
   varaslähtö  
     golfkauteen

Costa blanCalla

SGS:n historian ensimmäinen ns. 
Long Stay matka toteutettiin tämän 
vuoden helmikuussa. Neljän viikon 
aikana seniorit nauttivat Espanjan 
Costa Blancan alueella golfista 
Nicklaus Designin suunnittelemilla 
golfkentillä ja Intercontinental
hotellin antimista. Majapaikkana 
toimivat kuvassa näkyvät Mar Menor 
Golf Resortin korkeatasoiset Resi
dencehuoneistot. 
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Uusi kilpailukausi on jälleen alkamassa. 
Suomen Golfseniorit vastaa kaikista 
valta kunnal lisista seniorikisoista. Ne 

ovat SM-kisat, Audi Finnish Senior Tour, M55 
Haastajatour, M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour, 
N60 Tour sekä seitsemällä alueella pelattava 
Aluetour. Näiden lisäksi SGS:n vas tuulla on maa-
joukkue-edustajien valit se mi nen EM-kilpailuihin. 

EGA (European Golf Association) on tämän 
vuoden alusta pudottanut miesseniorien ikära-
jaa 50 vuoteen. Euroopan seniorijärjestö (ESGA) 
tekee oman päätöksensä asiassa tulevana kesä-
nä. SGS on yhdessä Golfliiton kanssa päättänyt, 
että Suomessa alempi ikäraja otetaan käyttöön 
vuoden 2017 alusta. Näin Suomessa pelattavien 
seniorikisojen osalta mennään tänä vuonna vielä 
vanhalla kaavalla.

Joitakin muutoksia tuleva kausi tuo kuiten-
kin mukanaan. Naisten lyöntipelin SM-seura-
joukkuekisa pelataan tänä vuonna omana erilli-
senä kisana, eikä osana henkilökohtaista kisaa.

Uutena kilpailuna järjestetään 70-vuotiaille 
miehille oma reikäpelimestaruuskisa. Sillä ei kui-
tenkaan ole SM-statusta, vaan se pelataan SGS:n 
mestaruuskisana.

75-vuotiaat miehet saavat oman tou rinsa 
M75 Tour, joka pelataan samanaikaisesti ja sa-

moilla kentillä kuin M70 Tour. M65, M70 ja M75 
Tourilla lyöntipelin SM-kisat ovat tänä vuonna 
osa ko. toureja ja niissä saadut pisteet lasketaan 
1,5-kertaisina. Naisten N60 Tourilla alempaa ta-
soitusrajaa on pudotettu kahdeksaan.

Myös Aluetourilla on tapahtunut muutoksia. 
Kilpailusarjat ovat lisääntyneet yhdellä 70-vuo-
tiaitten miesten saatua oman sarjansa. Naisten 
sarjan pelimuoto on muutettu lyöntipelistä pis-
tebogeyksi. Tasoitusrajaa on tässäkin pudotettu 
kahdeksaan. 

Yllä lueteltujen kilpailusarjojen ohella jär jes - 
 tävät kaikki maamme golfseurat omia avoimia 
ja si säisiä sekä seurojen välisiä seniori kisoja. Se-
niorien kilpailutarjonta on siis varsin mittava ja 
kaikki kilpailuhaluiset senio rit löytävät varmasti 
itselleen sopivia ja mieluisia kilpailumuotoja.

SGS tulee lähettämään edustusjoukkueet 
ESGA:n (M55 ja M70) sekä ESLGA:n (N50 ja 
N65) EM-joukkuekilpailuihin. Sen sijaan näyttää 
siltä, että EGA:n joukkuekisoihin ei tänä vuonna 
säästösyistä Suo mesta lähetä joukkueita. EGA:n 
EM-kisakustannuksista vastaa Golfliitto. 

Seuraaville sivuille on kerätty tiedot SGS:n 
tulevalla kaudella järjestämistä seniorikilpailuis-
ta. 

Toivotamme hyvää kilpailukautta kaikille!

tuLeva 
kILpaILukausI

Audi A4 Sedan First Edition 2.0 TDI quattro S tronic Business 140 kW (190 hv): autoveroton hinta: 37.620 €, arvioitu autovero 7.748,78 €*, kokonaishinta: 

45.368,78 €. Vapaa autoetu 850 €, käyttöetu 685 €. Keskikulutus 4,4 l/100 km. *CO2-päästöt 114 g/km. Hintaan lisätään jälleenmyyjäkohtaiset 

toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein.

Talvi löysi  

 voittajansa 
Täysin uusi Audi A4 quattro 

on vuoden talviauto 2016 1.”Paras neliveto”  

  Tekniikan Maailma 04/16
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	 27.5.	 Audi	Senior	Open		 18r	scr	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	36)		1)		 St.	Laurence	Golf	/	Pyhä-Lauri	/	Kalkki-Petteri

		03.	-	04.6.	 OnGolf	Senioripokaalit		 36r	scr/hcp	 M55	(tr	12)		 Aulangon	Golfklubi	/	Eversti

		03.	-	04.6.	 OnGolf	Senioripokaalit		 36r	scr/hcp	 N50	(tr	16)		 Tawast	Golf
	 	17.	-	18.6.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	1		 36r	scr	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	16)			 Pickala	Golf	Club	/	Park	/	Forest

		01.	-	02.7.	 SM	lyöntipeli		 36r	scr		 N50	/	N60	/	N65	/	N70	(tr	24)	 Hill	Side	Golf	Club	/	Valley

	 01.	-	03.7.		 SM	lyöntipeli		 54r	scr	 M55	(tr	12)				 Koski-Golf
	 15.	-	16.7	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2		 36r	scr		 N50	(tr	16)		 Tuusulan	Golfklubi	
	 22.	-	24.7.	 Audi	Finnish	Senior	Open		 54r	scr			 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)	 Aura	Golf
	 12.	-	14.8.	 SM	reikäpeli		 	 M55	(tr	12)		 Alastaro	Golf
	 19.	-	21.8.	 SM	reikäpeli		 	 N50	(tr	24)		 Nevas	Golf
	26.	-	27.8.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2		 36r	scr	 M55	(tr12)			 Hirsala	Golf
	 03.9.	 Audi	FST	karsinta	2017		 18r	scr		 M50	(tr	12)		2)	 Hyvinkään	Golf		

Osallistumisoikeus	kilpailuihin
Osallistumisoikeuden	Audi	Finnish	Senior	Tourille	(pl.	SM-kisat)	saa	Order	of	Merit	-rankingin	45	parasta	
miespelaajaa,	viime	syksynä	pelatun	karsintakilpailun	40	parasta	miestä,	M55	Haastajatourin	viisi	parasta	
pelaajaa,	koko	Tourin	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.	kilp.kutsut).	

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan	ja	se	tehdään	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>Kilpailut	–>Finnish	Senior	Tour	–>Golfbox-kilpailukalenteri		tai	kilpailu-
kutsussa	ilmoitetulla	tavalla	ja	siinä	ilmoitettuna	määräaikana.	Ilmoittautumisaika	on	kaksi	(2)	viikkoa	
alkaen	kolme	(3)	viikkoa	ennen	ja	päättyen	yksi	viikko	(1)	ennen	kilpailun	alkua.

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

	1)		Audi	Senior	Open	-kisan	yhteydessä	järjestetään	naisille	parikilpailu,	jossa	aikaisemmin	Audi	Senior	Openiin	
								osallistunut	kutsuu	parikseen	sellaisen	seniorinaisen,	joka	ei	ole	aiemmin	ko.	kisaa	pelannut.
2)		Karsintakisaan	voivat	osallistua	myös	vuonna	1967	syntyneet	miespelaajat.

AUDI FINNISH SENIOR TOUR

	 09.	-	11.6.	 Henkilökoht.	EM-kilpailut	 EGA	 N50/M50		 Pula	Golf	Club,	Mallorca		 ESPANJA
	 12.	-	15.7.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu	 ESGA	 M70	 Golf	Chateau	de	La	Tournette	ja	
	 	 	 	 	 Golf	Club	d’Hulencourt		 BELGIA
	 01.	-	04.8.		 Miesten	EM-joukkuekilpailu	 ESGA	 M55	 Larvik	Golf	Resort	ja
	 	 	 	 	 Vestfold	Golf	Resort			 NORJA
29.8.	-	03.9.		 Miesten	EM-joukkuekilpailu	 EGA		 M50	 Diners	Golf	&	Country	Club	 SLOVENIA	
29.8.	-	03.9.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu	 EGA		 N50	 Sierra	Golf	Club	 PUOLA
	 05.	-	09.9.	 Naisten	EM-joukkuekilpailu	 ESLGA	 N50/N65	 Real	Club	de	Golf	Guadalmina	 ESPANJA
	 	 	 	
Edustusjoukkueiden	valinta
Pelaajien	valinta	edustusjoukkueisiin	tapahtuu	vuoden	2015	menestyksen	perusteella	sekä	alkukauden	
2016	kilpailuissa	kerättyjen	sijoituspisteiden	perusteella.	Kapteeneilla	on	kussakin	kilpailussa	yksi	villi	kortti	
käytössään.	Valintakriteerit	löytyvät	nettisivuilta:	www.suomengolfseniorit.fi	–>Kilpailut	–>Maajoukkueet	
–>Valintakriteerit

EM-JOUKKUEKILPAILUT

	 01.	-	02.7.	 SM	lyöntipeli	 36r	scr	 N50	/	N60	/	N65	/	N70	(tr	24)			 Hill	Side	Golf	Club	/	Valley
	 01.	-	03.7.	 SM	lyöntipeli		 54r	scr			 M55	(tr	12)	 Koski-Golf	 	 	 		 06.	-	07.7.		 SM	lyöntipeli	 36r	scr		 M70	/	M75	(tr	24)	 Yyteri	Golf
	 	 Seurajoukkue-SM	lp	 36r	scr				 M70	/	M75	(3	pel.	joukkueet)	1	)	 Yyteri	Golf
	 19.07.	 SM	lyöntipeli	 18r	scr	2	)	 M80	(tr	36)	 Salo	Golf
	 22.	-	24.7.	 Audi	Finnish	Senior	Open	 54r	scr		 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)	 Aura	Golf
	 27.	-	28.7.		 SM	lyöntipeli	 36r	scr		 M65	(tr	24)	 Lahden	Golf
	 	 Seurajoukkue-SM	lp	 36r	scr		 M65	(3	pelaajan	joukkueet)	 Lahden	Golf
		 12.	-	14.8.	 SM	reikäpeli	 	 M55	(tr	12)	 Alastaro	Golf
		 19.	-	21.8.	 SM	reikäpeli	 	 N50	(tr	24)	 Nevas	Golf
	 16.	-	17.9.	 Seurajoukkue-SM	 36r	scr	 M55	(4	pelaajan	joukkueet)		 Messilä	Golf
	 17.	-	18.9.	 Seurajoukkue-SM	 36r	scr	 N50	(4	pelaajan	joukkueet)		 Salo	Golf

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Ilmoittautuminen	henkilökohtaisiin	SM-kisoihin	tehdään	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>Kilpailut	–>Finnish	Senior	Tour	–>Golfbox-kilpailukalenteri		tai		kilpailu-
	kutsussa	ilmoitetulla	tavalla	ja	siinä	ilmoitettuna	määräaikana.	Seurajoukkuekilpailuihin	ilmoittautuminen	
tehdään	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	kilpailuihin	pelaajat	otetaan	tasoitus	-
järjestyksessä.

		1)	 Joukkueet	voidaan	muodostaa	vapaasti	kummankin	sarjan	pelaajista.
	2)		Virallinen	mestaruus	ratkaistaan	scr-sarjassa,	mutta	pelataan	myös	hcp-sarja.

SM-KILPAILUT

kILpaILu-
kaLenterI                 2016

	 08.-10.9.	 SGS	reikäpelimestaruuskilpailu					 							M70				 Tuusulan	Golfklubi				

M70 REIKäPELI
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Ilmoittautuminen kilpailuihin
Ilmoittautuminen miesten kilpailuihin tehdään netissä
osoitteessa: www.suomengolfseniorit.fi –>Kilpailut –>
valitaan Tour, johon ilmoittautuu –>Golfbox-kilpailu-
kalenteri tai kilpailukutsussa ilmoitettulla tavalla ja 
siinä ilmoitettuna määräaikana. Naisten N60 Tourille 
ilmoittaudutaan suoraan järjestävälle seuralle. 
Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa viikkoa alkaen 
kolme (3) viikkoa ennen ja päätyen yksi (1) viikko 
ennen kilpailun alkua. 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan.
Pelaajat otetaan kilpailuihin tasoitusjärjestyksessä.

Aluetour on sekä seniorimiehille että seniorinaisille 
tarkoitettu kilpailusarja. Pelimuoto miehillä on 
18-reikäinen tasoituksellinen lyöntipeli ja naisilla 
18-reikäinen pistebogey. 

KilPAilusArjAt jA tAsoitusrAjAt:  
M55 18r hcp  tr6-36     M70  18r hcp  tr6-36
M65 18r hcp  tr6-36       N50    18r pb   tr8-36

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

sijoituspisteiden laskeminen
Pisteitä osakilpailuissa saa kunkin sarjan 20 parasta 
pelaajaa. tuloslaskennassa huomioidaan kaksi (2)
kilpailua kolmesta. tasapisteiden sattuessa paremman 
sijaluvun saa pelaaja, joka yksittäisessä osakilpailussa 
on saanut paremman pistemäärän. sijoituspisteitä 
saa vain oman alueen osakilpailuissa.
Pistemäärien kertymää voi seurata internet-sivuilta:
www.suomengolfseniorit.fi –>Kilpailut –>Aluetour –> 
rankingit alueittain i-Vii –>Alueen nro

Muuta
Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös oman 
kotikenttäalueen ulkopuolella jos kilpailussa on tilaa.
loppukilpailuun pääsevien pelaajien lukumäärä 
mää räytyy pelattujen kerrosmäärien suhteessa 
alueittain. loppukilpailuun kutsutaan yhteensä 
120 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

 ALUETOUR

SENIOR ALUETOUR
Alue I Lounais-Suomi
 29.5. Meri-Teijo Golf 
 13.7.  Loimijoki Golf
 25.7.  Rauma Golf

Alue II Uusimaa
 02.6.  Hill Side Golf Club / Valley
 08.7.  Keimola Golf Vantaa / Saras 
 02.8.  Ruukkigolf 

Alue III Häme
 07.6.  Vierumäen Golfseura / Cooke
 29.6.  Aulangon Golfklubi / Eversti
 19.7.  Golf Pirkkala

Alue IV Kaakkois-Suomi
 07.6.   Kymen Golf
 05.7.  Holiday Club Golf
 09.8. Kerigolf

Alue V Pohjanmaa
 16.6.  Vaasan Golf
 30.6.  Botnia Golf
 21.7.  Kokkolan Golf

Alue VI Keski-Suomi
 07.6.  Kartano Golf
 05.7.  Muuramen Golfseura
 02.8.  Tahkon Golfseura / New Course

Alue VII Pohjois-Suomi
 10.6.  Katinkulta Golf
 12.7.  Oulun Golfkerho
 03.8.  Arctic Golf

FINAALI 
 03.9.  Messilä Golf
 Finaaliin kutsutaan yhteensä 120 pelaajaa
paremmuusjärjestyksessä.

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

 M55 HAASTAjATOUR

22.5. Meri-Teijo Golf
11.6. Sea Golf Rönnäs
10.7. Hill Side Golf Club / Valley
30.7. Lakeside Golf Vammala / Pirunp. 
20.8. Suur-Helsingin Golf / Lakisto

13.9. FINAALI 
 Vanajanlinna G&CC
 Finaaliin kutsutaan 6
 pelaajaa paremmuus- 
 järjestyksessä.

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

 M65 TOUR
24.5. Uudenkaupungin Golfklubi
14.6. Viipurin Golf
28.6. Nokia River Golf
27.-28.7. Lahden Golf (SM lyöntipeli 36 r)
23.8. Kullo Golf Club

13.9. FINAALI 
 Vanajanlinna G&CC
 Finaaliin kutsutaan 6
 pelaajaa paremmuus- 
 järjestyksessä.

M70/M75 Tour on 70- ja 75- 
vuotaille miehille tar koitet-
tu kilpailu sarja. Pelimuoto 
on 18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20  
Sarjat: scr ja hcp 

 M70 TOUR / M75 TOUR
24.5. Rauma Golf
14.6. Imatran Golf
28.6. Tammer-Golf
6.-7.7. Yyteri Golf (SM lyöntipeli 36r)
23.8. Hirviharan Golf Mäntsälä

13.9. FINAALI 
 Vanajanlinna G&CC
 Finaaliin kutsutaan 
6 pelaajaa kummasta-
kin sarjasta parem-
muusjärjestyksessä.

N60 Tour on 60-vuotiaille 
naisille tar koitettu kilpai lu-
sarja. Pelimuoto on 18-rei- 
käinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 8-36 
Sarja: hcp 

 N60 TOUR  

20.5. Salo Golf
09.6. Hirviharan Golf Mäntsälä
12.7. Keimola Golf Vantaa/ Kirkka
18.8. Hartolan Golfklubi

Sijoituspisteiden laskeminen
Miesten kilpailujen pistelaskussa huomioidaan 
neljä (4) parasta osakilpailusuoritusta ja naisten 
kilpailuis sa kolme (3). M65, M70 ja M75 Tourin 
pistelaskussa huomioidaan lyöntipeli-SM:ssä saadut 
pisteet 1,5-kertaisina. 
Miesten toureilla pisteitä saa 50 parhaiten sijoit tu-
nutta pelaajaa ja N60 Tourilla 20 parasta pelaajaa. 
Täydellinen pistetaulukko löytyy nettisivuiltam-
me. Pistemäärien kertymää voi seurata internet-
sivuilta: www.suomengolfseniorit.fi –>Kilpailut  

 13.9. FINAALI 
 Vanajanlinna G&CC
 Finaaliin kutsutaan 6
 pelaajaa paremmuus- 
 järjestyksessä.

Heikki Hallaranta
p. 0500 600 101

hhallaranta@smail.fi

Miesten kisat
FST, SM, EM

Pirjo Sipronen
p. 0400 858 615

reetan.ruutu@kolumbus.fi

Naisten kisat
FST, SM, EM

Paavo Reunanen
p. 040 740 8402

paavo.reunanen@welho.
com

Aluetour 

Kari Hiukka
p. 0500 692 790

kari.hiukka@phnet.fi

M65 / M70 / M75 
Tour 

Kristian Toivi0

p. 0440 453 980
kristoivio@hotmail.com

M55 Haastajatour 

Liisa Eerola
p. 040 728 0848

l.eerola@luukku.com

 N60 Tour 

KiLPAiLuvASTAAvAT:
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Thaimaan itärannalla noin 200 km Bang
kokista etelään sijaitseva Hua Hin on jo 
pitkään ollut monen suomalaisen golfaa 
jan lomakohde. 80 000 asukkaan meren
rantakaupunki poikkeaa perinteisistä 
Thaimaan lomakohteista siinä, että sieltä 
ei niinkään löydy kimallusta ja discovaloja. 
Mutta jos on kiinnostunut hyvästä golfista, 
herkullisista ruuista ja rauhallisesta elämäs
tä kaupungilla ja rannoilla, Hua Hin on 
toive paikka. 

Hua Hinin ympäristössä, alle 30 minuutin päässä kau-
pungista, on kahdeksan golfkenttää. Näistä kaksi on ai-
van Aasian kärkikenttiä ja muutkin mukavia ja hienossa 

kunnossa. Alueella toimivat yhtiöt järjestävät tiiajat sujuvasti ja 
kuljettavat pelaajat kentille ja kentiltä pois. Omaa autoa ei tar-
vitse lainkaan. Hyvien golfkenttien lisäksi Hua Hiniin houkuttaa 
loistava sää. Hua Hinissä on talvikuukausina hyvinkin tasainen 
28-32 asteen lämpötila, eikä sadetta ole odotettavissa marras-
helmikuussa käytännössä lainkaan. Mahdollisuudet nauttia au-
ringosta, lämmöstä ja golfista ovat erinomaiset. 

Hua Hin alkoi muuttua tavallisesta thaimaalaisesta kalas-
tajakylästä lomapaikaksi 1920-luvulla kun sinne rakennettiin 
rautatie Bangkokista. Rautatieyhtiö rakensi myös alueen ensim-
mäisen kentän Royal Hua Hin Golf Coursen aivan Hua Hinin 
”keskustaan” rautatieaseman viereen vuonna 1924. Vuonna 1926 
Kuningas Rama VII rakensi alueelle Klai Kangwon palatsin 
(“kaukana murheista palatsi”). Palatsi on edelleen kuninkaalli-
sen perheen lomapaikka ja nykyinen hallitsija kuningas Rama IX 

asuu osan vuotta Hua Hinissä. 
1990-luvulla alueelle rakennettiin 

neljä kenttää ja 2000-luvulla on rakennet-
tu kolme lisää. Näiden myötä Hua Hin 
on lisännyt suosiotaan niin eurooppa-
laisten kuin aasialaistenkin golfkohteena. 
Suomalaisia on Hua Hinissä niin paljon, 
että suomen kieltä kuulee joka puolel-
la kaupunkia. Moni on lyhyellä lomalla, 
mutta moni on myös pitemmällä usean 
kuukauden matkalla. 

Alueelta löytyy todella edullisia ma-
joituksia ja myös viiden tähden huippu-
majoituksia niitä kaipaaville. Koska Hua 
Hin on rakentunut kilometrien mittaisen 
rannan varrelle, monet hotellit ovat aivan 
veden rajassa. Eläminen Thaimaassa on 
erittäin edullista. Vaatteita ei päivittäin 

paljoa tarvitse - shortsit ja t-paita riittävät 
hyvin. Ja jos jotain tarvitsee, niin kujilta ja 
kaupoista voi ostaa kaikkea, mitä lämpi-
mässä ilmastossa kaipaa. Myös pesulapal-
velut toimivat hyvin ja edullisesti. Kaiken 
kaikkiaan pitempikin aika Thaimaassa 
sujuu varsin pienellä budjetilla, jos niin 
haluaa. 

Caddie-kulttuuri 
Thaimaan golfiin liittyy olennaisena osana 
caddiet. Itse asiassa kentiltä on pakko ot-
taa mukaan caddie. Jopa silloin kun vuok-
raa golfauton kierrokselleen. Pelimaksukin 
koostuu greenfeestä ja caddiefeestä. 
Caddien varsinainen palkka koostuu tästä 
caddiefeestä ja kierroksen lopussa annetta-
vasta tipistä, joka normaalisti on 300 bah-

tia eli vajaa 8 euroa. 
Caddiet ovat useimmiten erittäin 

miellyttäviä, iloisia thaimaalaisia, jotka 
monella tavalla auttavat varsinkin uudella 
kentällä pelaavaa turistia. Caddiet tunte-
vat kentän ja etäisyydet hyvin. He osaavat 
varoittaa esteistä ja varsinkin griineillä 
osaavat neuvoa kallistuksia erinomaisesti. 
Caddiet löytävät myös väylän ulkopuolel-
le karanneet pallot paremmin kuin ensi-
kertaa pelaava. Lämpimässä oman kärryn 
vetäminen tai kantaminen saattaisi olla 
melko rankkaa. Auttamisen lisäksi monet 
näistä ovat todella mukavaa seuraa golf-
kierroksella. Jokainen pelaaja tietysti itse 
päättää kuinka paljon caddieltään odot-
taa. Monet Hua Hinin kentillä vuosittain 
pelaavat ovatkin löytäneet itselleen luotto-

Hua Hinin kasvaminen pienestä kalastajakylästä 80 
000 asukkaan kaupungiksi alkoi 1920-luvulla rautatien 
rakentamisen myötä.

Alueen ehkä hienoin ja maineikkain kenttä Black 
Mountain on myös ollut Mikko Ilosen kotikenttä. 

Hua Hin 
Thaimaan golfparatiisi
Teksti ja kuvat: Davy Beilinson
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caddien, jonka kanssa vuosittain kiertävät 
kenttää. 

Hua Hinissä viihtyy 
Hua Hinin pitkä uimaranta tarjoaa mah-
dollisuuden monenlaiseen rantalomai-
luun. Viime vuosina Hua Hinin rannoille 
on tullut kymmenittäin varjolautailijoita 
nauttimaan tasaisen kovan tuulen suo-
mista hienoista keleistä. Kaupungin ak-
tiivinen kalasatama takaa sen, että alueen 
ravintoloista löytyy tuoretta kalaa joka päi-
vä. Muutenkin ruokailu on olennainen osa 
Thaimaan lomaa. Ravintoloiden ruoka on 
erinomaista, niistä löytyy niin thai-ruokaa, 
kiinalaista ruokaa kuin muita perinteisem-
piäkin ruokia. Ja hinnat ovat edullisia. 

Thaimaassa matkatessa ei voi ohittaa 
hierontaa. Sitä on tarjolla niin rannoilla 
kuin kaupunkien hieromalaitoksissa. Ja se 
on todella mukavaa ja rentouttavaa erityi-

sesti golflomalla. Kahden tunnin thaihie-
ronta hintaan 15 euroa on suomalaiselle 
luksusta, jota on kotimaassa vaikea löytää 
tai golfkierroksen jälkeinen iltakävelyn 
yhteydessä tehty tunnin jalkahieronta. 
Vaihtoehtoja on monia ja ne kaikki ovat 
miellyttäviä ja edullisia. 

Thaimaassa kannattaa myös teettää 
itselleen puku ja siihen sopivia paitoja. 
Kaupungin 50 räätäliliikettä tarjoavat 
edulliseen hintaan tyylikkäitä vaatteita. 
Olennaista vaan on löytää “luotettava” 
räätäli. Jälkeenpäin voi tilata vaikkapa pari 
paitaa netin kautta kun mitat kerran on 
räätälille antanut. 

Hua Hinin 
matkailuyrittäjät 
palvelevat 
Hua Hinissä golfaajia palvelee erinomai-
sella ammattitaidolla joukko paikallisia 
matkailu- ja kuljetusyrittäjiä. Ne järjestä-

vät tiiaikoja sekä kuljettavat pelaajia ken-
tille ja takaisin. Voi sanoa, että golfaaja saa 
näiltä yrityksiltä kaiken kaipaamansa golf- 
ja kuljetuspalvelun. Omaa autoa ei tarvitse 
missään vaiheessa vuokrata eikä ajaa. Eikä 
tarvitse selvitellä kenttien sijaintia kartal-
ta. Samat yritykset yleensä järjestävät len-
tokenttäkuljetukset Bangkokiin ja vaikka 
muutaman päivän turisti-/ pelimatkan 
lähialueille. 

Kun olet tehnyt tiiaikavarauksesi, si-
nun täytyy vain muistaa mennä hotellisi 
ulko-ovelle sovittuun aikaan. Ilmastoitu 
pikkubussi saapuu sinua siitä noutamaan. 
Perillä kuljettaja hoitaa puolestasi kaik-
ki ilmoittautumiset ja caddien varaukset. 
Kierroksen jälkeen sama kuljettaja odottaa 
sinua valmiina kuljettamaan sinut takaisin 
hotellille. Ja jos satut jäämään 19. reiälle 
liian pitkäksi aikaa muistelemaan hyvää 
kierrostasi, kuljettaja kyllä hieman odottaa 
kunnes tulee ystävällisesti kysymään, jos-
ko haluaisit käydä välillä hotellilla. Myös 
kentät ja eräät hotellit järjestävät kuljetuk-
sia kentille. Viimeisenä keinona on sitten 
edulliset paikalliset taksit ja tuk-tukit. 

Itse kokeilemiani kuljetusyrityksiä 
ovat Hua Hin Golf Tours (www.huahin-
golf.com) ja Thailand Golf and Leisure 
(www.thailandgolfandleisure.com). Hua 
Hin Golf Toursilla on pieni proshop ja 
baari aivan Hua Hinin keskustassa noin 
100 m päässä Hilton hotellista. Siellä voit 
tehdä tiiaika-varauksia jos et niitä ollut 
aiemmin tehnyt. Sieltä voit myös varata 

pron oppitunteja tai teettää mailantekijäl-
lä mittojen mukaiset mailat. 

Mielenkiintoisia 
osakkuuksia 
Perusgreenfeet ovat Hua Hinissä valitetta-
van kalliita 2 500 - 3 500 bahtia (65-91 
€). Niihin on mahdollista saada hieman 
alennusta eräiden kuljetuksiakin järjestä-
vien yhtiöiden kautta. Hua Hinissä ei ole 
tarjolla edullisia lyhytaikaisia kuukauden 
tai parin pelioikeuksia tai osakkuuksia. Jos 
aikoo viettää Hua Hinissä yhtään pitem-
pään useampana vuotena, kannattaa va-
kavasti harkita osakkuutta jollain kentällä. 

Esimerkiksi Majestic Creek Country 
Clubilta saa 5 vuoden jäsenyyden hintaan 
30 000 bahtia eli n. 780 € eli n. 160 € 
per vuosi. Lisäksi täytyy maksaa 12 000 
bahtin eli n. 310 €:n vuosimaksu ja 500 
bahtia eli 13 € per kierros. Jäsenyys sisältää 
mahdollisuuden tuoda kolme vierasta 50 
% alennuksella pelaamaan. Kun greenfeen 
Majesticissa on 3 000 bahtia eli noin 80 
€ niin varsin pikaisesti tuo 5 vuoden jä-
senyys maksaa itsensä. Jotkut jäsenyydet 
oikeuttavat pelaamaan muillakin kentillä 
listahintaa edullisemmin. 

Monenlaisia 
majoitusvaihtoehtoja 
Hua Hinissä voi majoittua niin huip-
puhotelleissa kuin edullisissa Guest 
Houseissakin aivan omien mieltymysten-
sä ja budjettinsa mukaan. 100-200 € per 

viikko löytää jo majoituksia kahdelle 
henkilölle. Neljän - viiden tähden hotel-
leista saa majoitusta 1 000 - 1 500 € per 
viikko kahdelle henkilölle. 

Vuokralla on myös huoneita ja huo-
neistoja. Näiden hintaskaala on yhtä suu-
ri kuin hotellienkin. Mutta esimerkiksi 
hintaan 500 - 1 000 € saa 40 - 100 m² 
asunnon vuokratuksi kuukaudeksi. 

Thaimaasta on hyvää vauhtia tulos-
sa monen suomalaisen pitempiaikaisen 
loman kohde. Varsinkin eläkeläiset, jotka 
voivat asua ulkomailla pitempään, harkit-
sevat asunnon hankkimista Thaimaasta. 
Ja asunnot ovat edullisia. 

Banyan on toinen alueen huippukentistä. Lukuisia palkintoja saaneella kentällä riittää tilaa, mikä tekee pelaamisesta mellyttävää. Majestic Creekin kentällä on muutamia upeita veden yli lyötäviä väyliä, kuvassa par kolmosväylä nro 17.

Green Fee hinnat 2015

Banyan Golf Club 3 600 baht (93 e) /hlö/krs

Black Mountain Golf Club 3 600 baht  (93 e) /hlö/krs

Imperial Lake View Golf Club 2 500 baht (64 e) /hlö/krs

Majestic Creek Golf Club 3 000 baht (78 e) /hlö/krs 

Palm Hills Golf Club 2 500 baht (64 e) /hlö/krs 

Royal Hua Hin 2 000 baht (52 e) /hlö/krs

Sea Pine Golf Club 2 500 baht (64 e) /hlö/krs 

Springfield Royal 3 500 baht (91 e) /hlö/krs
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black Mountain golf Club 

Black Mountainissa on 18-reikäinen kenttä ja rakenteilla on 9 
reikää lisää. 

Vuonna 2007 avattu Black Mountain on toinen seudun 
huippukentistä. Sekin on vuosien varrella saanut lukuisia pal-
kintoja Aasian kenttäarvioinneissa. Banyaniin verrattuna Black 
Mountain on todellinen kilpakenttä sanan varsinaisessa merki-
tyksessä. Joka vuosi siellä on pelattu huippukisoja mm. Aasian 
Tourin finaali. 

Kenttä sijaitsee vuorten juurella, niinpä puolet väylistä on 
varsin jyrkässä maastossa. Toisaalta maasto myös tarjoaa upeita 
näkymiä yli koko kenttäalueen ja laajemmallekin. 

Kenttä on ympäri vuoden huippukunnossa. Tältäkään ken-
tältä ei löydy moitteen sijaa - tiiboksit, väylät, esteet ja viheri-
öt ovat upeita ja upeassa kunnossa. Aloittelevankaan golfarin ei 
kannata vierastaa tätä kenttää. Kunhan valitsee sopivan tiiboksin, 
kentästä saa joko leppoisan tai todella haasteellisen. 

Black Mountain klubirakennus on iso upea kokonaisuus, 
jossa viihtyy kierroksen jälkeen. 

Niin kuin Banyanistakin olen sanonut, jos greenfeen hinnal-
la ei ole merkitystä, tätä kenttää kannattaa pelata useita kertoja. 

banyan golf Club 
Vuonna 2008 avattu Banyan on toinen seudun huippukentistä. 
Se on vuosien varrella saanut lukuisia palkintoja Aasian kenttäar-
vioinneissa. 

Banyanin väylillä riittää leveyttä, joten pelaaminen on mu-
kavaa. Banyan on rakennettu mäkiseen maastoon ja siellä on 
monella väylällä kaltevuutta - ei kohtuuttomasti vaan mukavasti. 

Alun perin alue oli ananasviljelmä, jonka jäljiltä monet raffialueet 
onkin jätetty ananaspelloiksi. 

Kenttä on erinomaisen mukava - upeita näkymiä ja hyvin 
suunniteltuja golfväyliä kaikentasoisille pelaajille. Yksi muistiin 
painuvimmista on 15. väylä - par kolme, joka pelataan lievään 
alamäkeen. Jos merellä ei ole sumua, tiipaikalta näkee pitkälle 
Siamin lahdelle. Tältä kentältä ei löydy moitteen sijaa - tiiboksit, 
väylät, esteet ja viheriöt ovat upeita ja upeassa kunnossa. 

Banyanin kierroksen jälkeen maistuu jälkipelit jommassa-
kummassa sympaattisen kokoisista ravintoloista. 

Jos greenfeen hinnalla ei ole merkitystä, tätä kenttää kannat-
taa pelata useita kertoja. 

Majestic Creek Country Club 

Majestic Creekissä on kolme 9 reiän kokonaisuutta. Suoraan si-
sämaahan Hua Hinistä rakennettu Majestic Creek on Thaimaan 
Myanmarista (Burma) erottavien vuorten äärellä. Pari vuotta 
sitten kentälle tehtiin melkoinen remontti, joka palautti kentän 
aiempaa parempaan kuntoon. 

Majestic Creek Country Clubin väylät on loivasti kumpui-
levia ja niillä on varsin hyvin tilaa avauksille. Vedet tarjoavat upei-
ta näkymiä ja haasteita lähestymislyönneille. Kentällä on vettä 
pelissä varsin monella väylällä - muutamat par kolmoset lyödään 
lampien yli. 

Kentän upein väylä (väylä 10) on dogleg järven yli. 
Valittavana on joko lyhyt ylitys tai sitten suoraan veden yli lipun 
suuntaan, minne saa lyödä yli 200 m. Tällä väylällä ei tee mieli 
kämmäillä. 

Majestic Creek sopii erinomaisesti kaikentasoisille pelaajille. 
Mielestäni sen layout on yksi alueen parhaista. Kentän hallinto-
kiemuroista johtuen siellä näkyy ajoittain pieniä kunnossapito-
ongelmia, jotka eivät kuitenkaan juurikaan vaikuta pelaamiseen. 

Palm hills golf Club 

Palm Hills on hyväkuntoinen peruskenttä. Siellä on tilaa pelata, 
mutta toisaalta ei mitään huikeita väyliä pelattavaksi. Kenttä on 
varsin sopiva aloittelevillekin pelaajille. Vesiesteitäkin on jonkin 
verran. 

Petchaburi-vuoristo reunustaa kenttää ja monet kirkkaanvä-
riset bougainvillea-kukat kentän reunoilla luovat mukavaa väri-
maailmaa. Viheriöt ovat isoja ja eräillä on yllättäviäkin kallistuk-
sia, jotka on syytä huolella lukea. 

Palm Hills kuuluu Hua Hinin kenttien keskikastiin - muka-
va ja helppo, mutta aavistuksen mitäänsanomaton. 

Royal hua hin golf Course 
Thaimaan vanhin golfkenttä, Royal Hua Hin, on vain kivenhei-
ton päässä kaupungin keskustasta. Rautatieaseman kohdalta voit 
kävellä radan yli ja olet ykköstiillä. Royal Hua Hin on luonnon-
mukaisesti toteutettu kumpuilevaan ympäristöön, jota ympäröi 
upeat kalkkikivikukkulat. Väyliä reunustavat useat vanhat puut. 
Monet puista ovat satojen vuosien ikäisiä ja monia täällä kasvavia 
puita ei muualla Thaimaassa edes ole. Useilta tiipaikoltaon upeat 
näkymät Thaimaan lahdelle. 

Kentän on suunnitellut skottilainen rautatieinsinööri A. O. 
Robins. Robins on osoittanut täällä samaa taitoa kuin esi-isänsä 
vuosien varrella Skotlannissa, missä kentät pikemminkin luotiin 
kuin suunniteltiin. 

Vaikka Royal Hua Hin Golf Club avattiin jo 1924, vasta 

1980-luvulla toteutettiin uudistuksia, joiden avulla kenttä saatiin 
lähelle nykypäivän vaatimuksia. Kentällä ei ole vesiesteitä lain-
kaan. Ja kastelujärjestelmän puutteesta johtuen väylien ulkopuo-
liset alueet ovat kuivia, jopa hiekkaisiakin. 

Tällä kentällä saatat hyvinkin kohdata apinoita, joita on var-
sinkin takaysin alueella. Väylän 13 (par 3) päässä oleva buddha-
temppeli muistuttaa siitä, että ollaan Thaimaassa. 

Kuivuudestaan huolimatta Royal Hua Hin on ehdottomasti 
kokemisen arvoinen. 

springfield Royal 
Country Club 

Springfieldissa on kolme 9 reiän kokonaisuutta. Ensimmäiset 18 
reikää avattiin vuonna 1993. Uusin 9 reiän kokonaisuus avattiin 
2005. 

Springfield oli pitkään seudun ”ykköskentän” maineessa. 
Kenttä on tyypillinen Jack Nicklauksen suunnittelema kenttä. 
Väylien jommallakummalla reunalla on laajoja hiekka-alueita ja 
hyvin sijoitettuja vesiesteitä, mutta toisaalta se antaa keskitasoisel-
lekin golfarille reilun mahdollisuuden pelata. 

Springfield on yksi parhaista 1990-luvun kentistä Hua 
Hinin alueella. Ja siellä on myös upea klubirakennus tarvittavine 
tiloineen. Klubin terassilta on hienot näkymät lähistön vuorille ja 
läheisille järville - erityisesti 18. väylän upealle saarella sijaitsevalle 
viheriölle. 

Väylät ovat melko laajat, mutta monin paikoin ”slaissaajat” 
ja ”hukkaajat” ovat saaneet kiusakseen väylän sivuun suunnitel-
lun vesiesteen tai hiekka-alueen. Tämä hyvässä kunnossa oleva 
kenttä on kieltämättä hieno, mutta ehkä sittenkin hieman ylimai-
nostettu. Jos pääset valitsemaan niin suosittelen kenttiä A ja B. 

 hua hinin golfkentät
Alle 30 minuutin ajomatkan päässä Hua Hinistä on kahdeksan kenttää. Parhaat ovat upeita ja 
hyvin hoidettuja maailmanluokan kenttiä ja muutkin oikein hyviä golfkenttiä. Alueen uusimmat 
kentät  Banyan Golf Club ja Black Mountain Golf Club ovat avaamisestaan alkaen vuosittain 
saaneet sekä Thaimaan että Aasian kenttäarvioinneissa loistavia tuloksia  niitä on eri kate go
rioissa valittu jopa Aasian parhaiksi kentiksi. Niinpä ei ole ihme, että Black Mountainissa on 
pelattu Euroopan ja Aasian tourin kisoja ja mm. vuonna 2010 sekä Aasian Tourin finaali että 

2011 Royal Trophy (AasiaEurooppa). Alla osa Hua Hinin kentistä .

Teksti ja kuvat: Davy Beilinson
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Koko valtakunnan senioritoimin-
nan tarkkaan tarkasteluun saa-
mani palaute ei riitä, enkä sitä 

kyselyllä etsinytkään, vaan päätarkoitus 
oli kartoittaa eri seurojen senioritoimintaa 
ja löytää niistä ideoita, vinkkejä ja virik-
keitä jaettavaksi myös muiden seurojen 
käyttöön. Tarkkojen lukuarvojen sijaan 
pyrin yhteenvedossa tuomaan asiat esille 
suhteessa muihin annettuihin vastauksiin.

Jäsenmäärä / seniorit
Vastauksensa palautti 62 golfseuraa ja niis-
sä jäsenmäärä vaihteli 400 – 7500 välillä.  
Seniorien lukumäärä näissä seuroissa oli 
130:sta 1030:een. Eri seuroissa suhteel-
linen vaihtelu oli aika suurta, 20 – 63%, 
mutta alueittain ei merkittäviä eroja ol-
lut. Lounais-Suomi 44%, Uusimaa 43%, 
Häme 44%, Kaakkois-Suomi 50%, 
Poh janmaa 39%, Keski-Suomi 42% ja 
Pohjois-Suomi 46%, nämä olivat seniori-
iässä olevien määrät suhteessa kaikkiin jä-
seniin.

Sukupuolijakauman tulos vastasi ko-
kemuksia ja odotuksia. Tasaväkisimmil-
lään sukupuolten tasa-arvo oli uusmaa-
laisissa seuroissa, yhdessä jopa 50/50%. 
Naisenemmistöistä seuraa ei tullut esiin. 

Vakiovastaus M/N suhteeksi oli 60/40% 
ja mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä 
miesvaltaisemmiksi kentät muuttuvat, 
parilla kentällä pelataan miesylivoimalla 
peräti suhteella 85/15%.

Kaikki nämä luvut perustuvat se-
niorivetäjiltä saatuihin vastauksiin ja moni 
kenttä puuttuu tuloksesta, joten lukemiin 
pitää suhtautua vain suuntaa antavina. 
Myös seurojen jäsenhankintatavat näkyvät 
sekä ikä- että sukupuolijakaumassa. Ns. 
etäjäseniä keräävillä seuroilla naiset ja se-
niorit ovat selvänä vähemmistönä.

Kyselin myös vetäjiltä ns. aktiivis-
ten seniorien määrää, mutta aktiivisuu-
den tulkinta on katsojan silmissä ja luo-
tettavan lukumäärän laskeminen on 
vai keaa, mutta yhteenveto on helppoa.  
Seniorit ovat seuransa aktiivisin aines. 
Sarfvikin Raineria lainaten, – Senioreissa 
on klubin tulevaisuus.

Hallituspaikat
Onkoseurassannesenioritoimikunnan
vetäjällevarattupaikkagolfseurannehalli-
tuksessa?

Valtaosassa seuroja, 87  %, senioritoimi-
kunnan vetäjä istuu myös seuran johto-

portaassa eli hallituksessa tai johtokunnas-
sa, joko yhdistyksen sääntöjen perusteella 
tai sitten vakiintuneella valintatavalla. 
Niissäkin seuroissa, joissa senioreilla ei ole 
hallituspaikkaa, on heillä kuitenkin yleen-
sä osallistumis- ja puheoikeus kokouksissa. 
Hyvin yleistä on myös, että seuran kaikki-
en toimikuntien vetäjät ovat hallituksessa. 

Vain pari poikkeusta vahvisti sään-
nön ja niissäkin tapauksissa seniorivas taa-
va on vapaaehtoisesti pois hallituksesta, 
mutta ei kuitenkaan oppositiossa.

Seniorivetäjä valitaan yleensä vuo-
sikokouksessa, mutta kysymys, millaisia 
esivalintamenettelyjä käytetään, unohtui 
pois listalta. Käytäntö varmaan vaihtelee 
ja harvoin äänestykseen mennään.  Yleisin 
tapa lienee, että seniorit valitsevat joukos-
taan vetäjän, jonka vuosikokous sitten ni-
mittää hallitukseen seniorien edustajaksi.

“Seuran johtokunnassa on aina ol-
lut sennuilla oma edustaja ja nyt vuosien 
myötä seniorien edustus on vain vahvis-
tunut. Nykyisin pitää melkein jo etsiä alle 
sennuikäisiä toimintaan mukaan!”, sanot-
tiin eräässä vastauksessa.

Perinteinen suomalainen golfkult-
tuuri on muutoksen myllerryksessä ja 
se näkyy myös hallinnon järjestelyissä. 
Pienemmissä klubeissa lienee tavallista, 
että oy:n ja ry:n asiat kulkevat samojen 
käsien kautta, mutta nyt yksi keskikokoi-
nenkin oy-seura ilmoitti heillä olevan vain 
yhden hallintoelimen. Yhdistyspohjaisilla 
kentillähän näin on aina ollutkin. Myös 
toimikuntien raja-aidat notkuvat. Ainakin 
neljässä seurassa ollaan luopumassa erilli-
sistä toimikunnista tai ainakin niiden toi-
menkuvia päivitetään.

Kisat ja kilpailut
Monestikoviimekesänävierailittemuilla
kentilläjaolitteisäntinävieraille?
Mitenuseinkisailittekeskenänne?

Hajontaa vastauksiin tuli epätarkan kysy-
myksen rajaamisen ja kentillä olevien käy-
täntöjen vuoksi. Useilla kentillä senioreilla 
ei ole omia kilpailuja lainkaan, vaan ikä-
luokat pelaavat sulassa sovussa keskenään. 
Tämä sopu näkyi myös vastauksissa ja 
niistä oli vaikea erotella aitoja seniorikisoja 
ja seniorimatkoja sekä niiden osallistuja-
määriä juuri tämän vuoksi. Kisavierailuja 
ja kisaisännyyksiä vertaillessa oli mielen-
kiintoista huomata, että vieraissa käydään 
kisaamassa huomattavasti useammin kuin 
isännöidään kotikisoja, vai muistuuko vie-
railut kotikisoja paremmin mieleen? 

Poimintoja kisakyselystä
Viikkokisat käydään miltei kaikilla kentillä 
ja niihin on poikkeuksetta runsas osanotto. 
Keväällä pelikausi avataan ja syksyllä 
suljetaan kisaillen, ja nämä ovat yleensä 
joukkuekisoja. Kauden aikana kotikentil-
lä otellaan monien erilaisten pelimuoto-
jen avulla, mutta senioreiden ja varsinkin 
naisten kesken paremmuus yleensä mita-
taan pb-pistein. Joukkuepelit ovat myös 
senioreiden suosiossa ja pelimuotojen 
kiistaton suosikki on scramble. Yleisenä 
toiveena pelaajien kesken olivat rennot 
ja leikkimieliset kisat. Best Ballia eli pa-
rasta palloakin jonkin verran pelattiin, 
mutta yllättäen reikäpelin suosio oli aika 
alhainen, varsinkin naisten keskuudessa. 
Osallistujamääriä eri kisoihin myös ky-
selin, mutta kysymättäkin on selvää, että 
monet seikat vaikuttavat osallistumisin-
toon ja osallistumishaarukka leveni skaa-
laan 10 – 120 pelaajaa/kisa.

Tehdyn kyselyn ehkä mielenkiintoi-
sin osio oli kuulla seuroilta heillä käytös-
sä olevia ja hyväksi havaittuja toiminta-
muotoja, kisoja ja tapahtumia. Oheiseen 
koosteeseen olen napsinut vastauspostista 
erilaisia kisaideoita. Tilan puutteen vuok-
si formaatit on tiivistetty muutamaan 
sanaan, mutta lisätietoa aiheesta löytyy 
yleensä mainitun seuran kotisivulta tai ky-
symällä suoraan ao. seniorivastaavalta.

Kisavinkkejä
• Rauman Golfin 6-ottelussa mittailtiin 

lähipelitaitoja lajeina putti, pitchi, pi-
tuus, chippi, bunkkeri ja lähestyminen.

• Yyteri Golf järjesti vasta-alkajille, vä-
häisen pelikokemuksen omaaville ja yli 

36 tasoituksella pelaavil-
le oman kisan ja ilmaista 
pron opetusta.

• Golf Talmassa on käytössä 
senioriranking, joka muo-
dostuu niin, että kahden 
nimetyn erikoiskisan ja 
neljän parhaan viikkokisan 
pb-tuloksista lasketaan vii-
den parhaan keskiarvo.

• Gumböle Golfissa on hil-
jaisina päivinä pelattu ns. 
pikareikäpeliä. 8 kilpailijaparia pelaa-
vat ensin väylät 1-6 ja sitten tehdään 
uusjako. Hävinneet jatkavat kierrosta 
pelaten sijoista 9-16, voittajat jatkavat 
uuden parin kanssa väylät 7-10. Taas 
tehdään uusjako ja hävinneet putoavat 
kisaamaan sijoista 5-8 jne.

• Hill Side Golf ja Peuramaa Golf ovat 
otelleet kaksipäiväisen henkilökohtai-
sen kisan kiertopalkinnosta niin, että 1. 
päivänä lasketaan bogipisteet täysin ta-
soituksin  ja 2. päivänä pelataan samal-
la kentällä lyöntipeli ilman tasoituksia. 
Kun toisen päivän lyöntituloksesta vä-
hennetään pb-tulos, niin pienimmän 
lukeman saanut on voittaja.

• Shampanjaa ja mansikoita / Olutta ja 
makkaraa oli Nevas Golfin kesäpäivien 
kisateemana.

• Hattutemppu poistaa tiukkapipoisuu-
den Virvik Golfissa. Erikoisimman ha-
tun alla kierroksen pelannut huomioi-
daan spesiaalipalkinnolla.

• Sarfvikin Golfklubilla on monipuo-
lista seniori-ikäpolvea kunnioittavaa 
kisamenoa. Aboriginaalit eli alkupe-
räiset jäsenet kilpailivat keskenään.  
Aihkit-kisassa saa 65 ikävuoden jälkeen 
kohentaa lopputulostaan lyönti/vuosi.

• Kotikentän senior tour -kisoja käytiin 
monellakin kentällä, mutta mm. Sea 
Golf Rönnäsissä se oli 10 kierroksen 
mittainen.

• St. Laurence Golfissa Lohjalla seniorien 
suosikki oli maanantaiaamun seniori-
treffit. Ilmoittautuminen edellisenä 
iltana ja kokoontuminen aamulla ja sil-
loin vasta kerrottiin kisamuoto, jouk-
kueet ja lähtöajat.

• Espoon Golfseurassa edellä selostet-
tu kisa toimii nimellä Senior Monday 
Morning. Idea on muuten sama mutta 
riittää kun saapuu paikalle klo 9.

• Aulangon Golfklubi - Tawast Golf. 
Kau den mittaan hämeenlinnalaiset ot-
telivat 12 viikkokisaa vuorokentillä ja 
joka kisassa oli 80 – 100 osallistujaa.

• Lahden Golfissa pela taan Pölkky golfia. 
Talvi golfia harrastetaan muuallakin, 
mutta Lahdessa se on ken ties viety pi-
simmälle. Kisa on saanut MM-arvo-
luokituksenkin. Seniorigolfari-leh dessä 
1/2014 oli juttu aiheesta. 

• Hattula Golfin ja Nokia River Golfin 
seniorimestaruus ratkaistaan kesän mit-
taan pelattavalla kilpasarjalla. 

• Messilä Golfissa ja Vaasan Golfissa viik-
kokisakauden päättää parhaiten menes-
tyneiden Shoot Out -kisa.

• Gumböle Golfissa ja Viipurin Golfis sa, 
ja varmaan muuallakin, pelataan yhdis-
tettyä keila + golf -kisaa. Lopputulos 
lasketaan sijoituspisteiden perusteella.

• Etelä-Pohjanmaan Golfissa Seinä joella 
käytiin viikkokisaa myös 9-reikäisenä 
kevytveteraanisarjana.

• Kokkolan Golfin Masters-kisa käytiin 
toimikuntien välisenä kutsukilpailuna.

• Vaasassa, Gumbölessä, Raumalla, Jyväs-
Golfissa, ja monessa muussakin seuras-
sa jatketaan pelikautta simulaattoreissa; 
swingiä harjoitellen tai kisaillen.

• Keski-Suomen paremmuudesta mitel-
lään neljän seuran Ryder Cupissa Jyväs-
Golfin, Peurunkagolfin, Muurame 
Golfin ja Revontuli Golfin kesken.

• Helsingin Golfklubin ja Espoon Golf-
seuran seniorit ovat pelanneet omaa 
kahden päivän Ryder Cupia vuodesta 
2002.

• Jyväs-Golfissa mitellään kesän mittaan 
myös senioreiden taitomestaruudesta. 

• Kalajokilaakson Golfissa annetaan ar-
voa tasavuosia täyttäville järjestämällä 
70- ja 80 -vuotiaiden kunniaksi juhla-
kisat.

• Espoon Golfseura ja naapurina ole-
va Gumböle Golf pelaavat kahden 
kierroksen kisan samana päivänä. 
Aamupäivällä ensimmäinen kierros, 
lounaan jälkeen siirrytään naapuriken-
tälle ja siellä toinen kierros.

• ähtärissä on harrastettu tosigolfin ohel-
la pienoisgolfia, frisbeegolfia ja par 3 
-golfia.

Seurojen 
seniorit seurannassa

Kuvassa vasemmalla Peuramaan sennut viettävät jokasyksyistä se nioripäivää. Kuva: Timo aarTomaa

Helsingin Golfklubin ja Espoon Golfseuran seniorit ovat pelanneet omaa kaksipäiväistä Ryder 
Cupia vuodesta 2002. Kuvassa Talin ykköstiillä starttilupaa odottavat Kristian Salonen, Anssi 
Kalmari, Lauri Piha ja Upi Kinanen. Kuva: ole johansson

SGS:n syyskokouksen yhteydessä tuli esille, että seniorigolfareiden seuratoi min nas 
ta ei ole tehty kartoitusta, eikä myöskään yhteenvetoa. Tarvetta tuntui olevan, joten 
otin tuumasta toimen ja lähetin kyselykaavakkeen Suomen golfseurojen seniorivetä
jille. Paluupostissa toivoin saavani jäsenmäärien lisäksi myös tietoa seuran aktiivi
suudesta mat kailla, kisailla tai muulla tavalla tuottaa senioreille ajankulua. Myös toi
minnan rahoitusta ja mestaruuskisaintoa utelin, mutta rajallisen palstatilan vuoksi ne 
jäivät tästä raportista nyt pois. Yli puolet lähettämistäni kirjeistä upposi otolliseen 
maahan eli paluupostia sain ruodittavak seni paksun mapillisen verran.
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Oheistoimintaa
Rospuuttoajan suosituimmat golfin kor -
vikkeet ovat halliharkkojen ohella keilailu 
ja ohjattu kunnonkohennus. Kevät talkoot 
kuuluvat nekin vuodenkiertoon ja useim- 
miten seniorivetoisina. Kilpailujen järjes-
tystehtävissä seniorit ovat avustavan por- 
taan kantava voimavara. 

• Kevätmarkkinat pidetään monella klu-
billa ja niissä yleensä golfvälineet vaih-
tavat omistajaa.

• Teatterissa käynnit ovat myös mo  nen 
kerhon talviajan ajanvietettä. Kesä-
teattereissakin vieraillaan säännölli-
sesti, ainakin Pickalasta ja Messilästä 
käsin. Messilässä on tapana ollut pitää 
laskiais rieha, sillä sopiva mäki on heillä 
jo valmiina. 

• 55+ markkinointitempaus uusien jäsen-
ten saamiseksi järjestettiin useimmil la 
kentillä. Viipuri Golfin menestykse-
käs kampanja Lappeenrannassa esi-
teltiin Seniorigolfari-lehdessä 2/2015.

• Pirkanmaan Golf Tampereella kutsui 
20 koululuokkaa perehtymään golfin 
alkeisiin ja tämä esiopetus suoritettiin 
etupäässä sennujen johdolla. 

• Seniorien talvikuntoa vaalitaan monel-
lakin taholla, mutta Raumalla se teh-
dään kahdesti viikossa.

• Kanava Golfissa Vääksyssä vietetään 
talviriehapäivää, johon voivat osallistua 
esisenioritkin.

• Lakeside Golf Vammala on Sasta ma-
lassa, mutta sen jäsenet viettävät talvi-
juhlaa Tam pereella keilaten ja illallista 
yhdessä nauttien.

• Kartano Golfissa Joroisissa huomioi-
daan linnutkin, sillä sennujen avulla 
sinne ripustettiin viime keväänä 
100 kpl linnunpönttöjä maahan-
muuttajien kesäasunnoiksi. Miten 
asutus onnistui, raportin siitä näet 
heidän kotisivullaan.

• Seurahenki on varmaan kaikilla 
klubeilla hyvä, mutta Kuortane 
Golfin kommenteissa oli mainittu 
oikein alleviivattuna.

• Tarinagolf on panostanut vallankin 
vasta-alkajiin ja seniorikummit opasta-
vat heitä yli aloituskynnyksen.

• Pickalassa seniorit hoitavat kauden 
kenttävalvonnan.

• Outokummun Golfseurassa on myös 
pelattu, mutta tämän kauden kenttä 
lepää. Joulukuusien myynnillä on han-
kittu lisätuloa toimintaan.

• Oulun Golfkerhossa on talviharjoittelu 
hyvin aktiivista. Talkootkin ovat kun-
niassa, ”Metsäveljet” tekevät n. 1000 
tuntia/vuosi kentän siistimishommia.

• Sokkomatkoja tehdään monessa seu -
rassa, ainakin Hyvinkään, Espoon 
ja Virvikin klubeilta käsin. Idea on, 

että matkanjohtajaa lukuun ottamat-
ta muut matkaajat eivät tiedä bussiin 
noustessaan mille kentälle ollaan pe-
laamaan menossa. Formaattiin kuuluu 
hämäävät matkaohjeet, reitin mut-
kittelu ja vilkas tunnelma bussissa.

Toivottavasti ylläolevasta tiivistelmästä 
löytyy jotain vinkkiä ensi kauden toimin-
taan mukaan otettavaksi.

Matkailu
Miten usein teette päivämatkoja koti-
maahan, yli yön reissuja kotimaahan ja 
ulkomaille? Minne ulkomaan matkat 
ovat pääasiassa suuntautuneet?

Seniorit ovat innokkaita matkaajia ja jo-
kainen seura ilmoitti tehneensä joukolla 

ainakin yhden matkan edelliskautena, 
joko kotimaahan tai sitten merta edem-
mäs. Vastaukset vaihtelivat melkoisesti, 
osittain johtuen tulkintatavasta. Toiset 
seurat ilmoittivat kaikki tiedossaan olleet 
jäsenien tekemät matkat ja toiset taas tyy-
tyivät laskemaan mukaan vain senioritoi-
mikunnan järjestämät reissut. Hajontaa 
siis tuli, mutta pääasia selvisi, että kaikissa 
seuroissa matkailu ja golf kuuluvat yhteen. 

Miltei jokainen seura, 81%, vierailee 
ainakin kerran kesässä naapurikentällä. 
Yli yön matkailee 65 % ja ulkomaille vä-
hintään kerran kaudessa 83% seuroista.  
Matkojen kohteet eivät yllättäneet. Päivän 
matkoilla vierailtiin naapurikentillä ja 

kahden päivän reissuilla tietenkin hieman 
etäämmällä. 

Ulkomaisista kesäkauden kohteista 
Viro oli ylivoimainen ykkönen ja kakkossi-
jasta mittelivät Latvia ja Ruotsi. Varsinkin 
läntisestä Suomesta mennään Ruotsiin 
mieluusti, kuten myös Ahvenanmaalle. 
Espanja, Turkki ja Portugali olivat lento-
matkakohteiden kolmen kärki. Väli meren 
etelärannikon golfkohteet ovat jääneet 

pois vakiomatkaohjelmista.  Tsekki, Italia 
ja Skotlanti ovat suosittuja golfkauden jat-
kokohteina.

Monella klubilla kevään bussil-
la tehtävästä golfmatkasta on muodos-
tunut odotettu perinnetapahtuma. Hä-
meenlinnan Tawast Golfissa tapa on jo 
kauan ollut hillitsemässä äitienpäivän juh-

lariehaa, sillä reissuun lähdetään aina 
seuraavana maanantaiaamuna kello 
viisi. Onnikka on aina ollut tupaten 
täynnä.

Jos kilpailu on golfin suola, niin 
matkailu on sen sokeri. Senioreilla 
on yleensä aikaa ja useilla varaakin 
matkusteluun. Helpot kohteet ovat 
suosiossa ja ryhmämatkoilla täyttyvät 

myös sosiaalisen kanssakäymisen tarpeet 
niin joukolla pelatessa kuin bussimatkalla 
tai iltaa istuessa. 

Valmennus
Onko seurassanne järjestettyä 
seniori valmennusta?

 
Kesäharkat rangella ovat hyvin hallinnassa, 
mutta talvisin halleilla käydään harvem-
min. Talviharkat on kustannuskysymys ja 
tietenkin pohjoisempana matkat lähim-
mälle lämpimälle hallipaikalle hillitsevät 
myös harkkaintoa.

 Seurat hyvin nihkeästi panostavat se-
nioreiden tulevaisuuteen, mikä on havait-

tavissa valmennukseen annettavista apu-
rahoista. Saatujen vastausten perusteella 
suopeasti sennuvalmennukseen suhtaudu-
taan mm. Master Golfissa, Yyteri Golfissa, 
Sarfvik Golfissa, Lahden Golfissa, Lakeside 
Golf Vammalassa ja Tawast Golfissa Hä-
meenlinnassa. Valtaosassa seuroja sen-
nut hakkaavat palloja omasta pussistaan. 
Monessa seurassa seniorit treenaavat mui-
den ryhmien mukana ja heidän osuutensa 
ei tullut ilmi tässä raportissa.

Seuran antama tuki on mm. pron, 
hallivuokran, pallojen ja taloudellisen 
avun muodossa. Myös kisamenestyksen 
mainitaan vaikuttavan valmennustukeen, 
kuten oikein onkin.

Mielenkiintoista starttiapua antaa 
Porvoo Golf ja Yyteri Golf, joissa seura 
tarjoaa alkukaudella ilmaista pro-opetusta 
jäsenille. Gumbölessä on klubilla oma si-
mulaattori ja sitä jäsenet voivat käyttää 
harjoitteluun ja pelailuun nimellistä kor-
vausta vastaan.

Tiedonkulku
Millaisia tiedotuskanavia teillä on 
käytössä ja kokemuksia niistä?

 
Tiedonkulkua uteleva kysely oli ehkä ai-
heista ajankohtaisin, mutta kuten oletet-
tavaa oli, niin modernit some-systeemit 
eivät ole vielä itseään läpilyöneet sennujen 
informaatiotulvassa.

Kotisivut kaikilla ja sähköpostit 80% 
ovat käytetyimmät tiedonsiirtokanavat. 
Facebookia käyttävät tiedotukseen 16 % 
seuroista ja oma seuralehti ilmestyy kyse-
lyyn vastanneista seuroista kahdeksassa. 
Ilmoitustaulu, tekstiviesti, tapahtumakan-
sio, kokouskahvit ja puskaradio ovat myös 
käytössä, mutta vähenevässä merkitykses-
sä.

Uudenkaupungin Golfklubi, Kajaani 
Golf, Outokummun Golf ja Viipurin Golf 
mainitsivat paikallislehdet yhdeksi tiedo-
tustavakseen. Jos lukija- ja pelaajakunta 

käyvät käsikkäin, niin sanomalehti on 
varsin varteenotettava infokanava, ei aino-
astaan sennujen, vaan myös koko seuran 
toiminnan markkinoimiseksi. Kainuun 
golfista ilmestynee keväällä Kajaanin, 
Paltamon ja Vuokatin yhteinen golftiedo-
te paikallisen ilmaisjakelulehden välissä. 
Tiedottamiseen kannattanee valita vastuu-
henkilö, kuten on tehty mm. Kytäjällä ja 
Raumalla.

Yhteenveto
Satakunta kyselyä lähti matkaan en-
nen joulua ja sain takaisin 62 vastausta. 
Ajankohta kyselylle ei ollut ollenkaan 
otollisin, sillä monet golfkentät olivat 
ehtineet lähteä jo talvilomalle ja toimis-
ton hallussa olevien tietojen saanti oli 
lukkojen takana. Useissa seuroissa vietet-
tiin myös vetäjien vaihtoviikkoja, joten 
lähettämäni sähköpostikin meni ken-
ties väärään osoitteeseen tai jäi matkalle. 
Olosuhteisiin nähden vastausaktiivisuus 
oli siis erittäin hyvä.

Kyselyn tavoitteena oli saada yleisku-
va seurojen senioritoiminnasta, ja se kuva 
ehkä kirkastui, ainakin allekirjoittaneelle. 
Vaikkakin meitä yhdistää sama pallopeli ja 
samat pelisäännöt, niin seurat ja seniori-
toimikunnat ovat hyvin erilaisia ja tavat 
toiminnan pyörittämiseen vaihtelevat 
niissä suuresti. Monessa paluupostissa kii-
teltiin kyselyideaa ja toivottiin sitä jopa 
jokavuotiseksi. Kysymyksiä keksiessäni 
en tullut tarpeeksi ottaneeksi huomioon 
seurojen erilaisuutta ja se näkyi vastaami-
sen vaikeutena ja kysymyksien tulkinnasta 
johtuvana hajontana. Mikäli samanlainen 
kysely vielä toistetaan, niin kysymyksiä 
kannattaa tarkentaa, aihealuetta kaventaa 
ja seurojen erilaisuus ottaa paremmin huo-
mioon. Kysely on myös parasta toteuttaa 
pelikauden aikana, jolloin vastaajat ovat 
vielä paikalla ja asiat lämpiminä mielessä.

SGS kiittää kaikkia vastauspostia 
lä hettäneitä vaivannäöstä ja onnittelee 

lahjakorttien kera arvonnassa onnekkaita 
vastaajia. 

Voittajat ovat Olavi Pohjola, Kytäjä 
Golf, Veli-Pekka Kilpeläinen, Kajaanin 
Golf ja Pentti Pulkkinen, Hill Side Golf. 
Lahjakortit on toimitettu voittajille.

Matti santanen, Espoo

sEnioR touRit 
Ystävyysotteluita naapuriseuro
jen kanssa käydään useimmissa 
seuroissa. Monella alueella pela 
taan lisäksi viiden tai useamman 
seuran Toureja. Alla muutama 
esimerkki malliksi muille.

Varsinais-Suomen senioriliigassa 
otellaan alueen muita seuroja vas-
taan 12 henkisin joukkuein, joissa 
on 6 miestä, 4 naista ja 2 veteraa-
nia. Mukana 11 joukkuetta. Mm. 
Wiurila Golfin kotisivulta www.
wgcc.fi/varsinais-suomen-seniorilii-
ga-2016 löytyy lisätietoa kisasta.

uudenmaan alueen joukkue-
reikäpelimestaruudesta kisataan 
2m+1n joukkuein cup-periaatteella. 
32  seuraa on lähdössä mukana ja 
syyskuussa ratkaistaan kauden voit-
tajajoukkue finaalisssa. www.uasgolf.
fi/yleista-reikapeli-cupista_2015

Saimaa Senior ScrambleTour on 
12 golfseuran jäsenilleen järjestämä 
kilpailumuoto, jossa pelataan joka 
vuosi kuusi osakilpailua järjestävien 
seurojen kentillä. www.suomengolfse-
niorit.fi/?n=22441 sivustolta pääset 
mukaan viime kauden kisaan. 

Keski-Savon Golf Tour on viiden 
kentän ja viiden kisan mittainen 
tour. Anola Golf Club, Kartanogolf, 
Konnus-Golf, Puula Golf  ja Ranta-
salmi Golf ovat siinä mukana. 
Mm. www.rantasalmigolf.com kotisi-
svulta löytyy lisää tietoa tapahtumas-
ta.

Sixpäki, Messilä, Hartola, Iitti, 
Asikkala, Vierumäki, Takkula. Kukin 
seura isännöi vurollaan kerran kau-
dessa 20-miehisten joukkueiden 
tour-kisaa.

Viiden seuran kisa. Keski-Pohjan - 
maan mestaruus  ratkaistaan viiden 
seuran kesken; Kalajokilaakso, Kok-
kola, Lappa järvi, Nivala ja Pietarsaari.  

Espoon Golfseuran seniorit tekivät ensimmäisen kaukomatkan Suomen Golfsenioreita matkien Tunisian Hamma-
metiin vuonna 2007. Kuvassa osa matkalaisista Yasmine-kentän ykköstiillä. Siitä lähtien on vähintään yksi kauko-
matka ja yksi tai kaksi matka etelänaapuriin kuulunut seniorien vuosiohjelmaan.  Kuva: ole johansson

”senioreissa on 
klubin tulevaisuus”

Rainer Björklund, SGC

Useimmissa seuroissa seniorit käyvät innokkaasti ryhmäharjoituksissa pron johdolla. Kuvassa Peuramaan sennut 
kertaavat saamaansa puttausoppia. Kuva: Timo aarTomaa
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Kari 
Bastman 

sääntömuutokset kohdistuvat 
seuraaviin sääntökohtiin:
Sääntö 18-2b on poistettu. Jos pallo liikkuu sen jälkeen 
kun pelaaja on tähdännyt sitä, ei tästä seuraa rangaistus-
ta automaattisesti. yhden lyönnin rangaistus tulee vain 
silloin, kun pelaaja on todella aihuttanut pallon liikku-
misen.

Todella hyvin harkittu muutos, joka tekee pelistä selkeäm -
män. On kuitenkin muistettava, että pelaaja voi aiheuttaa 
pallon liikkumisen hyvinkin helposti, vaikkapa pehmeällä 
viheriöllä asettaessaan putterinsa pallon taakse (mailan saa
laskea oman painonsa varaan) ja pallo vierähtää tähän pai -
naumaan. Pelaaja vastaa edelleekin omista tekemisistään, 
mutta vaikkapa tuulen aiheuttamat pallon liikkumiset 
jäävät nyt rangaistuksen ulkopuolelle. Ei pidä kuitenkaan 
jäädä odottelemaan suotuisia tuulia, jotka pudottaisivat 
pallon reikään, sillä pelin aiheeton viivyttäminen on edel -
leen rangaistavaa...

Sääntö 6-6d (väärä tulos tuloskortissa) on muutettu: 
jos pelaaja palauttaa tuloskortin, jossa jokin reikätulos 
on pienempi kuin todellinen ja virhe johtuu rangaistus- 
lyönneistä, joita pelaaja ei tiennyt saavansa, lisätään 
tulokseen rikotun säännön mukaiset rangaistuslyönnit 
ja lisäksi säännön 6-6d rikkomisesta kaksi rangaistus-
lyöntiä lisää. Kaikissa muissa tapauksissa liian alhaisen 
tuloksen ilmoittaminen tuloskortissa johtaa kilpailusta 
sulkemiseen.

Abu Dhabissa Padraig Harrington suljettiin kilpailusta, kun 
myöhemmin videosta todettiin hänen liikuttaneen palloaan 
poistaessaan merkkausnastan viheriöllä – reiän tulos oli 3. 
Padraig ei itse huomannut virhettä (eikä kukaan kanssakil-
pailijakaan) mutta ystävällinen katsoja oli sen useamman 
takaisinkelauksen jälkeen huomannut ja ilmoittanut tuo-
maristolle. Uuden säännön mukaan seurauksena olisi kaksi 
lyöntiä lisää kyseiselle reiälle (väärästä paikasta pelaaminen) 
ja lisäksi kaksi rangaistuslyöntiä, muttei seuraisi hylkäystä.
Aikaisemmin Padraig suljettiin kilpailusta sen takia, että hä-

      nen merkitsijänsä Michael Campbell oli liian innokas ja 
      allekirjoitti Padraigin kortin molemmat kuittauskohdat. 

Virhe huomattiin vasta Padraigin hotellinomistajan pyy det-
tyä tuloskortin muistoksi ilmoitustaululleen. Edelleenkin 
tämä johtaisi kilpailusta sulkemiseen. Eräässä Mid-kisassa 
Alastarolla epäiltiin pelaajan jättänen allekirjoitta mattoman 
kortin, mutta onneksi löysimme allekirjoituk sen kortin toi-
selta puolelta ja kortti kelpasi.

Sääntö 14-3 (keinotekoiset välineet, epätavalliset 
varusteet ja epätavallinen varusteen käyttö):

Tämän säännön ensimmäinen rikkomnen johtaa kilpailusta 
sulkemisen sijaan reiän menetykseen reikäpelissä tai kahteen 
rangaistuslyöntiin lyöntipelissä. Mikä tahansa säännön 14-3 
seuraava rikkominen johtaa kilpailusta sulkemiseen. Jos 
vaikkapa etäisyysmittarin käyttö on kilpailussa kielletty, 
mutta pelaaja sitä ykkösväylällä kerran hyödyntää, ei hän 
vielä joudu kilpailusta ulos, mutta seuraavasta säännön 
14-3 rikkomisesta kyllä.

Sääntö 14-1b (mailan tukeminen) kieltää mailan tuke-
misen lyönnin aikana joko suoraan (maila koskettaa 
vartaloon) tai tukipisteen avulla (mailaa pitävän käden 
tukeminen vartaloon). Rangaistuksena on reikäpelissä 
reiän menetys ja lyöntipelissä kaksi rangaistuslyöntiä.

Tämä muutos oli odotettu ja sikäli ovelasti muotoiltu, ettei 
se mitenkään kiellä normaalia pidempien puttereiden käyt-
tämistä. Ainoastaan mailan tai käden tukeminen vartaloon 
kielletään. Mailan voi tukea käsivarteen (kyynärpäästä alas-
päin) toisella kädellä. Kannatta muistaa, että sääntö koskee 
kaikkia mailoja: myös lyhyttä putteria käytettäessä tai ly-
hyessä chip-lyönnissä kädet voi tukea reisiin, mikä tästä 
lähtien on kahden rangaistuslyönnin arvoinen suoritus. 
Oleellista on se, liikkuvatko molemmat kädet lyöntiä teh-
täessä vapaas  ti. 
Kannattaa katsoa hyvä opastusvideo osoitteessa: 
www.randa.org/RulesEquipment/Rules/Anchoring

Kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

Mitä muutoksia sääntöihin vuosiksi  2016-2019

sääntöpalsta

Permitted Strokes

Vasemmalla 
esimerkkikuva sarja 
kielletyistä puttaus-
tyyleistä eli mailan 
kielletystä ankku-
roinnista.  
KuvaT: www.randa.org

Oikealla ja alla esimerkki-
kuvasarja sallituista 

puttaustyyleistä. 
 KuvaT: www.randa.org

Lassi Tilanderin Classic-weeks 
Belek 29.10.                1399e

Reka Partasen opetusviikot 
Belek 29.10. ja 5.11.       1699e

Matti Even & Kaj Horsman 
Draivi Golf
Belek 5.11.             1429e

Helena Safon opetusviikot
Belek 22. ja 29.10.           1585e
 
Maitan opetus- ja peliviikko
Belek 22.10.            1595e

Kaikkien Teemamatkojen 
hintaan sis. all inclusive -majoitus 

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

bägikuljetus. 

Lisätiedot netistä.

Matkatoimisto Detur Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI 

Puh. 09-68 99 88 77

www.detur.fi

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

SYKSY 2016
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N
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ä

R
IN

Kielletyt ja sallitut 
puttaustyylit
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Uudistunut verkkokauppa osoitteessa >

nettikauppa@golfcenter.fi                 020 7428 518

TUTUSTUMISTARJOUS 
SENIORIGOLFAREILLE
Syöttämällä verkkokaupan tilaussivulla koodin:

Huippu-uutuus Wilson DX3 urethane, maailman pehmein 

uretaanikuorinen golfpallo. Sopii miehille ja naisille. 

–20%  30.4.2016 asti.

S E N N U

Seniorigolfarin ” lähiverkkokauppa” luotettavaan ostamiseen!

100 % kotimainen verkkokauppa

Tilaaminen on turvallista

Asiakaspalvelua suomeksi

Vaihto- ja palautusoikeus

Nopea toimitus koko Suomeen

Edulliset hinnat


