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Tätä kirjoitettaessa kulumassa oleva 
talvi on ollut poikkeuksellisen kyl
mä ja runsasluminen. Se on saanut 

monen miettimään, miten tämä vaikuttaa 
tulevaan golfkauteen. Ainakin erilaisia tal
vilajeja harrastaville golfareille talvi on ol
lut mieluisa ja antanut hyvät edel  ly tykset 
harrastaa hiihtoa ja muita lu mi lajeja ja 
näin on luotu hyvä pohja fyysiselle kun
nolle ja tulevalle golfkaudelle.
 Toisaalta suojaava lumi ja tasai
nen pakkanen eivät ole golfkentille ollen
kaan huono vaihtoehto vaan kevään ku
lusta riippuen on täysin mahdollista, että 
pääsemme hyvällä aikataululla pelaamaan 

hyvässä kevätkunnossa oleville kentille. 
Tä mä on varmaan kaikkien toive.
 Seniorien tuleva kilpailukausi on 
sisällöltään hyvin aikaisemman kaltainen.
Selkeä uudistus on se, että ensi syksynä 
myös Haastajatourilla (ent. Välitour) tul
laan pelaamaan parhaiden kesken kutsu
finaali. Tällä uudistuksella tavoitellaan sar
jan arvostuksen parannusta.
 Pienenä pettymyksenä on to
dettava, että Audi ei tulevalla kaudel
la ole sponsoroimassa Finnish Senior 
Tourin ki soja. Koska yritystoiminta on 
taantumassa on ollut vaikeuksia löy
tää korvaavia tukijoita kilpailuille ja se 

merkitsee palkintojen arvojen pienenemis
tä. Toivottavasti tilanne on vain väliaikai
nen.
 Yhdeksän vuotta SGS:n miesten 
kilpailuista vastannut Asko Rantanen jäi 
vuoden vaihteessa meidän tehtävistämme 
hyvin ansaitulle vapaalle. Hänen tehtä
viään hoitaa jatkossa Sakari Finne. Ha
luankin vielä tässä yhteydessä kiittää Askoa 
siitä suuresta työmäärästä, minkä olet teh
nyt seniorien kilpailutoiminnan hyväksi. 
Kiitos Asko!
 Tulevan kauden pelioikeuskentät 
ovat ilahduttavasti lisäääntyneet. Olemme 
saaneet seitsemän uutta kenttää, mutta sa
malla on todettava, että kolme on jäänyt 
pois.
 Viime kesän hyvät kokemuk
set kesäpäivien toteutuksessa vaikuttavat 
siihen, että ensi kesänä pidetään edelleen 
kolmet alueelliset kesäpäivät heinäkuussa; 
8.7. Harjattulassa, 20.7. Hyvinkäällä ja 
27.7. Imatralla.  Toivomme runsasta osan
ottoa.
 Viime syyskokouksessa Heikki 
Hallaranta Salo Golfista valittiin Golf ii
ton Seniorien hallitukseen ja tämän vuo
den alusta hän on ottanut vastuun mm. 
SGS:n pelioikeuksista ja muista jäsenpal
veluista. Toivotamme Heikin tervetulleek
si joukkoomme! 
 Lehden ilmestymisen aikoihin 
golfkausi 2010 on aluillaan ja tiedänkin, 
että sekä SGS:ssä että seurojen senioritoi
mikunnissa on tehty paljon valmisteluja 
ja työtä tulevaa kautta varten. Uskonkin 
uudesta golfkaudesta tulevan aktiivisen ja 
monipuolisen sekä senioritoiminnan, että 
muunkin toiminnan osalta. 

Toivotan kaikille lehden lukijoille hyvää 
golfkautta 2010!

Pertti Raimiala
puheenjohtaja SGS  

  Pääkirjoitus

Aktiivinen	senioritoiminta	jatkukoon!

Suomen Golfiiton 
Se niorit (SGS) on 
Suo men Golfiiton 
toi mikunta, jonka tar
koituksena on kehit
tää seniorigolfia kilpa 
ja kuntourhei luna, 
ylläpitää kou  lu tus ja 
valmennus toimintaa 

ja saattaa senioriikäiset golf seurojen 
jäsenet SGS:n toiminnan piiriin. Yh
tei sön jäseniksi hyväksytään miehet 
sinä vuonna kun täyttävät 55 vuotta ja 
naiset 50 vuotta. Jäsenmäärä on yli kol
minkertaistunut tällä vuosituhannella. 
Jäsenmaksun maksaneita senioreita oli 
vuoden 2009 lopussa 8978.
Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailu toi mintaa 
kehitetään entistä monipuo li semmaksi 
ja eri pelaajatasot kattavak si. Keskeiset 
tapahtumat ovat SMkilpailut, Finnish 
Senior Tour sekä siihen kuu  lu  vat Fin
nish Senior Open, Seniori pokaalit ja 
Ilmarinen Open. Lisäksi järjestetään 
Se nior Haas tajatour (ent. Välitour) ja 
Senior Aluetour. Näistä SMkilpailut 
ja Finnish Senior Open (FSO) ovat 
avoinna myös SGS:ään kuulumattomil
le Suomen Golf iiton jäsenseurojen se
nioriikäisille pelaajil le. Finnish Senior 
Open on avoin myös ulkomaisille pe
laajille.

Kansainvälisen kilpailutoimin
nan pää tapahtumat ovat EMkilpailut. 
European Golf Associationin (EGA) 
järjestämä miesten EMjoukkuekisa 
elosyyskuun taitteessa Englannissa ja 
naisten vastaava elosyyskuun taittees
sa Saksassa. Heinäkuussa järjestetään 
European Senior Golf Associationsin 
(ESGA) M55 miessenioreiden mes
taruuskilpailut Belgiassa ja M70sarja 
kesäkuussa Italiassa. Naisten vastaa
vat European Senior Women Golf 
Associationin (ESWGA) mestaruus
kilpailut, nimeltään Marisa Sgaravatti 
Trophy, järjestetään kesäheinäkuun 
taitteessa Portugalissa.  PMkilpailuja ei 
toistaiseksi järjestetä lainkaan.
Muu toiminta

Senioriikäisten jäsenten vä
linen toiminta tapahtuu Suomen 
Golfiiton jäsenseurojen senioritoimi
kuntien ve tä minä. Senioreiden osuus 
seurojen jäsenistöstä on keskimäärin 
40%. Valtakunnallisia jäsentapahtu
mia ovat monipuolista ohjelmaa tar
joavat perinteiset Talvipäivät ja alueel
lisesti järjestettävät Kesäpäivät. Tänä 
vuonna Kesäpäivät järjestetään 8.7. 
Harjattulassa, 20.7. Hyvinkäällä ja 
27.7. Imatralla. 

Jäsenet saavat alennuksia green
feemaksuista tietyillä kentillä. SGS 
järjestää golfmatkoja yhteistyössä mat
katoimistojen kanssa. Matkat ovat 
edelleen suosittuja. SGS on ostanut 
tai vuokrannut jäsenistönsä käyttöön 
eri kentiltä pelioikeuksia, joita jäsenet 
voivat käyttää maksamalla 10 € toimis
tomaksun. Lisätietoja tulevista matkois
ta ja pelioikeuksista tässä lehdessä ja 
SGS:n nettisivuilla: www.golf.fi/portal/
golfiitto/seniorit/. 

SGS julkaisee Seniorigolfari ni
mistä jäsenlehteä kaksi kertaa vuodes
sa, huhtikuun ja marraskuun alussa. 
Toimintaa johtaa seniorien sääntömää
räisen syyskokouksen valitsema hallitus, 
joka on SGL:n senioritoimikunta. 

Toimikunnan jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Pertti Raimiala, HyG
2010 – 2011 
Puheenjohtaja,  jäsenmatkat 
Tapionkatu 16, 05830 Hyvinkää
Puh: +358 400 987 173
pertti.raimiala@luukku.com

Marja Virta, SHG
2008 – 2010 
Varapj, rahastonhoitaja 
Talin puistotie 9 B 23, 00380 Helsinki
Puh: +358 40 551 3721
marja.virta@finnsecurity.fi 

Heli Ekström, HGK
2010 – 2012 
Kilpailutoiminta, naiset
Merikannontie 7 B 35, 00260 Helsinki
Puh: +358 50 511 0722 
heli.ekstrom@avenida.fi
 
Armas Loponen, TawG
20092011 
Haastajatour, Aluetour, 
senioritoimikunnat
Ortelantie 5 B 26, 
13210 Hämeenlinna
Puh: +358504329391
armas.loponen@pp.inet.fi

Sakari Finne, GT
2008– 2010 
Kilpailutoiminta, miehet
Harjunreuna 35B, 01230 Vantaa
Puh: +358 500 459 987
sakari.finne@kolumbus.fi

Ole Johansson, EGS
2009 – 2011 
Sihteeri, Seniorigolfarilehti 
Ryijytie 6 A, 02750 Espoo 
Puh: +358 40 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi

Heikki Hallaranta, SaG
2010 – 2012 
Jäsenpalvelut, pelioikeudet
Alastuvankatu 5 B 12, 24240 Salo 
Puh: +358 500 600 101
hhallaranta@dnainternet.net

Teija Laitto, SGC
SGL:n hallituksen edustaja
Liinasaarentie 4 a, 02160 Espoo 
Puh: +358 50 533 0779
teija.laitto@gmail.com

SGS:n yhteystiedot:

SGS:n toimisto, jäsenasiat:
sgs@golf.fi
Puh: 09 3481 2520
Kirsi Kankaanranta / Pia Kangasmäki

Ilmoittautumiset tapahtumiin:
ilmo.seniorit@golf.fi
Puh: +358 40 746 2626
Ole Johansson

Kansainväliset yhteydet ja kilpailut:
seniorit@golf.fi
Ole Johansson

SGS:n kotisivut:
www.golf.fi/portal/golfiitto/seniorit/
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taustalla on todellinen huoli perusvitsauk
sesta, kansaa rassaavista elämäntapasai
rauksista.

”Napa on etääntynyt yhä useam
malla ja yhä kauemmaksi selkärangasta”, 
Heikkilä kuvasi värikkääseen tyyliinsä suo
malaista perusvartaloa. Tilastojen valossa 
lahjomaton totuus nimittäin on, että 70 
prosentilla suomalaisista vyötärönympärys 
ylittää sopivuuden rajan.

Tarpeet esiin kuntokartoituksella
Järkevää ja tuloksellista liikuntaa oh

jaavat tietyt tosiasiat. Tämän takia asian
tuntija korosti, että tehokas liikuntaohjel
ma perustuu aina tutkittuun tietoon kuten 
kuntokartoitukseen. 

Liikunta tulee tulosten pohjalta aset
taa sopivalle tasolle. Tärkeintä ei suinkaan 
ole liikunnan määrä, vaan sen laatu, joten 
esimerkiksi yltiöpäiset, itsensä henkihieve
riin revittelevät sukkahousuhiihtäjät eivät 
Heikkilän mukaan malliksi kelpaa.

Harrastelijakuntoilijalle hän heitti 
muutaman nyrkkisäännön. Jotta liikun
nasta saataisiin mahdollisimman hyvä 
hyöty, sitä tulisi kerrallaan harrastaa vä
hintään tunti enintään 70 prosentin te
holla maksimi sykkeestä. Oman maksimi
sykkeensä jokainen saa puolestaan selville 
karkealla karvalakkimallin laskentakaaval
la: 220 miinus ikävuodet.

”Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi 
liikuntaa on syytä harrastaa monipuo
lisesti ja myös palautumiselle 
on annettava tarpeeksi aikaa”, 
Heikkilä täsmensi teesejään.

Myös terveellisiin ruokai
lutottumuksiin Mr. Lii kun nalla 
oli hyvin yksiselitteinen ja perin 
kansanomainen resepti: ”Syö 
aamulla kuin kuningas, päivällä 
kuin prinssi ja illalla kuin kerjä
läinen”. 

Golfkokemuksia 
äärilaidoilta

Lajin harrastusmahdol
lisuuksien äärilaidat tulivat mai
niosti esiin, kun seniori väelle 
oli tarjolla kent tä koke muksia 
Rukan talvigolfista ja maapal
lon toiselta puolelta Uudesta
Seelannista. 

Marja Virran ja Jou ko 
Laitisen kolmelta matkalta gol
fin eksoottiseen etäkohtee seen 
keräämät ko  kemuk set ja kuvat 
henkeä salpaavista maisemista 
ja golfin evergreeneistä nostivat 
varmasti monen kuuli jan matka
kuumeen. Mat kasta on laajempi 
esittely lehden sivuilla 2223.

Vaikka matka Tyy nen valta
meren lounaisosassa si  jaitsevaan 
saarivaltioon kes tää kauan ja 

maksaakin ko solti, on sekä pelaaminen 
että majoittuminen maassa eurooppalai
sen mittapuun mukaan todella edullista. 
B&Bmajapaikat ovat kävijöiden mukaan 
sekä tasokkaita että kohtuuhintaisia ja jo 
parinkymmenen euron panostuksella gol
fista pääsee nauttimaan historiallisilla ja 
loistokuntoisilla kentillä.

Rukan talvigolfin pioneeri Hannu 
Jokinen tarjosi senioriväelle aivan toisen
tyyppistä, lähes arktista pelinautintoa. 
Suomessa talvigolf on levinnyt jossakin 
muodossa jo liki kymmeneen kohteeseen, 
Rukalla sitä on pelattu vuodesta 1995 läh
tien typistetylle kesäkentälle tampatuilla 
väylillä ja whiteilla. 

Kuusamon maisemissa lumipelin 
pontimena eivät synnytysvaiheessa olleet 
kuitenkaan ensisijaisesti paikallisten golfa
reiden intohimot, vaan kentän hoidolliset 
tavoitteet. Niissä on Jokisen mukaan on
nistuttu, sillä kentän talvitamppauksella ja 
kalkituksella haittoja kuten lumihometta 
on voitu vähentää ja samalla kesäkautta 
aikaistaa. Golfista on tullut lähes ympäri
vuotista, kun talvella kausi kestää säistä ja 
lumitilanteesta riippuen parhaimmillaan 
tammikuulta vappuviikolle.

Kenttä on palvellut talviaikaan myös 
matkailubisnestä, joten turistit ovat tuo
neet paikalliselle golfyhteisölle merkittä
vää lisätuloa. Vierasmaalaiset talvituristit 
ovat yltäneet Rukalla varsin yllättäviin 
golftekoihin. Sitä todistaa vaikkapa hurjan 
japanilaisryhmän peli 24 asteen purevassa 
pakkasessa tai eteläafrikkalaisen joukon 
ennakkoluuloton esitys pimeässä valopal
loilla pelaten, tervasoihtujen siellä täällä 
tunnelmallisesti tuikkiessa. 

Teksti: Seppo Rönkkö
Kuvat: Seppo Rönkkö ja Sakari Finne

Poikkeuksellisen talvisissa oloissa 
vie tetty seniorien tammikuinen ta
paaminen tarjosi tänä vuonna antia 

laidasta laitaan. 
Liikunnan ja fyysisen kunnon lisäksi 

Vierumäen urheiluopistolle kokoontunut 
70 seniorin osallistujajoukko perehtyi kah
densillatoista talvipäivillä SGL:n koulu
tukseen, Rukan talvisiin golfkokemuksiin, 
pelimatkaelämyksiin UudestaSeelannista 
sekä golfpukeutumisen viimeisimpiin vir
tauksiin.

Tiedollisen evästyksen vastapainona 
osanottajat saattoivat tutustua Suomen 
lajikirjossa paikkaansa hakevaan curling
iin sekä nauttia jo laajoja piirejä liikut
tavasta sauvakävelystä. Talvipäivien hui
pennukseksi seniorit kokoontuivat vielä 
Vierumäki Areenalle, missä oli mahdol
lisuus purkaa talvikuukausien aikana pa

toutuneita golfpaineita paikallisen pron 
ohjauksessa.

Keho kuntoon ennen pelikautta
Talvipäivillä fyysisestä kunnosta mu

kaansa tempaavalla tavalla luennoinut 
Vierumäen urheiluopiston pitkäaikainen 
testauspäällikkö, nykyinen markkinointi
johtaja Matti Heikkilä antoi seniorigolfa
reille päivien ajankohtaan oivasti osuneita 
ohjeita.

”Golf on raju laji. Jotta sitä voidaan 
pelata turvallisesti, kauteen on valmistau
duttava hyvissä ajoin ja huolella”, itsekin 
lajia harrastava Heikkilä muistutti. Hän ei 
suinkaan tarkoittanut valmistautumisella 
uusien varusteiden hankintaa tai swingin 
hiontaa huippukuntoon, vaan laadukas
ta perusliikuntaa, jona palvelee mainiosti 
hiihto tai sauvakävely. 

Liikuntaguru Matti Heikkilä tie
tää, mistä puhuu. Hän on testannut pa
rin vuosikymmenen aikana kymmenien 
tuhan sien suomalaisten fyysistä jamaa ja 
jaksanut väsymättä valistaa rapakuntoon 
ajautuvaa kansaa liikunnan parantavasta 
voimasta.

Liikunnasta täsmälääke
Vuosikausia on myös ponnisteltu 

yhteistyön virittämiseksi maan urheilu
opistojen kesken. Nyt tämä johdonmukai
nen ja peräänantamaton uurastus näyttää 
viimein kantavan hedelmää, kun urheilu
opistot ovat sopineet tavoitteesta perustaa 
yhteistä ohjelmaa noudattavia elämän
tapa klinikoita. Ne tulevat tuottamaan lii
kunnasta täsmälääkkeen, joka auttaa suo
malaisia entistä terveemmälle tielle.

Tämän viimein toteutuvan hankkeen 

Seremoniakin Vierumäellä vietettyyn viikonlop-
puun mahtui. SGS:n edellinen puheenjohtaja 
Bjarne Nygård sai 75-vuotispäivälahjaksi omalta 
puheenjohtajakaudel taan kertovan kuvakirjan. 

Tammitapahtuma huipentui Vierumäki Areenalla ohjattuun golfharjoitteluun. Seniorit seuraavat golfpro Marko 
Avikaisen lyöntianalyysiä läppärin näytöltä.

70 senioria nautti	
  TALVIPÄIVIEN 
    TARJONNASTA

LIIKUNTAEVÄITÄ	JA	EKSOOTTISIA	PELIELÄMYKSIÄ
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2010Kilpailutoiminta          >>> 2010Kilpailutoiminta          >>>

SGS:n kilpailutoiminta on jaettu kolmeen tasoon.  Ensimmäiseen ns. scratch-tasoon kuuluvat SM-
kisat ja Finnish Senior Tourin kisat. Näissä  ja Haastajatourilla parhaiten menestyvät pääsevät edus-
tamaan Suomea kansainvälisissä joukkuekilpailuissa. Toisella tasolla eli Haastajatourilla pelaavat 
hiukan korkeammalla tasoituksella pelaavat 55-, 65- ja 70-vuotiaat miehet. Haastajatourilla tasoi-
tusrajat ovat ikäryhmästä riippuen 0-20. Kolmas taso eli Senior Aluetour on tarkoitettu ns. klubipe-
laajille, sekä miehille että naisille.  Aluetourilla tasoitusrajat ovat naisilla 12-36 ja miehillä 9-36.

SMKILPAILUT
  01.7.02.7. SM lyöntipeli (36r) sekä joukkueSM           M65/70/75 Pickala Golf Club

 02.7.04.7. SM lyöntipeli (54r) sekä joukkueSM  M55  EteläPohjanmaan Golf
  17.7.18.7. SMlyöntipeli (36r) sekä joukkueSM  N50/60/65/70  Kytäjä Golf
  30.7.01.8. Finnish Senior Open (54r) M/N Aura Golf
 
  10.9.12.9. SM reikäpeli M/N Messilän Golf

FINNISH SENIOR TOUR
Kesällä 2010 Finnish Senior Tour (FST) pelataan yhdeksänä osakilpailuna. Naiset ja miehet 

pelaavat samoissa kilpailuissa, lu  kuunottamatta lyöntipelin SM-kilpailujen sarjoja M55 ja Naiset, 
jotka pelataan eri kentillä. Tourilla annetaan pisteitä kussakin kilpailussa 30 parhaalle naiselle ja 
miehelle. FST:n loppupisteisiin lasketaan kultakin pelaajalta kuusi parasta osakilpailua.

1.  11.5. Senior Scratch Tour 1 (18r) M/N St.Laurence Golf
2.   24.5. Ilmarinen Senior Open  (18r) M/N Pickala Golf Club
3.   18.619.6.   Aurinkomatkat Senioripokaalit  (36r)     M55 Aulangon Golfklubi, Eversti
3.   18.6.19.6    Aurinkomatkat Senioripokaalit  (36r)     N50 Tawast Golf
 
4.    02.7.04.7. SMlyöntipeli  (54r) M55 EteläPohjanmaan Golf 
4.   17.7.18.7. SMlyöntipeli  (36r) N50/60/65/70 Kytäjä Golf
5.   23.7.24.7. Senior Scratch Tour 2  (36r) M/N Golf Talma
6.   30.7.01.8. Finnish Senior Open, TSClassic  (54r) M/N Aura Golf
7.    06.8.07.8.  Tallink Senior Scratch Tour 3  (36r) M/N Espoon Golfseura
8.   10.9.12.9. SMreikäpeli M55/N50 Messilän Golf
9.   20.9. Senior Scratch Tour 4 (18r) M/N Master Golf Club

KANSAINVÄLISET JOUKKUEKILPAILUT
14.6.19.6. Miesten EMjoukkuekilpailut ESGA M70 Franciacorta Golf Club, Brescia, Italia

 27.6.03.7. Naisten EMjoukkekilpailut ESWGA 
  Marisa Sgaravatti Trophy N50 Penha Longa Golf Club, Sintra, Portugali 
 11.7.16.7.  Miesten EMjoukkuekilpailut ESGA  M55 Waterloo Golf Club, Waterloo, Belgia, 
 29.8.04.9. Naisten EMjoukkuekilpailut EGA N50 Sporting Club Berlin, Berliini, Saksa
 29.8.04.9. Miesten EMjoukkuekilpailut EGA M55 Fairhaven Golf Club, Blackpool, Englanti

EDUSTUSJOUKKUEIDEN VALINTA
Pelaajien valinta edustusjoukkueisiin tapahtuu vuonna 2010 pääosin vuoden 2009 menestyksen perusteella, 

mutta myös vuoden 2010 alkukauden peleissä menestymistä seurataan. Kapteeneilla on kussakin kilpailussa kaksi 
vapaakorttia käytössään.

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN
Ilmoittautuminen SM-kilpailuihin ja FST-kisoihin:

Pelaaja on itse vastuussa kilpailuihin ilmoittautumisestaan ja sen on tapahduttava netissä osoitteessa:
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/kilpailut/fst/ilmoittautuminen tai järjestävälle seuralle kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaika
na ja siinä ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen viikko (1) 
ennen kilpailun alkua.
Nettiin tulee huhtikuussa selkeät ohjeet SMkilpailuihin ja FST:lle ilmoittautumisesta.
Haastajatourin ja Aluetourin kilpailuihin ilmoittautuminen tehdään suoraan kilpailua järjestävälle seuralle. 

Sakari Finne

Miesten kisat
puh. 0500 459 987

sakari.finne@kolumbus.fi

Heli Ekström

Naisten kisat
puh: 050 511 0722

heli.ekstrom@avenida.fi

SM-kisojen, FST-kisojen ja  kansainvälisten kisojen 
vastuuhenkilöt:

Miesten kilpailutoimintaa ja miesten maajouk-
kueiden kapteenin tehtäviä yhdeksän vuotta 
hoitanut Asko Rantanen sai ansaitsemansa pal-
kinnon viime vuonna 70-vuotiaitten veteraanien 
tuodessa Islannista EM-joukkuekultamitalit 
Suomeen. Siitä osoituksena Askon kädessä 
oleva komea pokaali.  Viime vuonna EGA:n seniorimiesten EM-kisat järjestettiin alppimaisemissa Golf Club Patrizialessa 

Sveitsin Asconassa. Tänä kesänä elo-syyskuun vaihteessa kisapaikkana on Fairhaven Golf Club 
Blackpoolissa Englannissa.
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SENIOR ALUETOUR 
Senior Aluetourin 18. kilpailukausi alkaa
Klubigolfarien valtakunnallinen kilpailusarja on seniorien Alue tour . Nyt 
alkava kausi on aluetourin 18. Osallistujamäärät ovat olleet kasvussa ja 
viime vuonna kilpailusuorituksia kirjattiin osakilpailuissa 1875. Se on 
keskimäärin 90 kilpailijaa osakilpailua kohden. Ensimmäisellä osakilpai
lukierroksella on ollut jopa 125 kilpailijaa loppukilpailupaikkaa tavoittele
massa. Tavoitteena on päästä tällä kaudella n. 2000 osallistujan määrään. 
Toivonkin klubien senioritoimikuntien aktiivisesti kannustavan senioreita 
osallistumaan alueellisiin osakilpailuihin. Tänäkin vuonna loppukilpai
luun selvinneiden pelaajien osallistumismaksun maksaa SGS. 

Kilpailupaikat on aluekoordinaattorien kanssa sovittu siten, että 
ne ovat alueen eri osissa. Tämä antaa sopivasti kotikenttäetua ja vähen
tää matkakuluja tasapuolisesti. Kilpailumaksut ja palkinnot ovat olleet 
jatkuvasti seniorien kiinnostuksen kohteena. Kilpailuja järjestäville seu
roille annetaan järjestämisohjeet, jotka ovat varsin yksityiskohtaiset. 
Aluekoordinaattorit valvovat, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti maan 
eri osissa. 

Miksi kannattaa osallistua Aluetourin kilpailuihin?
•	 Kilpailuihin osallistuminen samantasoisten seniorien kanssa antaa 

kilpailukokemusta enemmän kuin pelaaminen vain oman seuran 
jäsenten kanssa.

•	 Osallistuja pääsee tutustumaan alueen muihin senioreihin ja 
lähikenttiin.

•	 Kilpailukokemus karttuu ja antaa uskallusta osallistua muihinkin 
kilpailuihin

•	 Kilpailut antavat mahdollisuuden löytää uusia golfystäviä
•	 Menestyneimmät pelaajat kutsutaan loppu kilpailuun.

Kilpailuohjeet kaudelle 2010
•	 Pelimuoto on lyöntipeli 18 reikää hcp.
•	 Kilpailusarjat:       

Miehet 55v (M55), miehet 65v (M65) ja naiset 50v (N50).
•	 Tasoitusrajat:                                                                             

Naiset 12,0 – 36,0 ja miehet molemmissa sarjoissa 9,0 – 36,0.
•	 Sijoituspisteitä laskettaessa otetaan huomioon kaksi parasta sijoitus

pistemäärää kolmesta.
•	 Sijoituspisteitä saa vain oman alueen osakilpailuissa.
•	 Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös kesämökkipaikkakun

nalla jos on tilaa.
•	 Pistemäärien kertymää voi parhaiten seurata internetsivulta:        

www.golf.fi –> Finnish Se nior Tour –> Aluetour –> Pistetaulukko 
–> alueen numero.

Armas Loponen

Aluetourin vastuuhenkilö
puh: 050 432 9391

armas.loponen@pp.inet.fi

SENIOR ALUETOUR  2010

Alue I
15.06.  Alastaro Golf / AlGo
13.07.  Kankaisten Golf / KGM
10.08.  Rauma Golf / RG

Alue II
15.06.  Gumböle Golf / GG
08.07.  Sea Golf Rönnäs / SGR
02.08.  Nurmijärven Golfklubi / NGK

Alue III
08.06.  Messilän Golf / MeG
06.07.  Golf Pirkkala / GPi
05.08.  Lakeside Golf Vammala / LGV

Alue IV
10.06.  Puula Golf / PuulaG  (M55)
10.06.  Mikkelin Golf / MG (N50/M65) 
06.07.  Kymen Golf / KG
03.08.  Kerigolf/KeG

Alue V
29.06.  Vaasan Golf / VaG
14.07.  Botniagolf / BG
29.07.  Pietarsaaren Golf / JPG
 
Alue VI
16.06.  Muuramen Golfseura / MGS
13.07.  Kartano Golf / KGolf                    
04.08.  Karelia Golf / KarG

Alue VII
22.06.  Paltamon Golf / PaG
14.07.  Oulun Golfkerho / OGK
03.08.  MeriLapin Golfklubi / MLGK

Finaali
04.09.  Keimola Golf Vantaa / KGV

2010Kilpailutoiminta          >>> 2010Kilpailutoiminta 

HAASTAJATOUR		SENIORIMIEHILLE
Ensimmäiseksi haluan todeta 

että Haastajatourin (ent. Välitour)  
vastuuhenkilö SGS:n hallituksessa 
vaihtuu. Asko Rantanen ei syksyn 
vuosikokouksessa enää asettunut eh
dolle hallituksen jäseneksi.

Asko on toiminut yhdeksän 
vuotta hallituksen jäsenenä ja täytet
tyään 75 vuotta totesi, että vastuu voi 
siirtyä nuoremmille. Asko hoiti vii
me vuodet seniormiesten kilpailutoi
mintaa Välitourilla ja Scratchtourilla 
ja oli maajoukkueen kapteenina ja 
joukkueen johtajana varsin ansiok
kaasti. Viime kesänä Asko oli jouk
kueen johtajana 70 vuotta täyttänei
den miessenioreiden EMkilpailussa 
Islannissa. Palkintona oli mestaruus 
hcpsarjassa. Kiitos Asko. 

Syksyn 2009 lehdessä kerrot
tiin jo välitourin muuttamisesta 
Haastajatouriksi. Mitään suuria 
muu  toksia ei kilpailullisesti tule, 
mutta jotakin uutta kuitenkin viime 
kesään verrattuna.

SGS:n hallituksen nykyisen työ
jaon mukaan vastuu Haas ta ja tourista 
on siirtynyt allekirjoittaneelle.

Aikaisemmin olen vastannut se
niorien Aluetourista neljä pelikautta 
ja sekin homma jatkuu. Toivon pe
laajilta ja seuroilta hyvää yhteistyötä 
asioiden hoidossa.

Haastajatourin säännöt on uu

distettu ja tasoitusrajat muutettu vas
taamaan Euroopan mestaruuskilpai
lujen kilpailumääräyksiä. Ikäsarjoja 
on kolme M55, M65 ja M70sarja. 
Kaikissa sarjoissa pelataan hcpsarja,  
mutta  M55sarjassa lisäksi scrsarja. 
Haastajatourilta valitaan kaksi paras
ta pelaajaa maajoukkueeseen. Lisäksi 
M70 sarja tulee olemaan merkittä
vässä asemassa kun valitaan joukku
etta Italiassa 13.–19.6.2010 pidet
täviin ESGA:n EMkisoihin. Tosin 
ennen joukkueen valintaa ehditään 
pelata vain MeriTeijon osakilpai
lu. Siksi järjestetään 70 vuotiaille 
miehille 21.5. Aura Golfin kentällä 
erillinen katsastuskilpailu, mikä ote
taan huomioon valintoja tehtäessä. 
EMkisoihin valittavan seniorin on 
täytettävä 70 vuotta ennen kilpailua.

Erillinen loppukilpailu
Haastajatourilla on kuusi (6) osa
kilpailua joista pistelaskussa otetaan 
huomioon kolme (3) parasta osakil
pailutulosta. Haastajatourilla käyte
tään samaa pistelaskumenetelmää 
kuin Finnish Senior Tourilla. 

Tällä pelikaudella järjestetään 
myös Haastatourilla loppukilpailu 
Golf Talman kentällä samanaikai
sesti Senior Scratch Tourin finaalin 
kanssa. Loppukilpailuun kutsutaan 
kunkin sarjan kuusi eniten pisteitä 
saanutta pelaajaa.

Uudet tasoitusrajat: 
M55 sarja  7,0 – 15,0
M65 sarja  0,0 – 20,0 
M70 sarja  0,0 – 20,0

Armas Loponen

Haastajatourin 
vastuuhenkilö

puh: 050 432 9391
armas.loponen@pp.inet.fi

HAASTAJATOURIN 
KILPAILUT 2010

14.05.  Meri-Teijo Golf

04.06.  Nokia River Golf

07.07.  Koski-Golf

23.07.  Vuosaari Golf Helsinki

12.08.  Tahkon Golfseura

18.09.  Alastaro Golf

27.09.  Golf Talma, finaali 

 (kutsukilpailu)

Lehtemme uusi avustaja tästä vuodesta alka-
en on Reima Kokko. Tässä hänen tekemänsä 
ensimmäiset golfaiheiset piirrokset.
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Harjattula osoittautui sijaitse
van sen verran sivussa, että 
kokouksen osanottajamäärä 

jäi suhteellisen vaatimattomaksi. Vain 
36 SGS:n jäsentä oli saapunut paikal
le. Toinen asiaan vaikuttava syy on, että 
syyskokouksen aikaan moni seniori on 
varmasti jo valinnut olinpaikakseen 
läm pöisemmät leveysasteet.

Päätökset
Kokouksen puheenjohtajana toimi 

tuttuun tapaan Lassi Tilander. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin 
Anneli ja Jukka Tors tila.

Hallituksessa olivat erovuorossa 
puheenjohtaja Pertti Raimiala ja kilpai
lutoiminnasta vastaavat Heli Ekström ja 
Asko Rantanen. Pertti Raimiala valittiin 

yksimielisesti uudelleen SGS:n puheen
johtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudek
si. Vastaehdokkaita ei ollut. Myös Heli 
Ekström valittiin jatkamaan hallituksessa 
seuraavat kolme vuotta. Asko Rantanen 
oli kolmen hallituskauden eli yhdeksän 
vuoden pestin jälkeen ilmoittanut halua
vansa siirtyä syrjään. Hänen tilalleen va
littiin yksimielisesti Salo Golfia edustava 
Heikki Hallaranta. Muita ehdokkaita ei 
ollut.

Tilantarkastajiksi valittiin Tapani 
Vuo  pala, KHT ja Seppo Tat tari sekä hei
dän varamiehikseen Seppo Rantanen ja 
Heikki Aaltonen. 

Hallituksen ehdottama jäsenmaksu 
pysyy muuttumattomana 25, eikä liitty
mismaksua edelleenkään peritä.  Vuoden 
2010 talousarvio todettiin hyvin ja selke
ästi laadituksi ja se myös vahvistettiin. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin 
pienin muutoksin. Todettiin Välitourin 
nimen muuttuminen Haastajatouriksi 
ja päätettiin ko. tourin kilpailusarjojen 
M65 ja M70 tasoitusrajojen muutta
misesta siten, että alaraja on 0 ja ylära
ja 20 (rajat olivat aikaisemmin 7 ja 24). 
Kilpailukalenteriin lisättiin yksi kilpailu. 

Se on Aura Golfissa 21.5. pelattava yli
määräinen M70sarjan kilpailu. Sen tar
koituksena on toimia katsastuskilpailuna 
silmällä pitäen Italian Bresciassa kesäkuun 
alussa pidettävien EMkilpailujen edus
tusjoukkueen valintaa.

Open Forum
Vuosikokouksen yhteydessä pidet

tiin myös kaikille avoin Open Forum ti
laisuus.  Siinä käytiin läpi vuoden 2010 
kilpauluja sekä SGS:n tarjoamia jäsen
palveluita ja pelioikeuksia. HGCC:n toi
mitusjohtaja Juha Laukkanen esitteli seu
ransa toimintaa ja seuran puheeenjohtaja 
Hannu Pekka Ihatsu toi SGL:n terveiset.

Turun ”Senioriliiga”
Tilaisuuden lopuksi Rolf Ahlqvist 

Archipelagia Golfista piti mielenkiintoisen 
esitelmän Turun Senioriliigasta. Nimestä 
huo limatta se ei ole mikään karhukoplan 
tapainen, vaan kauden aikana kymmenen 
alueella toimivan seuran välillä pelattava 
seniorikilpailusarja. Kiinnostus on ollut 
suurta, mutta osallistuvien seurojen määrä 
on hallittavuuden takia jouduttu rajoitta
maan  kymmeneen. 

Suomen Golfliiton Seniorien viime 
vuoden syyskokous pidettiin 
Turussa Harjattula Golf & Country 
Club´in Paasikivi-Opistossa 
marraskuun 26. päivänä. 

Vuosikokouksessa	päätettyä

Vuosikokouksen yhteydessä jaettiin myös vuoden SM- ym.mitalit. 
Kuvassa Imatra Golfin Veikko Purhonen on saanut Välitour-
mitalinsa SGS:n Asko Rantaselta ja Sakari Finneltä.

PELIOIKEUKSISTA	
Pelioikeuksien käytön kasvu hiipui kuluneena vuo

tena jonkin verran. Koko naiskäyntimäärä kasvoi 234  
kierroksella, kenttien määrä li sääntyi kahdella (uusina 
Aurinko Golf, Porvoo Golf ja Tarinagolf, Kultaranta pois
tui). Käyntien määrä lisääntyi eniten Botnia Golfissa 100 
% ja väheni eniten Ruukissa 27 % edelliseen vuoteen ver
rattuna. Käyntejä oli kaikkiaan 10 755 kierrosta eli 146 
per pelioikeus. 

Eniten kierroksia pelattiin Wiurilassa 928, Hartolassa 

782 ja Hill Sidessa 682. Per pelioikeus käynti tilastoa joh
taa edelleen Kurk Golf 265 kierroksella, toisena Wiurila 
232 ja kolmantena Hill Side 227.

Pelioikeuksien käyttöön on ilmeisesti totuttu sillä 
ai noat korviini kantautuneet ”valitukset” tulivat uusien 
kenttien suunnalta. Edelleen on aihetta esittää toivomus, 
että seniorit osoittaisivat elämänkokemuksen mukanaan 
tuomaa itsehillintää yrittäessään varata pelioikeuksia pu
helimitse tai paikan päällä klubilta.

Pelioikeuksien käytöt 2009

Seitsemän	uutta	pelioikeuskenttää	2010	
mm.	Viron	Suuresta	ja	Tahko

Pelioikeuksien osalta alkaa tänä 
vuonna uusi aikakausi kun siir
rymme myös maamme rajojen 

ulkopuolelle. Viron Suuresta (kuva yllä) 
on uusi mielenkiintoinen kohde. Se on 
Viron golfkentistä Tallinnasta lyhimmän 
matkan päässä oleva kenttä. Etäisyys on 
vain 19 km ja sinne ajaa kaupungista 
noin kahdessakymmenessä minuutissa. 

Toinen mielenkiintoinen uutuus on  
Suomen kauneimmaksi kentäksi joku
nen vuos sitten valittu Tahkon Golfseura. 
Kenttä on sittemmin laajentunut 36rei
käiseksi golfkeskukseksi.

Kaikki pelioikeuskentät on lueteltu 
seuraavalla sivulla ja uusista on lyhyt esit
tely.

>>>

Tahko

Suuresta
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Alastaro Golf 
Alastaron kenttä on kultatiiltä pe

lattuna Suomen pisin, mutta ei raskain 
sillä siirtymät ovat lyhyitä ja kenttä 
yhtä suppaa lukuunottamatta tasainen. 
Kenttä sijaitsee lähellä Alastaron moot
torirataa. Jos löydät moottoriradan (seu
raa ääntä), löydät golfkentänkin.

Hangon Golf
Pelioikeuksia Hangon kentälle on 

yritetty saada senioreille parina aikai
sempanakin vuonna ja nyt se viimein 
onnistui. Hanko on ihanteellinen päivä
retkikohde pkseutulaisille ja miksei 
muillekin. Kenttä on miellyttävä pelata, 
aivan kuin senioreille tehty. Hangossa on 
hyviä ravintoloita ja aurinko paistaa aina.

Rauma Golf
Rauman viehättävä vanha keskusta 

on aina vierailun väärtti. Samalla käyn
nillä kannattaa käydä pelaamassa golfia 
kentällä, jonka puoliskot ovat täysin 
eri  laisia; etuysi puistomainen ja takaysi 
monimuotoinen. Jos vielä onnistut pää
semään paikallisten golfareiden kanssa 
samaan ryhmään, on kierros unohtuma
ton vaikka et välttämättä heidän puhees
taan ole ymmärtänyt montaakaan sanaa. 

Loimijoki Golf
Kenttää pelatessa huomaa, että se 

on rakennettu kahdessa eri vaiheessa. 
Vanhat yhdeksän väylää kulkevat pellolla 
ja uudemmat metsän keskellä. Loimijoki 
astuu kuvaan mukaan nimen lisäksi 
oi  keastaan vain yhdellä par vitosella. 
Kenttä on helppo löytää hyvien opastau
lujen avulla.

Tahkon  Golfseura
  Tahkolla on kaksi kaunista 18 rei

än kenttää. Tahko Old Course valmis
tui vuonna 2000 ja Tahko New Course 
vuonna 2008. SGS on vuokrannut neljä 
pelioikeutta ensi kaudeksi. Matka voi 
tuntua Helsingistä pitkältä, mutta kyllä 
se kannattaa. Voihan nyt bongata kaksi 
kenttää samalla käynnillä.

Vaasan Golf
Vaasassa on pelattu golfia jo 60lu

vulla, joten perinteitä riittää. Kenttää on 
kehitetty ja laajennettu vuosien mittaan 
ja se valmistui 27reikäiseksi heinäkuus
sa 2006. Keltainen kenttä sopii mainiosti 
tasaista alustaa arvostaville  ja valkoinen 
ja sininen kenttä seikkailuhenkisille se
nioreille. Molempia kannattaa kokeilla.

Suuresta Golf, Viro  
18reikäinen Suuresta Golf on 

Tallinnan keskustaa lähinnä oleva golf
kenttä. Kenttä sijaitsee kumpuilevassa, 
luonnonkauniissa ja avarassa maisemassa 
Suurestan kylässä noin 20 minuutin ajo
matkan päässä Tallinnan keskustasta. 
Tarvittaessa caddie master tilaa asiakkail
le taksin, hinta 19,20 eur/suunta tai tila
taksin 25,50 eur/suunta. 

SGS:llä on Suuresta Golfissa kaksi 
pelioikeutta. Poikkeuksena muista ken
tistä täällä ei peritä toimistomaksua.    

Vihje: Jos matkaan lähtee neljän  
hengen porukka, voi pelioikeusedun 
hyödyntää jakamalla kahden hengen 
greenfeen neljällä, niin kaikki ovat tyy
tyväisiä. Green Fee mape 34 € ja lasu 
39 €.

Pelioikeuksien käyttö  
Pelioikeuksien käytöstä ja 
säännöistä vastaa Heikki 
Hallaranta        
p. 0500 600 101,    
hhallaranta@dnainternet.
net 

Aikaisemmin vuokratuista pelioikeuksista jäävät 
tänä vuonna pois Aurinko Golf, Paltamo ja Tarinagolf. 
Uusina tulevat ItäSuo mesta Tahko, Pohjanmaalta 
Vaasa, LounaisSuomesta Alastaro, Loimijoki ja Rauma 
sekä EteläSuomesta Hanko. 

Todellisena uutuutena kokeilemme tulevana kau
tena pelioikeuskäytäntöä Vi ros sa. Tallinnan lähellä ole
va Suuresta Golf teki SGS:lle tarjouksen, jonka hallitus 
hyväksyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Uudet 
pelioikeuskentät alla.

Uudet pelioikeudet 2010

Alastaro Golf, AlGo 4
Botniagolf, BG 4
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Hill Side Golf & CC, HSGC 3
Hyvinkään Golf, HyG 4
Kalajokilaakson Golf, KlG 3
KoskiGolf, KosG 4
Kurk Golf, Kurk 2

Loimijoki Golf, LoG 2
Nurmijärven Golfklubi, NGK 4
Porvoo Golf Borgå Golf, PBG 4
Puula Golf, PuulaG 4
Rauma Golf, RG 4
Revontuli Golf, ReG 4
Ruukkigolf, RuG 4
Suuuresta Golf, Viro 2
Tahkon Golfseura, TGS 4

Tawastia Golf, TawG 3
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS:
    Cooke / Classic 4/4
Viipurin Golf, VG:       
    EteläSaimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 4

Alla lueteltuina kaikki tänä vuonna SGS:n jäsenten käytösssä olevat pelioikeuskentät ja pelioikeuksien määrä. Sen lisäksi on 
viereisellä sivulla lueteltuina muut kentät, jotka myöntävät alennusta Green Feestä. 

Kaikki pelioikeuskentät 2010

PELIOIKEUKSISTA	

Kadonnut jäsenkortti
Toinen muutos käyntikertojen laske
van trendin lisäksi oli jäsenkorttien ka
toamisen huomattava lisääntyminen. 
Syyskokouksessa hyväksyttiin budjetin 
yhteydessä käytäntö periä kadonneen 
jäsenkortin tilalle lähetetystä kortista 15 
euron toimistomaksu. Katoamisesta tulee 
antaa luotettava kirjallinen selvitys.

SGS:n toimisto  
SGS ja SGL ovat tehneet sopimuksen 
Suomen Golfiiton Senioreiden toimis
ton hoidosta. Liiton toimisto ylläpitää 
jäsenrekisteriä, lähettää kaikille laskut ja 
maksaneille jäsenpostina jäsenkortin, leh
den, kilpailukalenterin ja uusille jäsenille 
SGS:n bägilätkän. 

Yhteystiedot
Yhteydenotot toimistoon mieluiten 
sähköpostilla sgs@golf.fi  tai puhelimit
se 09 3481 2520, fax 09 147 145. 

Ilmoittautumiset tapahtumiin 
(Kesäpäivät, Talvipäivät.) sähkö pos tilla 
ilmo.seniorit@golf.fi tai p. 09 3481 2520. 

www.golf.fi/portal/golfiitto/seniorit.

MUITA	JÄSENETUJA

JÄSENASIOIDEN	HOITO

Asikkalan Golf (AGS)
tarjoaa SGS:n jäsenille arkisin mape Green Feestä alen
nusta 5 euroa  (norm. 45e).

Iitin  Golfseura (IGS)
tarjoaa SGS:n jäsenille kaikkina päivinä Green Feestä 
alennusta 5 euroa (norm. ark.40e viikonl. 45e ja sesonki
aika ark. 45e, viikonl 50e).

Jyväs-Golf (JG)
tarjoaa SGS:n jäsenille arkipäivinä ennen klo14.00 Green 
Feen hintaan (9 reikää) 17 euroa (norm. 24e) ja (18 rei
kää) 24 euroa (norm. 32e).    

Koski-Golf (KosG)
tarjoaa SGS:n jäsenille Green Feen erikoishintaan arkisin 
20 euroa ja viikonloppuisin 22,50 euroa. Erikoishintaa 
voi käyttää kerran kauden 2010 aikana.
Hinta ei koske oman seuran jäseniä!  

Lakeside Golf Vammala(LGV)
tarjoaa SGS:n jäsenille Green Feen kaikkina viikonpäivinä 

hintaan 25 euroa. Erikoishintaa voi käyttää vain kerran 
kauden aikana. Peliajan voi varata neljä (4) vuorokautta 
aikaisemmin. 

Nokia River Golf (NRG)
tarjoaa SGS:n jäsenille kaikkina päivinä Green Feestä  
alennusta 5 euroa (norm. mape. 45e. lasu 50e ).

Sea Golf Rönnäs (SGR)
tarjoaa SGS:n jäsenille 31.5. saakka alennusta Green 
feestä  10 euroa. Alennus koskee lähtöjä välillä klo 7.00
13.00.
1.6. alkaen alennus Green Feestä on kaikkina päivinä 5 
euroa (norm. ark. 35e ja vkl. 45e ). 

St.Laurence Golf (StLG)
tarjoaa SGS:n jäsenille arkisin ennen klo 15 Green Feen 
hintaan 45 euroa (norm. 60e).

Tammer-Golf (TG)
tarjoaa SGS:n jäsenille arkisin klo 814 Green Feen hin
taan 40 euroa (norm 45e).

edullista pelaamista kaudella 2010

Vierumäen urheiluopiston peruskuntokartoitus tarjouk
sena SGS:n jäsenille (kun ryhmässä 14 henk) hintaan 
85 euroa/hlö (norm. 99e) ja (kun ryhmässä 5 tai yli) hin-
taan 80 euroa/hlö (norm. 90e).
Tarjous voimassa kaudella 2010 paitsi heinäkuussa, jolloin 

testaaja on lomalla. Testausta voi hyödyntää esim. samalla 
kun käy pelaamassa SGS:n pelioikeuksilla Vierumäellä.

Tiedustelut/ajanvaraukset: Minna Penttonen 
p. (03) 8424 1068.  Jäsenkortti näytettävä!

            peruskuntotarkastus vierumäellä 

Tarjoukset ovat voimassa edellä mainituin rajoituksin ja edellyttävät jäsenyyden varmistamista esittämällä SGS:n jäsenkortin.

Koonnut: Marja Virta
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Syksyn seniorimatkojen aloitus kohde 
oli edellisen vuoden tapaan Por
tu   galin Algarven alueella sijaitseva 

Porches. Al garve Portugalin eteläranni
kolla on varmasti golfinpelaajan kannal
ta eräs Portugalin parhaimpia, ellei paras 
alue. Tunnettuja golfkeskuksia ja kenttiä 
on runsasti, niistä kuuluisimpiä lienevät 
Vilamoura ja Quinta do Lago useine kent
tineen. 

Itselleni tämä oli ensimmäinen matka 
Portugaliin ja myös ensimmäinen SGS:n 
matkanvetäjänä. Oman seurani EGS:n 
varsin aktiivisten seniorien matkoja olin 
toki vetänyt enemmänkin. 

Pieni kaupunki
Porches osoittautui pienehköksi lo

manviettäjien asuttamaksi kaupungiksi, 
joka ainakin lokakuussa tuntui melko 
autiolta. Golfkenttien ympäriillä olevat 
komeat talot näyttivät suurimmaksi osaksi 
tyhjiltä. Hiukan oudolta tuntui, että brit
tiläiset ja saksalaiset omistajat viettävät 

mieluummin syksyä kotonaan kuin täällä, 
missä kelit ovat tähän aikaan vuodesta vie
lä varsin kesäiset. Ehkä lomakausi loppuu 
täällä tähän, koska ainakaan Suomesta ei 
enää lokauun jälkeen tehdä tälle alueelle 
lomalentoja.  

Koko Suomi hyvin edustettuna
Meillehän tämä sopi hyvin, koska 

näin golfkentillä oli mukavasti tilaa, eikä 
suurempaa hoppua tarvinnut pitää. Vajaan 
neljänkymmenen hengen ryhmämme 
koostui golfareista ympäri Suomea, poh
joisimmat tulivat Kerigolfista ja eteläisim
mät Archipelagia Golfista. Läntisin ulot
tuvuus oli Uusikaupunki ja itäisin Kotka. 
Näin pelasimmekin yhtenä päivänä pesä
pallon malliin ItäLänsiottelu. En muista 
miten ottelu päättyi Suomessa mutta täällä 
Itä oli parempi. 

Osa porukasta oli todennut paikan 
hyväksi jo edellisenä vuonna ja tulivat nyt 
varmistamaan asian. Heidän paikallistun
temuksestaan olikin minulle paljon apua 

ja myös bussikuskeille, jotka eivät tahtonet 
löytää golfkentille. 

Hotellimme Pestana Viking on pie
nehkö mutta korkeatasoinen. Palvelu pela
si erinomaisesti ja henkilökunta näki pal
jon vaivaa, jotta me viihtyisimme.

Kolme kenttää
Pestana ketjuun kuuluvat neljä 

golf kenttää Pestana Alto, Pestana Vale da 
Pinta, Pestana Gramacho sekä Pestana 
Silves. Näistä pelasimme kolmella viimeksi 
mainitulla. Kaikki sijaitsivat noin 20 mi
nuutin bussimatkan päässä hotellista.

Avauskenttänä oli Ronald Freamin 
suunnittelema ja viisi Euroopan Senior 
Tour kisaa isännöinyt Vale da Pinta.  
Alkuväylät ovat melko lempeät, mutta 
jatkossa vuorinen maasto pääsee Fream
maiseen tapaan oikeuksiinsa. Kiipeäminen 
oli välillä melko raskasta. Asumusten vä
lissä kulkevilla väylillä oli yleensä hyvin 
tilaa, mutta useimmat viheriöt ovat varsin 
hyvin bunkkeroituja eikä rullilla kovin 

Syksyn matkailukausi alkoi
PORTUGALIN	
PORCHES´ISTA

monelle ollut mahdollista pääs
tä. Bunkkereiden muotoilu oli 
monessa paikassa luku sinänsä, 
niisssä mielikuvitus oli päästetty 
valloilleen eikä bunkkerinhoita
jia päästetä helpolla.

Toinen kenttä Gramacho 
on niinikään Freamin luo
mus. Se on alunperin tehty ns. 
doublenine kentäksi, mikä 
tar  koittaa, että kenttä on yh
deksänreikäinen, mutta jokai
sella väylällä on kaksi viheriötä. 
Toiselle pelataan ”ulos” ja toisel
le ”sisään”. Näitä tuplagriinejä 
oli vieläkin monella väylällä 
käytössä. Alussa se sotki meidän 
peliämme kun emme tienneet 
tätä ja väyläkarttaan oli piirret
ty molemmat eikä aina tiennyt 
kummalla vihe riöllä lippu oli ja 
minne mitat oli merkitty. 

Myöhemmin Gra machon 
kentälle on ra ken nettu yhdek
sän uutta reikää, joiden suun
nittelusta ovat vastanneet Rick 
Eliot ja Nick Price. Kentällä on 
vuonna 2003 pelattu the Ladies 
Open. Muutamat nostetut grii
nit ja bunkkerit jäivät tällä
kin kentällä elävästi mieleen. 
Muutamien viheriöiden ympä
rillä laskin bunkkereita olevan 
toistakymmentä.

Kolmas, valitettavasti vain 
kerran pelaamamme kenttä, 
Sil ves on valmistunut muuta
ma vuosi sitten ja se poikkeaa 
kahdesta edellisestä. Tässä mai

semat ovat avarammat ja näky
mät muutamalta lyöntipaikalta 
komeat yli palmujen ja oliivi
lehtojen. Kenttä on kokonais
mitaltaan kahta ensimmäistä 
lyhyempi, mutta jotkut reiät 
tuntuivat toivottoman pitkiltä. 
Ykkösväylällä oleva oliivipuu 
sanotan olevan vanhempi kuin 
Portugalin valtio.

Sää suosi – melkein
Sää oli kesäisen lämmin 

koko viikon ja auringosta saim
me nauttia sopivasti. Yhtenä 
päivänä tosin saimme vettä nis
kaamme niin runsasti, että en 
muista kotimaassakaan kastu
neeni yhtä paljon. 

Hieno reissu ja miellyttävä 
uusi kokemus. Kiitos kaikille 
mukana ol leille. Seniorit ovat 
aina yhtä mukavia ja on ilo op
pia tuntemaan uusia golfareita 
ja saada uusia ystäviä.

Portugali tulee säi  lymään 
SGS:n seniorimatkojen aloitus
kohteena myös ensi syksynä. 
Matkakohde kuitenkin vaih
tuu kun seniorit lähtevät silloin 
katsomaan miltä näyttää Lis
sa bonin länsipuolella sijaitseva 
Euroopan huippukohteisiin lu
keutuva Praia D´El Rey.

Teksti ja kuvat: 
Ole Johansson

Kuva vasemmalla:

Vale da Pinta -klubin edessä läh-
dösssä ensimmäisen päivän kier-
rokselle Kalevi Pitkänen, Kirsti ja 
Jyrki Juunnila, Matti Poutanen, 
Matti Rantanen, Kirsti Kuusisto, 
Pirjo Suominen, Pertti ja Raila 
Honkala, Helka Vilpponen, Pentti 
Paukku, Tuula Sinkkonen, Markku 
Peussa, Lasse Lappalainen sekä 
Pirjo Leino.

Kuvat oikealla:

Näkymä hotellistamme Välimerelle. 
Jylhät kalkkikivikalliot reunustavat 
hotellin edessä olevaa lahdenpou-
kamaa.

Uhkaavat pilvet eivät tällä 
kerta tuoneet sateita vaan Aivi 
Fogelholm, Marjaliisa Pirttimaa, 
Tarja Poutanen sekä Berna dette 
Fougstedt pääsivät kuivin jaloin 
kierrokselle ja kentältä pois.

Silves-kentän vitosväylän tiillä 
odottavat lyöntivuoroaan Helka 
Vilpponen, Pentti Paukku, Maarit 
Peussa, Pirjo Suominen ja Veikko 
Niskala. Taustalla näkyvä korkki-
tehdas puhalsi välillä pöly pilviä, 
jotka peittivät kentän sakeaan 
sumuun ja jouduim me odottamaan 
hetken ennen kuin pääsimme jatka-
man peliä. 

Varovaista lämmittelyä ja huulen-
heittoa ennen starttia. Kuvassa 
Marja-Liisa Jussila, Ragnar 
Fogelholm, Rauno Miettinen ja 
Seija Nakolinna.
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Meidän illallisemme ei ollut aivan yhtä yltäkyl-
läinen kuin häävieraille tarjottu, mutta meille 
tämä taso oli ihan riittävä, kuten ilmeistä näkyy.

Seniorimatkalla
   Arabiemiraateissa

Marraskuun lopulla Finnairin lo
malento kuljetti, 6 tunnin len
nolla, 31 senioria Dubain lento

kentälle Arabiemiraatteihin. Alkamassa oli 
jäsenmatka Ras Al Khaimahin golfkentille. 

Dubaista matka jatkui 100 kilometriä 
pohjoiseen, mistä Ras Al Khaimahin kau
punki löytyi ja ryhmä majoittui Hiltonin 
rantahotelliin. Hotelli on puoli vuotta 
vanha viiden tähden hotelli, mikä sijaitsi 
aivan Persianlahden rannalla. Hotellissa oli 
324 huonetta ja 151 lomaasuntoa ja ho
tellilla oli lähes kilometrin pituinen oma 
ranta kaikkine palveluineen eli puitteet lo
malle olivat erinomaiset.

Tarkat mitat gps:n avulla
Hyvän ja monipuolisen aamiaisen 

jäl keen senioriryhmä lähti pelaamaan Al 
Hamra Golf Clubin kenttää, mikä sijait
si 45 minuutin matkan päässä hotellilta. 
Kuljetus kentälle hoidettiin hotellin bus
silla. Klubirakennuksen edessä matkalaisia 
odotti golfautojen rivistö, sillä kentällä pe
lattiin autoilla ja jokaiseen autoon oli mer

kitty lähtöajat, joiden perusteella pelaajil
le löytyi oma auto. Jokaisessa autossa oli 
gpslaite, mistä näkyi koko ajan pelattava 
väylä ja mitat autolta greenille ja tuleviin 
esteisiin ja tämä helpotti mailojen valintaa. 

Sveitsiläisen Peter Harradinen suun
nittelema kenttä sijaitsee merenlahden ja 
laguunin rannalla, joten monelle väylällä 
vesi on toisella puolella ja kenttää sanotaan 
hieman linksvaikutteiseksi.

Haastavat kentät
Al Hamran kenttä oli erinomaisessa 

kunnossa ja greenit olivat haastavan no
peita, joten lomaasuntojen reunustamilla 
väylillä tuloksen teko oli todella työn taka
na. Tulosta merkittävämpää oli kuitenkin 
aurinkoinen ja lämmin sää mikä teki pe
laamisesta erittäin nautittavaa.

Toinen jäsenmatkalla pelattu kenttä 
oli Tower Links Golf Club, mikä sijaitsee 
puolen tunnin matkan päässä hotellista. 
Myöskin tämä kenttä on autokenttä ja 
täälläkin kaikissa autoissa oli gpslaite pe
laamista helpottamassa.

 Tower Links on vaativa kenttä, sillä 
monella väylällä on vesiesteitä ja runsaasti 
bunkkereita. Kentän kunto oli erinomai
nen ja greenit vaikeasti luettavia, joten 
putteja tuli kortteihin runsaanlaisesti.

Pelaaminen mahdollista 
myös pimeällä

Erikoisuutena Tower Linksin ken
tästä pitää mainita valaistus, sillä kentän 
takaysi oli varustettu niin hyvällä valais
tuksella, että pelaaminen oli mahdollista 
myös pimeässä. Ensimmäisellä peliviikolla 
valaistusta päästiin testaamaan kun yhtenä 

päivänä lähdöt olivat myöhäiset ja kolme 
viimeistä väylää loppupään ryhmät pelasi
vat pimeässä. Peli onnistui hyvin ja koke
mus oli mieleenpainuva!

Lomaviikon aikana seniorimatka
laiset pelasivat viisi kierrosta golfia, joista 
kolme pelattiin Tower Linksin kentällä ja 
kaksi Al Hamran kentällä. Pelaamiseen toi 
oman mielenkiintonsa pienet pbkilpailut, 
joita pelattiin sekä henkilökohtaisina että 
joukkuekilpailuina ja illalla päivällisen 
yhtey dessä pidettiin yhteinen iltapalaveri 
ja palkintojenjako.

400 hengen ja 
kolmen päivän häät

Matkalaiset pääsivät hotellissa seu
raamaan (ja kuulemaan) mielenkiintoista 
tapahtumaa. Intialainen pariskunta vietti 
häitä hotellilla eikä kyse ollut aivan pie
nistä häistä! Häävieraita oli 400 henkeä 
ja häitä juhlittiin kolme päivää ja yötä. 
Hääjärjestelyt olivat melkoiset – hotellin 
hiekkarannalle rakennettiin iso juhlateltta 
ja orkestereiden laitteita. Esiintymisiä siir
rettiin useaan paikkaan hotellin alueella ja 
öiseen aikaan juhlateltalla musiikkia soitet
tiin niin kovaa, että muutkin hotellivieraat 

pääsivät siitä nauttimaan nukkumisen si
jasta.

Aina luotettavalta tietolähteeltä eli 
taksimieheltä saadun epävirallisen tiedon 
mukaan parin ensimmäisen päivän osalta 
häät olivat jo maksaneet 800 000 euroa!! 
Häävieraita katsellessa tuli kyllä mieleen, 
että on varakkaampaa väkeä liikkeellä….

Onnistunut kokemus
Seniorien kahdelle viikolle ajoittu

neet jäsenmatkat Ras Al Khaimahiin olivat 
erittäin onnistuneita, sillä koko ajan sää 
oli aurinkoinen ja lämmin +21–28 astet
ta, hotelli oli tasokas ja ruoka ja palvelu 
moitteetonta. Molemmat golfkentät olivat 
erinomaisessa kunnossa ja vaihteluna pe
laaminen autolla oli mukavaa. Käydyissä 
keskusteluissa moni matkalainen totesi, 
että tänne voisi tulla uudelleen.

Lehden ilmestyessä onkin päätetty, 
että tämän vuoden lopulla tehdään uusi 
SGS:n jäsenmatka Ras Al Khaimahiin. 
Tarkemmat tiedot sivulla 25.

Teksti ja kuvat: Pertti Raimiala

 

RAS AL KHAIMAH´issa

Kolmen 
päivän häät  

Pertti ja Pirjo Hörkkö sekä Ulla ja Alpo 
Luhtalampi ovat lähdössä valloittamaanTower 
Linksin kentän.
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Lauantaina tammikuun 9. päivä
nä kokoontui 28 seniorin joukko 
Helsingin lentoasemalle tavoitteena 

golf ja tutustumismatka Kapkaupungin 
alueelle EteläAfrikassa.

Lähtöä odoteltiin hieman ristiriitaisin 
tunnelmin, sillä edessä oli pitkä lentomat
ka ja lisäksi Euroopassa oli kova talvimyrs
ky ja matka tulisi kulkemaan Frankfurtin 
kautta. Eikä se lento Frankfurtiin lähtenyt 
ajallaan, sillä Lufthansan kone ei ollut vielä 
saapunut Helsinkiin.

Kone kuitenkin saapui ja matkaan 
päästiin puolitoista tuntia myöhässä mutta 
jatkolennon koneeseen ehdittäisiin kyllä.

Isolla Frankfurtin kentällä lähtöport
ti löytyi ja pienen odottelun jälkeen 11 
tunnin lentomatka Kapkaupunkiin alkoi 
tunnin myöhässä. 

Kone viimeistä paikkaa 
myöden täysi

Lufthansan Airbus 340600 oli vii
meistä paikkaa myöten täysi eli matkas
sa oli n. 450 matkustajaa. Saksalaisella 
täsmällisyydellä hoidettiin ruokatarjoilu 
ja muut tarjoilut ja sitten yölento puo
lipimeässä koneessa kulki Afrikan halki 
Kapkaupunkiin.

Sunnuntaina puolenpäivän aikaan 
saavuimme perille ja siellä kello näytti sa
maa aikaa kun Suomessakin!

Paikallinen oppaamme Ingrid oli 
meitä vastassa ja kun tavarat saatiin bussiin 
niin kuljettajamme Roy vei meidät vajaan 
tunnin matkan päähän Stellenboschin vii
nialueella olevalle Spierin viinitilalle, jossa 
oli meidän hotellimme. Majoittauduimme 
hotelliin ja tutustuimme viinitilaan, missä 
tulisimme viettämään seuraavat 6 päivää.

Afrikkalainen päivällinen 
Tulopäivämme päättyi afrikkalai

seen päivälliseen, minkä nautimme sa
malla alueella olevassa Moyoravintolassa. 
Ravintolana toimi iso teltta, jossa rumpu
musiikin ja laulun kera nautimme buffet
pöydän antimista.

Ruokaa oli runsaasti tarjolla ja pöy
dästä löytyi jokaisen makuun sopivaa suu
hun pantavaa. Pitkän matkan uuvuttama
na ryhmämme lähti välittömästi ruokailun 
jälkeen nukkumaan.

Maanantaiaamuna söimme erin
omaista aamiaista jo varhain, sillä 7.45 
lähti bussi kohti Stellenbosch Golfin kent
tää. Ryhmämme pääsi lähtemään 1 ja 10 
teeltä, joten olimme nopeasti kentällä. 

Oma hiekkapussi mukaan 
golfkentälle 

Mutta sitä ennen jokaisen pelaajan 
oli ostettava pieni kangaspussi, mihin otet
tiin kentälle mukaan hiekkaa laitettavaksi 
lyöntijälkiin!! Ei hassumpi idea! Tätä pus
sia käytimme muillakin kentillä.

Itse kenttä oli EteläAfrikan vanhim
pia perustettu 1904 ja muutettu 18 reikäi
seksi 1953. Ikä näkyi siinä, että kentällä 
ei ollut kastelujärjestelmää ja väylät olivat 
aika kuivat. Greenit olivat kunnossa ja no
peita.

Stellenboschin kentällä kuten muil
lakin oli selkeä taukokäytäntö yhdeksän 
reiän jälkeen. Pidettiin 1015 minuutin 
tauko ja useilla kentillä oli oma taukokios
ki, mistä sai nopeasti syötävää ja juotavaa 
kierroksen virkistykseksi.  Hieno järjestely!

Pelikierroksen jälkeen nautimme 
klubiravintolan antimia ja totesimme, että 
ruoka oli erinomaista ja edullista ja sama 
koski myös juomia.

Viiniä maistamaan
Kentältä siirryimme meidän viini

tilallemme Spieriin maistelemaan viinejä. 
Opastetusti maistelimme viisi eri viiniä 

Golfia, viiniä ja 
huikeita maisemia 

Afrikan eteläkärjessä

Etelä-Afrikan kuuluisa Hyvän Toivon niemi kuu-
lui myös matkaohjelmaamme. 

juuston kera ja moni meistä totesi viinit 
erinomaisiksi eikä hintakaan ollut paha, 
39 euroa pullo.

Tiistain ohjelmassa oli pelikierros De 
Zalzen golfkentällä. Kenttä sijaitsi samal
la viinialueella ja oli avattu vuonna 2000. 
Kenttä oli loistavassa kunnossa ja pelipäi
västä tuli haastava sillä lämpö nousi +35 
asteeseen.

Senioriryhmä selviytyi kuitenkin pe
listä hyvin ja jaksoi vielä käydä pelin jäl
keen maistelemassa viinejä saksalaisella 
Blaauwklippenin viinitilalla. Vertailussa 
edel lisen päivän viinit todettiin parem
miksi.

Keskiviikkona vietimme vapaapäivää 
ja hyvä niin sillä iltapäivällä lämpö nousi 
jo +42 asteeseen!! Päivän mittaan kävim
me tutustumassa läheiseen Stellenboschin 
kaupunkiin ja vietimme vapaata omalla 
vii nitilalla.

Jack Nicklausin 
suunnittelema kenttä

Torstain ohjelmassa oli peli Pearl 
Valley Golfin kentällä. Kenttä on Jack 
Nicklausin suunnittelema ja avattu 2003. 
Kenttä oli sama missä pelattiin joulukuun 
alussa Euroopan ammattilaisten kilpailu. 
Kentällä on komea klubirakennus ja pal
velu aivan huippuluokkaa. Kenttä on au
tokenttä ja kunto erinomainen. Vesiesteet, 
bunkkerit ja nopeat greenit tekivät kentäs
tä vaikean ja se näkyi myös peliajassa sillä 
kierros kesti 5,5 tuntia! Monen matkalai
sen mielestä tämä oli matkan paras kenttä.

Perjantaina matkaohjelmassa oli peli 
Glovelly Golfin kentällä. Tämä puisto
kenttä sijaitsi laaksossa pienellä alueella 
mutta kuitenkin tilaa oli lyödä ja haastetta 
toivat vesiesteet ja nopeat joskin loogiset 
greenit. Kenttä oli erittäin miellyttävä ko
kemus ja peliaikakin oli vain 4,5 tunnin 
luokkaa. 

Lauantaina ryhmämme siirtyi Kap
kaupungin keskustaan Portswood ho tel
liin. Tulomatkalla teimme ensin kaupun
kikierroksen, mikä antoi hyvän kuvan 3,5 
miljoonaisesta Kapkaupungista. Hotelliin 
majoittumisen jälkeen vietimme loppu
päivän Waterfrontin kauppa ja ravintola
alueella.

Köysirataa pitkin Pöytävuorelle
Sunnuntaiaamu valkeni kirkkaana ja 

aurinkoisena ja se antoi hyvän alun mei
dän retkellemme. Heti aamusta menimme 
bussilla  Pöytävuoren rinteelle ja siirryim
me köysirataa pitkin kabiinissa (kaikki 
uskalsivat!) vuoren huipulle yli 1000 met
rin korkeuteen. Kirkkaassa säässä vuorelta 
avautui komea näkymä yli Kapkaupungin.

Pöytävuorelta lähdimme ajamaan 
Atlantin rantaa kohti Afrikan eteläkärkeä. 
Matkalla ihastelimme kauniita maise
mia meren rannalla ja katselimme Etelä
Afrikan laajoja kansallispuistoja.

Käynti Afrikan eteläisessä kärjessä ja 
Hyvän Toivon niemellä kuului retkioh
jelmaamme. Lounaan jälkeen vuorossa 
oli vierailu strutsifarmilla ja tutustumi
nen afrikan pingviinien yhdyskuntaan. 

Erittäin mielenkiintoinen päivä päättyi 
Kapkaupungissa nautittuun hyvin moni
puoliseen afrikkalaiseen päivälliseen.

Maanantaina 18.1 ajoimme reilun 
tunnin matkan Arabellaan Sheratonho
telliin. Hotellin yhteydessä oli golfkenttä 
ja iltapäivällä pelasimme kierroksen ken
tällä, jota mainostettiin EteläAfrikan toi
seksi parhaaksi!

Kenttä olikin erinomainen joskin 
suomalaiselle senioripelaajalle kentän es
teet ja nopeat greenit tuottivat jonkinastei
sia vaikeuksia, joista kuitenkin selvittiin.

Tiistaiaamuna pelasimme toisen kier
roksen samalla kentällä ja nyt ensimmäi
sellä ysillä haasteena oli tihkusade ja tuuli 
mutta onneksi sää parani ja matkaohjel
man mukainen viimeinen kierros saatiin 
pelattua kunniakkaasti loppuun.

Jäähyväisten aika
Keskiviikko olikin sitten hellien jää

hyväisten päivä ja lähdimme lentämään 
takaisin kotisuomeen!!

Kun lentokoneessa muisteli matkaa 
niin päällimmäisenä mielessä olivat:

 lämmin ja aurinkoinen sää,
 erinomaiset golfkentät,
 hyvä ja edullinen ruoka ja juoma, 
 monet näkemisen arvoiset paikat,
 hyvä palvelu,
 että sinne voisi mennä toistekin. 

Teksti ja kuvat: Pertti Raimiala 

Pearl Valley -gollfkenttä on Jack Nickausin suunnittelema ja siinä pelattiin viime vuoden joulukuussa Euroopan ammattiliaiskilpailu. Vesiesteet, bunkkerit 
ja haastavat greenit tekevät kentästä vaikean, mutta siitäkin klubin edessä kuvattu SGS:n senioriporukka selvisi kunnialla.  
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E gypti lienee tammikuussa niitä 
har  voja kohtuullisen lentomat
kan päässä olevia paikkoja, jonne 

golfmatkailijan ei tarvitse ottaa sadevaat
teita mukaan ja lämpötilakin pysyttelee 
mukavasti kahdenkymmenen asteen pa
remmalla puolella. Sharm el Sheikh´in 
alueella Siinain niemimaan eteläkärjessä 
Punaisen meren rannalla sataa kuulem
ma reilummin keskimäärin kerran kym
menessä vuodessa. Meidän on  neksemme 
tämä oli tapahtunut juuri saapumistamme 
edeltävällä viikolla, joten uutta sadetta ei 
ainakaan kovin pian ollut odotettavissa.

Edellisen viikon myrsky ja rankka
sade oli kuitenkin kohdellut aluetta sen 
verran ankarasti, että joitakin hotelleja oli 
jouduttu sulkemaan ja lentoaseman kat
tokin kuului romahtaneen. No, se olikin 
telttakangasta, joten juttu kuulosti dra
maattisemmalta kuin mitä se oli eikä va
hinko ollut suuri.

Alueen golfkenttäkin oli sateen jäl
jiltä muutaman päivän suljettuna ja vielä 
saavuttuamme hiekkabunkkerit ja kentän 
muut hiekkalueet olivat niin kivikovia, 
että ne oli poistettu pelistä ja pari ensiim
mäistä päivää bunkkereista oli vapaa drop
pi. Korvaukseksi tästä klubi tarjosi meille 
vapaapäivänämme ilmaisen kierroksen, 
mi kä kiitollisuudella otettiin vastaan.

Takuuvarma aurinko
Egyptin Siinain niemimaan eteläkär

jen alueen suu rin valtti golfin kannalta on 
siis takuuvarma aurinko. Maritim Jolie 
Ville hotelli, golf ja kongressikeskus si
jaitsee vain 1015 minuutin ajomatkan 
päässä Sharm el Sheikh´in lentokentältä 
mutta melko kaukana varsinaisesta kau
pungista. Helsingistä lentomatka kestää 
viitisen tuntia ja golfkentälle pikkubussi 
kuljettaa viidessä minuutissa, joten paljon 
optimaalisempia eivät etäisyyden voisi olla.

Viiden tähden hotelli on Punaisen 
meren rannalla, mutta jos ei pidä suola
vedestä eikä halua ihailla hienoja koralleja 
eikä värikkäitä kaloja voi käydä vilvoittele
massa hotellin lukuisissa uimaaltaissa.

Ravintoloita on hotellissa useampia, 
me tyydyimme kuitenkin puolihoitoon 
kuuluvaan runsaaseen buffettarjontaan. 
Sii nä kin oli joka päivä eri teema, joten 
kyllästymäään ei päässyt kahdessakaan vii
kossa.

Pelko ruokamyrkytyksestä on ehkä 
yleisin syy miksi ryntäys Egyptiin ei ole 
yhtä suurta kuin muihin seniorikohtei
siimme. Meidän ryhmässämme pelko 
osoittautui joka tapauksessa aiheettomaksi 
ja uskonkin, että tänä päivänä huhut vatsa
taudeista ovat vahvasti liioiteltuja.  

Golfkenttä
Jolie Ville golfkenttä on valmistu

nut kymmenisen vuotta sitten, se on peh
meästi kumpuileva vihreä keidas komeine 
palmuineen alueen muuten varsin karussa 
hiekkaerämaassa. Kentälle on rakennettu 
lukuisia lampia toisaalta tuomaan ilmet
tä ja vaihtelua golfin peliin, mutta ennen 
kaikkea varmistamaan riittävän veden san
nin kastelua varten. 

Varsinaisia raffeja ei kentällä ole, 
vaan ne on korvattu ns. wastelandhiekka
alueilla. Näin kasteltavaa on vähemmän. 
Mutta kyllä hyvässä kunnossa olevaa ruo
hoväylääkin on riiittävästi, eikä pallot juu
ri niillä pääse katoamaan.

Vesiesteitä on, kuten mainuttua, 
enemmänkin ja varsinkin sivu ja vastatuu
leen pelatessa ne tuntuivat vetävän palloja 
puoleensa kiitettävästi. Muuten kenttä on 
helpohko ja suhteellisen lyhyt, mikä näkyi 
myös tulostasossa. Muutamaa nostettua ja 
tehokkaasti bunkkeroitua griiniä lukuun
ottamatta hyvin hoidetuille griineille pääsi 
myös rullilla. Kallistuksia oli välillä vaikea 
lukea ja tuntuman saaminen ei aivan help
poa.  

Muita pelaajia oli melko säästeliääs
ti ja useimpina päivinä pääsimme start
taamaan reilusti etuajassa. Green Feehen 
sisältyy täällä golfauto, mikä oli meille 
yllätys. Kärryjäkin sai käyttää mutta niitä 
oli aika vähän eikä niitä riittänyt kaikille 
halukkaille.

Yksi kenttä riitti
Sharm el Sheikh´issä on vain yksi 

golfkenttä. Helposti voisi kuvitella, että 
viikossa, tai viimeistään kahdessa, ehti
si kyllästyä yhteen ja samaan kenttään. 
Näin ei kuitenkaan meidän kohdallamme 
päässyt tapahtumaan ja moni meistä pela
si vielä vapaaehtoisesti vapaapäivänäkin. 
Sen verran vaihtelevaksi kenttä osoittau
tui, että vielä poislähtiessä jäi hampaan
koloon pureskeltavaa. Muutamasta reiästä 
ei millään tahtonut saada otetta. Omalla 
kohdallani tämä koski erityisesti sisään
tulossa oleva kahden veden yli lyötävää 
lyhyttä doglegväylä. Joillekin muille taas 

viimeinen väylä tuotti tuskaa. Siinä vesi 
seuraa väylän vasenta laitaa koko matkan 
ja pienehkö viheriö on sijoitettu kauniisti 
poikittain lammenpoukaman taakse.

Golfklubilla Mubarakin kanssa
Ensimmäisellä viikolla saimme yh

tenä päivänä todistaa historiallista tapah
tumaa. Saapuessamme päivän kierrokselle 
ylelliselle golfklubille olikin portilla vas
tassa komeat vartijat konepistooleineen. 
Hetken päästä kävi ilmi, että maan presi
dentti Hosni Mubarak oli tulossa klubille 
pitämään korkean tason neuvottelua israe
lilaisen delegaation kanssa. 

Näin meidät ohjattiin hienovaraises
ti ta kakautta golfkentälle. 
Tilaisuus ei kuitenkaan – 
ihme kyllä – estänyt mei
dän peliämme, vaan kenttä 
oli muuten auki normaa
listi. Golfarit ovat ilmei
sesti luotettavaa porukkaa. 
Presidenttiä em me onnis
tuneet näkemään emmekä 
pääseet klubille, sen esti 
talon ympärillä sijoitetut 
konekiväärisotilaat.

Klubin valitseminen 
kokouspaikaksi ei ilmeises
ti ollut sattuma. Presidenti 
on golfin pelaaja ja klubin 
jäsen, valisti meidät klubin 
pro, joka myös kertoi toi
mivansa presidentin golf
opettajana. 

 Aavekaupunki
Golfkentän ympärille oli rakennettu 

myös lomaasuntoja. Koko kenttää ympä
röi 270 komeaa kaksikerroksista paritaloa 
uimaaltaineen, terasseineen ja pi hoineen. 
Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti nii
den kaikkien olevan tyhjillään ja raken
nustöiden jätetyn kesken. 

Tarinan mukaan syynä tähän on pre
sidentti Mubarak, jolla on huvila kentän 
vieressä meren rannalla. Kerrotaan hänen 
omaan turvallisuuteensa vedoten kieltä
neen talojen valmistumisen. Ikävän näköi
seltä tämä aavekaupunki kuitenkin näyt
tää, eikä mairittele golfkeskusta.

Jeeppisafaria ja 
snorklausta 

Kaikki eivät halun
neet viettä vapaapäivää 
golfkentällä, vaan puolet 
joukosta valitsi muuta oh
jelmaa. Osa kävi jeeppisa
farilla vuorissa, ratsastivat 
kameleilla aavikolla sekä 
niiden pätteeksi huuh
telemassa erämaan pölyt 
meressä, missä snorklaten 
ihailivat Punaisen meren 
kauniiita koralleja. Osa 
ha lusi pysyä kuivana tyy

tyen ihastelemaan niitä lasipohjaveneestä 
käsin.

Turistipyydyksiä pi ti myös jokaisen 
käydä tarkistamassa Sharm el Sheikh´in 
van hassa kaupungissa ja Naama Bay´ssa, 
mutta siihen riitti muutama tunti. Tällä 
kertaa jäivät Pyhän Katariinan luostari ja 
Moo seksen vuori näkemättä, mutta ehkä 
ensi kerralla. 

Palvelu
Palvelu niin hotellissa kuin golfken

tällä on pääsääntöisesti ystävällistä, mutta 
usein valitettavan tehotonta. Palvelusväkeä 
on joka paikssa runsaasti, pyydettäessä 
jotakin tulee heti neljä, viisi miestä häs
läämään, mutta oikeasti tapahtuu kovin 
vähän. Esimeriksi koko ryhmämme sijoit
taminen illallisella yhteeen tuotti suuria 
vaikeuksia ja aamiaisella kahvikannun 
saa minen pöytään oli välillä ylivoimaista. 
Mutta kun oppi, että ei odota ihmeitä ja 
lopulta teki itse, niin kaikki meni hyvin. 

Ensi vuonna uudestaan
Ensi talven seniorimatkoja ei ole vielä 

päätetty, muta ainakin tälle matkalle osal
listuneet olivat yksimielisesti sitä mieltä, 
että tänne kannattaa tammikuussa tulla. 
Aurinko paistaa, golfkentä on miellyttävä, 
matkat ovat lyhyet, hotelli ensiluokkainen, 
ruoka hyvää ja senioriporukka mukavaa. 
Mitäpä muuta golfari voi vaatia?

Teksti ja kuvat: Ole Johansson

SHARM EL SHEIKH´issä
Hosni Mubarakin kanssa 

Komea vartija golfklubin edessä 
ohjasi meidät kohtliaasti taka-
kautta golfkentälle presidentti 
Mubarakin pitäessä klubilla 
kokousta.

Ykköstiillä startterin lähtölupaa odottavat Paavo Hevossaari (vas.), Leena Loponen, Lauri Kokko, Jukka Kulonpalo, Armas Loponen, Leena Huostila sekä 
Liisa Kokko. Taustalla Maritim Jolie Villen hulppea klubitalo.

Hotellin rantakal -
l ioille on raken-
nettu mitä mieli-
mielikuvituk sel-
li simmat terassit 
auringonpalvojia 
varten. Taustalla 
yksi alueen ko-
meista rantahu-
viloista – ehkä 
presidentti 
Mubarakin.
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Matkustimme marraskuussa 2009 
kolmannen kerran Uuteen See
lantiin pitkästä matkasta huo

limatta. Edellisistä kerroista oli tosin jo 
melko pitkä aika 1991 ja 1995. Koska 
yhtäjaksoinen lento mitä kautta tahansa 
olisi kestänyt noin 30 tuntia, päätimme 
pitää mennen tullen kunnon tauon puo
lessa välissä eli Hongkongissa. Yövyimme 
lentokentän viereisessä SkyCity hotellissa 
ja virkistimme itseämme mm. hotellin hie
rontapalveluilla. Yhdeksän reikäinen golf
kenttäkin oli ihan hotellin vieressä, mutta 
se jäi jostakin syystä tutustumiskävelyas
teelle. Lento Helsingistä Hongkongiin 
kesti 9,5 tuntia ja jatkolento Aucklandiin 
11 tuntia. Paluu Hongkongista Helsinkiin 
oli 1,5 tuntia pidempi.

Bed and Breakfast
Yövyimme Aucklandissa ennes

tään tutussa Bed and Breakfast (BnB) 
paikassa aivan lentokentän lähellä ja 
jatkoimme seuraavana päivänä matkaa 
etelä saaren keskukseen Queenstowniin 
ja sieltä vuokratulla autolla Arrowtownin 
kautta Wanakaan 5 päiväksi. Palasimme 
Queenstowniin lentääksemme itärannalla 
sijaitsevaan Christchurchiin ja sieltä ta
kaisin Aucklandiin. Vuokrasimme uuden 
auton ja kiersimme pohjoissaaren keski
osan myötäpäivään eli Thames  Tauranga 
 Whakatane  Gisborne  Napier  Taupo 
 Otorohanga  Hamilton  Auckland. Vie
timme etelä saarella 9 päivää ja pohjoissaa
rella 10 päivää. 

Majoituimme pääasiassa BnB pai
koissa, joita Uudessa Seelannissa on vaikka 

kuinka paljon. Kahden hengen huoneet, 
jotka usein tarkoittivat mh, kph ja olo
huonetta, maksoivat paikasta riippuen 80
150 NZD / yö eli 4075 euroa yö kahdelta 
henkilöltä. Lisäksi sai halutessaan paikal
lista juttuseuraa ja asiantuntevaa neuvoa 
ja opastusta mm. nähtävyyksistä ja ruo
kapaikoista. Aamiaiset olivat useimmiten 
enemmänkin brunsseja. Uusi Seelanti on 
edelleenkin maa, johon voi huoletta lähteä 
omatoimimatkalle.

BnB paikoista on myös olemassa kir
jat ja netin kautta voi tilata yöpymiset etu
käteen. Varasin meille noin kolme viikkoa 
aikaisemmin kaikki yöpymispaikat neljää 
yötä lukuun ottamatta. En halunnut käyt
tää osaa lomasta varausrumbaan ja netin 
tietojen perusteella sain valittua mieleiseni 
sijainnit (kaunis näköala, paljon nähtä
vää lähistöllä, kohtuullinen hinta, kävely
matka ravintolaan, maksu luottokortilla, 
erinomainen aamiainen jne.). Matkalle ei 
kannata lähteä, jollei ole aikaa olla paikan 
päällä vähintään kolme viikkoa, mielellään 
kuukausi tai vaikka puoli vuotta. BnB:n 
ohella matkailuauto on edelleen suosittu 
tapa kiertää saaria. Mitä kauniimpi paikka 
sitä kiemuraisempi tie ja sitä pidempään 
matka kestää. Coromandelin kierroksella 
olin vähällä tulla merisairaaksi, niin kiha
raa tietää en ollut aikaisemmin tavannut
kaan. 

Puolikkaat setit riittivät
Meillä oli golfvarustuksena puolik

kaat setit kevyissä kantobägeissä pakattuna 
yhteen ja samaan matkapussiin (alle 20 
kg). Muu varustus oli yhdessä ruumaan 

menevässä kevytrakenteisessa matkalau
kussa (max 20 kg) ja kahdessa käsimatka
tavaralaukussa (max 8 kg per laukku). 
Näin säästyimme ylimääräisiltä kustan
nuksilta, lentoja oli sentään seitsemän 
kaiken kaikkiaan. Erityisesti Hongkong – 
Auckland välillä kaikki laukut punnittiin 
tarkasti, käsimatkatavarat jopa kahteen 
kertaan.

400 golfkenttää
Uudessa Seelannissa on lähes 400 

golfkenttää ja noin 4 miljoonaa asukasta 
eli yksi golfkenttä noin 10000 asukasta 
kohden. Lienee maailmanennätys omassa 
lajissaan. Golfkenttiä vertailtaessa kan
nattaa pitää omassa sarjassaan miljoonil
la dollareilla rakennetut Resortkentät, 
perinteiset vanhat puistokentät ja pienet 
usein 9reikäiset kyläkentät. Omat tämän 
matkan suosikkini olivat Wanaka upeine 
näköaloineen, Queenstownin Kelvin High 
ja Ohopen links väylät Tyynen valtameren 
rannalla. Kaikki kolme pelattua TOP10 
kenttää olivat jonkinasteinen pettymys –
ehkä odotukset olivat liian suuret. Cape 
Kidnappersin takaysin väylät olivat kiel
tämättä vaikuttavia jyrkkine rantakallioi
neen, mutta 400 NZD (200 €) greenfee 
oli kyllä ylimitoitettu. Täytyy olla todella 
asiaan vihkiytynyt miljardööri voidakseen 
ylläpitää tällaista kenttää ja näinhän asia 
onkin. Yksistään 8 km pitkän kiemurte
levan yksityistien rakentaminen maksoi 
paikallisen viinitilan omistajan mukaan 
miljoona paikallista dollaria. Samalla hin
nalla sai 50 minuutin helikopterilennon 
ja välilaskun viereiselle jäätikölle – upea 

UUSI SEELANTI  
golfarin paratiisi

kokemus. Pelasimme golfia 10,5 kierros
ta 20 päivän aikana. Näistä kolme Uuden 
Seelannin TOP10kenttiin kuuluvia suu
rella rahalla rakennettuja championship
kenttiä olivat Millbrooks, Clearwater ja 
Cape Kidnappers. Perinteisiä vanhoja 
kenttiä tuli pelattua onneksi enemmän, 
eteläsaarella Queenstownin Kelvin High 
ja Wanakassa Wanaka Golf Club sekä 
pohjoissaarella Mt Maunganui, Ohope, 
Napier ja St Andrews Hamiltonissa. 

Golfkenttiä laidasta laitaan
Wanaka Golf Club on perustet

tu 1922 ensin paikalliseen puistoon ja 
1926 nykyiselle paikalle 9reikäisenä. 
Nykymuotonsa 18 reikäisenä kenttänä se 
sai 1970. Kenttä sijaitsee kukkulalla kes
kellä 5000 asukkaan pikku kaupunkia, 
joista 10 % on kentän jäseniä. Toiset 500 
jäsentä ovat vakiovieraita. Eka ysiltä on 
mahtavat näköalat joka väylältä ympä
röiville lumihuippuisille vuorille ja Wa
naka järvelle. Kentälle kannattaa mennä 
pelkästään näköalojen vuoksi. Greenfee 
vierailijoilta 55 NZD (27,50 €).

Queenstownin golfkenttä sijaitsee 
näyttävästi lusikan muotoisen niemen 

Kelvin Hightsin nenässä keskellä Wakatipu 
järveä. Tästä syystä kenttä on sääaltis. Jos 
tuulee, kentällä todella tuntee tuulen, sa
teesta puhumatta kaan. Maisemat ovat 
upeat. Remarkables vuorijono heijastuu 
Wakatipu järven kirkkaan siniseen veteen 
ja antaa majesteetillisen taustan väylille. 
Seura perusti ensimmäisen 9reikäisen 
golfkenttänsä 1915 Franktonin kylään 8 
km päähän, toisen 9reikäisen Wakatipu 
Golf Clubin Queenstownin lentokentäl
le 1936 ja kolmannen 18reikäisen 1975 
Kelvin Heightsille. Kaikki kentät toimivat 
edelleen. 

Ohopen linkskenttä löytyi sattu
malta. Whakatanessa vietetyn BnB pai
kan emäntä kehotti meitä katsastamaan 
Ohopen rannat. Ajoimme pitkin meren 
rantaa ja päädyimme golfkentälle. Näkymä 
klubitalon terassilta sai meidät siltä seiso
malta caddiemasterin puheille ja pikaiseen 
kenkien vaihtoon. Pääsimme lähtemään 
ennen 12 aussimiehen ryhmää ja pian 
saimmekin sitten nautiskella kaikessa rau
hassa linkstunnelmasta. Greenfeekään, 
40 NZD (20 €) ei päätä huimannut em
mekä kierroksen jälkeen pikapäätöstämme 
katuneet – päinvastoin. Seura perustet

tiin 1971 ja avattiin 9reikäisenä 1975 ja 
laajennettiin ensin 12reikäiseksi ja 1986 
päästiin pelaamaan 18reikäiselle kentälle.

Muut nähtävyydet olivat tällä kertaa 
melko maltillisia. Kaikkein mieliinpainu
vin oli lento helikopterilla Mt Aspiring 
vuorelle ja laskeutuminen läheiselle jää
tikölle. Tutustuimme molempien saarten 
viinitarhoihin, vanhoihin kullankaivajien 
kaupunkeihin ja muihin paikallisiin näh
tävyyksiin (putouksiin, Kaurimetsiin,..). 
Teimme kävelyretkiä luonnossa (mm. 
Lake Diamond) ja kaupungeissa. Söimme 
hyvin paikallisissa ravintoloissa ja istuim
me iltaa majapaikkojen isäntäväen kanssa. 
Olimme lähes aina ensimmäiset suoma
laiset yöpyjät ja Suomesta oltiin kovasti 
kiinnostuneita. Usein esitetty kysymys oli 
”Miksi Suomeen kannattaisi matkustaa”.

Aikaisemmilla matkoilla keräsim
me kokemuksia seuraavista lajeista: Black 
Water Rafting (auton sisäkumin varassa 
ajelehditaan maanalaisen virran vietävä
nä), White Water Rafting (koskenlaskua 
kumiveneellä), Jet Boat Drive (rallia eri
koisvalmisteisilla veneillä jokien matali
koissa). Benjihyppyä olisi voinut kokeilla 
mitä erikoisimmissa paikoissa, mutta jä
timme sen jo silloin väliin.

Hyödyllisiä nettiosoitteita ovat: 
www.bnb.co.nz,   www.nzgolf.org.nz, 
www.nzga.co.nz,   www.golfguide.co.nz 

Teksti ja kuvat: Marja Virta

Yläkuvassa vuonna 1922 perustetun Wanaka golfklubin huikeita maisemia. Oikealla Jouko Laitinen 
ja Marja Virta saman kentän ykkösväylän viheriöllä. 

Kaunis Lake Diamond oli kävelyretken ja golfista 
hetkeksi luopumisen arvoinen. 

M
A
T

K
A

IL
U



24   SENIORIGOLFARI 1/2010 SENIORIGOLFARI 1/2010     25



26   SENIORIGOLFARI 1/2010 SENIORIGOLFARI 1/2010     27

Työuraani aloittelin 60luvun 
lopussa. Silloin tietokoneala 
oli erityisen arvostettu ja siinä 

oli paljon glamouria, joten minunkin 
piti ao. alalle yrittää. Pääsinkin silloisen 
Nokian tietokoneosastolle, joka kulki 
nimellä Nokia Kaapelitehdas, tietoko
neosasto, jonka teh tävänä oli myydä, 
markkinoida ja ylläpitää toimittamiaan 
tietokonejärjestelmiä. Toimiala ja uusi 
teknologia niin Nokian sisällä kuin 
yleisestikin kehittyi kovalla vauhdilla. 
Toiminta oli kovin hektistä, josta joh
tuen harrastuksille ei jäänyt tuolloin 
paljon aikaa. Työskentelin toimialalla 
n. 35 vuotta. Ensimmäiset vuodet asi
antuntijatehtävissä ja viimeiset reilut 
25 vuotta erilaisissa esimies ja johto
tehtävissä.

Harrastukset
Harrastustaustastani voisin tode

ta, että harrastuksiini kuului erilaiset 
palloilulajit sekä yleisurheilu, johon sit
ten keskityinkin. ”Päälajini” oli pituus
hyppy. Aktiiviurheiluurani oikeastaan 
päättyi hiukan armeijan jälkeen, jolloin 
olisi pitänyt ruveta harjoittelemaan to
den teolla. Siinä oltiin valinnan edessä 
urheilun tai työuran välillä. Palvelin 
Santahaminassa Urheilukomppaniassa 
vuosina 196566. Tuolloinhan ur
heilujoikkotoiminta oli keskitetty 

Santahaminaan ennen kuin se siirret
tiin Lahteen. 

Oma poika tutustutti golfiin
Tutustuin golfiin lajina 1993 

kun poikani innostui pelaamaan Salo 
Golfissa. Itse en silloin vielä saanut ki
pinää. Ajat telin, että tuskinpa minusta 
koskaan golfaria tulee. Vielä työelämäs
sä mukana olevalle tuntui, että aika ei 
riitä sen harrastamiseen. Kävelin poika
ni mukana joskus harjoituskierroksilla 
ja olin junnujen pelimatkoilla kuskina. 
Nelisen vuotta mentiin näin kunnes 
vaimonikin innostui lajista. Tämän jäl
keen perheen sisältä tuli paineita myös 
minun aloittamisen suhteen. Elettiin 
silloin vuotta 1997 ja tuntui, että yli 
viisikymppiselle miehelle se saattaisi 
kuitenkin olla hieno harrastus, niin 
fyysisen kunnon ylläpitämiseksi kuin 
sosiaalisen kanssakäymisen suhteen. 
Tuntui, että klubilla oli pääsääntöisesti 
samanhenkisiä, mukavia ihmisiä, joi
den seurassa oli hauska viettää aikaa. 
Ensimmäisinä vuosina kierroksia tu li 
muutamia kymmeniä ja nykyjään niitä 
tulee reilut sata.

Talvi sujuu punttisalilla, uima-
hallissa ja hiihtoladulla

Talviaikana ”peruskunto harjoit te
lu kaudella” käyn punttisalilla, uimassa 
ja hiihtämässä vuoropäivinä siten, että 
ohjelmaa tulee lähes kaikille päiville.

Seuratoiminnassa olen ollut mu
ka na lähes koko lyhyen golfurani ajan. 
Viimeiset reilut neljä vuotta olen toi
minut Salo Golfin puheenjohtajana 
sekä kenttä yhtiön hallituksen jäsenenä.

Vaikka seniori olenkin, niin kyllä 

myös nuorten ja lasten liikunta on lä
hellä sydäntäni. Olen innokkaasti ollut 
mukana seuramme juniorigolfin ke
hittämisessä näinä puheenjohtajavuo
sinani. Olemme saaneet seurallemme 
toimivan Juniorien Golfkoulun sekä 
Nuoren Suomen SinettiSeura statuk
sen, josta meidän junioritoimikunnan 
aktiivinen toiminta ansaitsee tietysti 
kiitoksen

Seniorit liikkeelle
Miten markkinoida ja kehittää 

SGS:ää ja ylipäätään senioritoimintaa 
seuroissa, siten että ne palvelisivat jäse
niään paremmin ja aktivoisivat varttu
neempaa väestöä liikunnan pariin. Jopa 
kansantaloudellisesti tarkasteltuna olisi 
tärkeä saada seniorit liikkeelle huoleh
timaan omasta fyysisestä kunnostaan ja 
hyvinvoinnistaan. Golf on todella so
piva harrastus kunnon ylläpitämiseksi. 
Se on mukava myös siinäkin mielessä, 
että sitä voi harrastaa isovanhemmat, 
vanhemmat ja lastenlapset yhdessä ja 
samanaikaisesti. Tässä meillä on var
maan tulevaisuuden haasteita, jotka 
tulee huomioida toimintasuunnitelmia 
tehtäessä niin SGS:ssä kuin seurojen
kin senioritoimikunnissa

Toivonkin, että pystymme yhdes
sä uudella alkaneella vuosikymmenellä 
johdonmukaisesti kehittämään senio
reille tarjottavia palveluita niin seurois
sa kuin valtakunnankin tasolla.

Toivotan teille kaikille erityisen 
mukavia pelihetkiä kaudella 2010.

Heikki Hallaranta

Perinteiseen tapaan uu det halli-
t uksen jäsenet ovat esitel leet 
itsensä Seniorigolfari-lehdessä. 
Tässä Heikin tarina.

  Esittelyssä hallituksen uusi jäsen 
  Heikki Hallaranta

Pituushyppääjästä 
tulikin golfari

Itä-Suomeen uusi seniorikilpailusarja:

Saimaan Senior Scramble 

Projektin johtoajatuksena on lisä
tä golfaavan seniorväen keskinäistä 

kanssa käymistä hieman leppoisamman 
kisailun puitteissa. Kisassa ovat mukana 
seuraavat seurat: 

. Golf Porrassalmi. Imatran Golf . Karelia Golf. Kartano Golf . Keri golf . Laukaan Peu runkagolf. Mikkelin Golf . Rantasalmi Golf . Revontuli Golf . Ta ri na Golf . Viipurin Golf 

Komean nimen saanut kilpailu
sarja on ItäSuomen alueella kuudesta 
eri kilpailusta koostuva ”koko kansan” 

Scramblekisa. Se pelataan kahden pelaa
jan nimetyin joukkuein. Joukkueet voi
vat olla mies, nais tai sekajoukkueita. 
Kilpailuissa on yksi kaikille senioreille 
avoin sarja.  

Helmikuun 19. päivä kokoonnut
tiin Kerimaassa kymmenen seuran edus
tajien voimin ja vahvistettiin syksyllä 
alustavasti sovitut kilpailupaikkakunnat 
ja aikataulu.  

Osakilpailuissa palkitaan viisi pa
rasta joukkuetta eli paria. Vuotuisen pa
rikohtaisen kisan pistelaskussa otetaan 
huomioon kolme kilpailua kuudesta. 
Seurojen välisessä kisassa huomioidaan 
kolme parasta paritulosta seuroittaan.

Kilpailumaksu, joka sisältää keitto
lounaan, on tulevana kautena 40 €. 

Tarkemmat tiedot uudesta kilpailu
sarjasta saa Imatra Golfin seniorivetäjäl

tä  Veikko Purhoselta (p. 0400 754 005, 
sähköposti: veikko.purhonen@kotiposti.net).

Kilpailukutsut tulevat seuroille ai
kanaan ja myös SGS:n kotisivuilla voi 
seurata tilannetta.

Ole Johansson

SAIMAAN 
SENIOR SCRAMBLE TOUR 

 
06.5.  Rantasalmi Golf

 25.5.  Kartano Golf 
 17.6.  Imatran Golf
 29.7.  Kerigolf
 26.8.  Revontuli Golf 
 09.9.  Tarina Golf

Turun aluella on jo joitakin vuosia pelattu kymmenen seuran välinen ns. Senioriliiga. Itä-Suomessa ei haluta olla 
huonompia ja nyt alueen golfseurat ovat päättäneet synnyttää oman kilpailusarjan. Pelimuoto na on scramble 
kahden pelaajan joukkuein ja se pelataan alla luetellun yhdentoista seuran kesken.

Kolmet Kesäpäivät 
  jälleen ensi kesänä 

OHJELMA
 . yhteislähtökilpailu klo 9.00 (kokoont. 8.30) . 

 . kullakin paikkakunnalla omaa ohjelma .. hyvät palkinnot . keittolounas .   

 08.7.   TURKU, Harjattula Golf & CC   30 e
 20.7.   HYVINKÄÄ, Hyvinkään Golf         40 e
 27.7.   IMATRA,      Imatran Golf                35 e

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa Caddie Masterille:Lisätietoja:
Heikki Hallaranta
0500 600 101

Harjattula: 020 7488 830
caddie@harjattula.fi

Hyvinkää: 019 4562 410
Caddiemaster@hyvigolf.fi

Imatra: 020 7439 350
pro@imatrangolf.fi
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Hidas	pelaaminen
Pelinopeus on eniten klubitalon te

rassikansaa puhuttava aihe. Kukaan 
ei tunnus ta pelaavansa hitaasti. 

Talia on pidetty no pean pelin pesäpaikka
na, mutta viime kesä toi jopa lähes seitse
män tunnin kierroksia normaalin neljän 
tunnin sijaan eli peli eteni tunnissa kaksi 
ja puoli reikää normaalin viiden asemesta. 

Kilpailujen tuomari joutuu valitet
tavan usein puuttumaan peliryhmien pe
linopeuteen. Normaalit pelitilanteiden 
sääntötulkinnat pelaajat nielevät yleensä 
mukisematta. Hitaasta pelistä huomaut
taminen saa aikaan kansainvälisiä käsi
merkkejä, kommentteja pelin häirinnästä 
tai kysymyksiä tuomarille tarpeellisemman 
tekemisen puutteesta.

Sääntö 67 toteaa lyhyesti: ”pelaajan 
pitää pelata viivyttelemättä ja noudattaa 
kaikkia toimikunnan pelin nopeut-
ta sää televiä määräyksiä”

Pelaajan ja peliryhmän 
velvollisuudet

Peli etenee aikataulussa kun 
pelaajat pitävät huolta siitä, että 
etäisyys ei kasva edessä olevaan pe
liryhmään. Jos etäisyys lisääntyy, 
on parannettava vauhtia. Jos ryh
mä jää yhden reiän verran edessä 
olevista pelaajista ja hidastaa taka
naan tulevaa ryhmää, päästetään 
takana oleva ohi. Lyö varapallo, 
jos pallosi on mahdollisesti men
nyt kentän rajojen ulkopuolelle 
tai ehkä kadonnut muualle kuin 
vesiesteeseen.

Valmistaudu omaan lyön
tiisi ajoissa; etäisyyden arviointi, 

mailavalinta, pelikäsineen laitto ja pelaa 
välittömästi, kun sinun vuorosi on lyödä. 
Mailat jätetään viheriöllä lähelle seuraavaa 
uloslyöntipaikkaa ja tuloskortti täytetään 
vasta tiillä.

Et syyllisty hitaaseen peliin, jos pelaat 
edeltävän ryhmän tahdissa. 

Seuran käytännöt hitaan pelin 
torjumiseksi

Liian lyhyet lähtövälit tukkivat ken
tän. Kahden pelaajan ryhmille riittää 8 
minuutin lähtöväli. Kolmen ja neljän pe
laajan ryhmille tarvitaan vähintään 10 mi
nuutin lähtöväli. Ruuhkaaikana startteri 
on hyvä apu.

Pelaajien tulisi pelata pelitaitojensa 
mukaiselta tiiltä eli miesten, joilla on ta
soitus yli 36, tulee pelata punaisilta tiiltä. 

Heidän lyöntipituutensa ei riitä pelaami
seen keltaisilta tiimerkeiltä.

Pelaajien on tiedettävä sallittu peliai
ka. Valvoja on tehokas apu pelinopeuden 
valvonnassa ruuhkaaikaan. Pelaajien te
hokas koulutus parantaa myös golfkäytös
tä.

Rangaistukset
Toimikunta voi antaa pelaajia sitovat 

määräykset koko kierroksen pelinopeu
desta, antaa reikäkohtaisen aikataulun ja 
antaa lyöntiin käytettävän enimmäisajan. 
Rangaistusasteikoksi lyönti pelissä suosi
tellaan reikäpelissä reiän menettämisen ja 
lyöntipelissä kahden lyönnin rangaistuk
sen asemesta:

  Ensimmäinen rikkomus:  
       Yksi  lyönti

  Toinen rikkomus: 
       Kaksi lyöntiä
  Kolmas rikkomus:    
       Pelistä sulkeminen

Ammattilaissarjat ovat laa
tineet vastaavat määräyk set seu
raavilla poikkeuksilla. Hitaaseen 
peliin liittyy rahasakko ja vasta 
neljännestä rikkomuksesta sul
jetaan pelistä. Jos ammattilais
pelaaja joutuu aikatarkkailuun 
kymmenen kertaa vuoden aikana, 
on seurauksena 20.000 dollarin 
sakko. 

Jatkuva määräyksistä piittaa
maton hidas pelaaminen seurassa 
johtaa kurinpitotoimiin, jossa 
pe laajaa voidaan rangaista lisäksi 
pelikiellolla. 

Osmo Saarinen

Sääntöpalsta
Osmo Saarinen

National Golf Club Turkin Belekissä taistelee hidasta peliä vastaan 
ns. Non-aggressive kentänvalvontajärjestelmän avulla. Siinä valvo-
jalla on kolmen värisiä lippuja, joilla hän, jalkapallon linjatuomarin 
tavoin, viestittää pelaajille ryhmän etenemistahdista. Näin välte-
tään turhaa suukopua ja myös kieliongelmat. Samaa käytäntöä nou-
dattavat monet muutkin alueen kentistä.

Golfmuisteluita
Ensimmäiset golfiin liittyvät muis

toni yltävät 60luvun puolivälin 
paikkeille. Vanhempani tutustui

vat golfiin Rahkan pariskunnan välityk
sellä. Eino (Ape) Rahka oli isäni kadet
tikurssitoveri ilmavoimista ja hänen vai
monsa Toini (Tonkka). Vanhemmilleni, 
kuten useimmille golfa reille kävi, 
golf kärpänen puri heitä välittömästi. 
SuurHelsingin Golfseuraa oltiin silloin 
vasta perustamassa ja vuosi oli 1965. 
Pieni ryhmä golfista innokkaita ko
koontui SHG:n perustajakokoukseen. 
Muistelen, että isäni jäsennumero oli 3 
ja äitini vastaavasti 4.

Punainen Valiant
Valmista kenttää ei silloin vielä 

ollut Luukissa, vaan kaupungilta oli 
saatu vuokrattua Rastilasta pelialuetta. 
Olin usein heidän mukanaan. Punaisen 
Valiantin peräkonttiin nostettiin käsi
käyttöinen ruohonleikkuukone. Ensin 
vanhempani ajoivat ruohon käsikoneel
laan viheriöiltä ja vasta sen jälkeen he al
koivat lyödä palloa. Rastilassa oli kuusi 
väylää, joista pisin oli 213 m pitkä par 4. 
Muut väylät olivat par 3 väyliä.

Asuin silloin vielä kotona ja olin 
opintojeni alkuvaiheilla. Olin nuori, 
vaikkakin jo aikuinen. Monen monta 
kertaa vanhempani yrittivät innostaa 
minua mukaan peliin. Heidän mieles

tään minulla oli golfiin ” taipuvainen 
notkea vartalo”, ja että voisin hyvin 
aloittaa golfin pelaamisen. Mutta siinä 
vaiheessa olin vahvasti sitä mieltä, että 
golfin peluu ei ole minua varten. Olin 
kuitenkin usein heidän mukanaan Ras
ti lassa. Vanhempieni pelatessa minä loi
koilin ilmapatjan päällä aurinkoa otta
massa ja kirjaa lukemassa.

Luukissa väyliä viisi
Luukkiin saatiin kenttä vuonna 

1967 ja väyliä oli viisi.  Golf liittyi per
heeseemme hyvin läheisesti. Golfin ko
kouksia pidettiin usein meillä kotona. 
Isäni toimi seuran varapuheenjohtajana 
ja äitini seuran rahastonhoitajana useita 
vuosia. Molemmat olivat pitkään myös 
johtokunnan ja eri valiokuntien jäseni
nä. Vanhempani kutsuivat usein golfa
reita kotiimme iltaa istumaan. Kuulin 
paljon golfista ja tutustuin seuran jäse
niin. Vuodesta 1978 lähtien innostuin 
minäkin viimein golfin pelaamisesta, 
jopa siinä määrin, että toimin SHG:n 
sihteerinä viisi vuotta. Seuran 20vuo
tisjuhlajulkaisussa on kronikka, jossa 
meidän perheestämme on pieni värssy:

Maire, Pirkko ja Ville
paljon antaneet on jäsenille
Golf on ollut homma toinen
seurassamme aikamoinen

Isäni Ville Holmela ja Ami Granholm Luukin ensimmäisen klubitalon edessä.

60-luvulla näytti golfmuoti tältä. Jorma Erikssonin puttaus-

taitoa Luukin viimeisellä viheriöllä tarkkailee Rauno Leisso. 

Isäni ja legendaarinen Valiant, jolla kul-jetettiin  mm. ruohonleikkuria griinien leik kausta varten.

Golfin oppiminen ei 
ollutkaan helppoa

Golfin pelaamisen aloittaminen ei 
ollut niin helppoa, kuin olin kuvitellut. 
Voin nyt myöntää yli kolmekymmentä 
vuotta golfia harrastaneena, että halusin 
näyttää vanhemmilleni, kuinka helppoa 
golf on minulle. Sitä se ei suinkaan ollut. 
Aloitin golftuntien ottamisen golfam
mattilaiselta – vuosien mittaan useilta 
eri opettajilta. Annan täyden kunnian 
vanhemmilleni, että he jaksoivat kerta 
kerran jälkeen kiertää kanssani, vaikka 
pelaamisesta ei näyttänyt tulevan mi
tään. Kerran Luukin kentällä arvioin, 
että kentänhoitajan traktori on niin 
kaukana, että en varmaan osu siihen, jos 
nyt osun palloon ollenkaan. Mutta niin 
vain kävi, että sillä kertaa lyönti onnis
tui ja pallo osui juuri siihen traktoriin. 
Onneksi ei sattunut mitään vahinkoa.

Golfin harrastuksesta on näiden 
yli kolmenkymmenen vuoden aikana 
tullut minulle tärkeä harrastus ja elinta
pa. Varsinkin nyt eläkkeellä ollessani sen 
arvo on noussut aina vain korkeammal
le. Golf on tuonut minulle liikuntaa, 
terveyttä, ystäviä, jännitystä, rytmiä ja 
sisältöä päiville, viikoille ja vuosille.

Hyvää golfkesän odotusta,

Pirkko Holmela

osmo.saarinen@hotmail.com



30   SENIORIGOLFARI 1/2010 SENIORIGOLFARI 1/2010     31

Honorary 
Secretary

Kolumni

Haluaisin palauttaa mieliin 
aikakauden jolloin golf
klubeja johdettiin seuran 

kunnianarvoisten sihteerien toi
mesta. Tuo etuliite tuli siitä, että 
sihteeri hoiti asioita aina oman sivii
litoimensa ohella ja käytännöllisesti 
katsoen ilmaiseksi eli kunnioitusta 
herättäen. Ehkä hänet oli vapautet
tu vuosimaksuista ja vielä 1970lu
vulla Suomen Golfiitto myönsi 
hänelle vapaakortin Suomen kentil
le, mutta siinä kaikki. Monissa ta
pauksissa sihteeri saattoi olla myös 
tavallisessa työelämässä kunnostau
tunut pitkään golfia harrastanut 
henkilö joka oli jäänyt varsinaises
ta työstään eläkkeelle, hädin tus
kin senioriikäisenä, mutta tarmoa 
täynnä ja hyväkuntoisena. Uskon, 
että Brittein saarilta löytyy edelleen 
vanhoja klubeja joissa tämä, aina
kin sata vuotta vanha käytäntö, on 
edelleen voimissaan. Tämän päivän 
isopalkkaisiin golfjohtajiin verrat
tuna Honorary Secretary nautti 
lähes poikkeuksetta koko jäsenistön 
suurta kunnioitusta ja arvonantoa. 
Sihteerin tausta merkitsi sitä, ettei 
hänen paikkansa ollut läheskään 
niin tuulinen kuin miksi se näyttää 
nykyjohtajien aikana muodostu
neen. 

Takavuosina golfkerhon tär
kein palkattu henkilö oli poikkeuk
setta kenttämestari joka kenttätoi
mikunnan kevyesti ohjailemana 
hoiti tointaan lähes suvereenisesti, 
palkaten itselleen apuvoimia eri 
vuodenaikojen luomien tarpeiden 
mukaan. Klubien paperisota oli 

useimmiten ulkoistettu pankkiin 
tai tilitoimistoon ja pelaamaan 
lähtevät, niin omat jäsenet kuin sa
tunnaiset vieraat, ilmoittautuivat ja 
hoitivat mahdolliset maksunsa yksi
tyisen yrittäjän eli proshopin tiskil
lä. Klubiravintola on perinteisesti 
ollut aina yrittäjävetoinen. Kaikki 
muu toiminta on ollut eri toimi
kuntien varassa ja ainakin ennen 
vanhaan jäsenen kunniaasia oli 
jossain peliuransa vaiheessa toimia 
muutaman vuoden itselleen jossain 
hyvin sopivassa toimikunnassa.

Tämän kaiken toiminnan 
päältä katsojana toimi seuran kun
nianarvoisa sihteeri, joka puuttui 
asioihin harvakseen ja yleensä vas
ta silloin kun ongelmia ilmeni. 
Hänellä ei koskaan ollut varsinaista 
työaikaa, mutta hänellä oli tapana 
olla paljon paikalla ja näkösällä.  

Nykymeno suomalaisilla golf
klubeilla ei muistuta yllä kuvattua 
menneen maailman idylliä alkuun
kaan, ainakin mitä tulee meitä pal
velevan palkatun väen määrään. 
Monissa tapauksissa jopa kolmin
kertaiseksi paisunutta henkilökun
taa perustellaan sillä, että tämän 
päivän golfari tarvitsee paljon enem
män palvelua. Henkilökohtaisesti 
olen sitä mieltä, että tätä tarvetta 
liioitellaan, sillä kiireinen nykygol
fari vaihtaa edelleen kenkänsä park
kipaikalla, kirmaa ykköstiille ja vie
tettyään pitkästyttävät viisi tuntia 
kentällä syöksyy takaisin autolleen, 
ajaa kotiin eikä ennätä siis siinäkään 
välissä nauttia klubin tarjoamista li
säpalveluista.

Nykyjohtajat eroavat eniten 
vanhoista sihteereistä sillä, että he 
toimivat eräänlaisina klubin myyn
titykkeinä. Jäsenten vuotuiset mak
sut eivät ole kunnolla ehtineet seu
ran tileille kun kauppias alkaa myy
dä kenttää mm. kymmeniin eri
laisiin yritystapahtumiin. Samalla 
kaventuu se jäsenten peliaika jonka 
he kuvittelivat saaneensa kokonaan 
itselleen, kaikki maksunsa hoidet
tuaan. Mutta seura tarvitsee rahaa 
varsinkin sen yhä kasvavan henki
lökunnan palkkoihin. Golfjohtajat 
käyttävät tähän myyntityöhön ja 
edustamiseen nyttemmin niin pal
jon aikaa, että he ovat joutuneet 
palkkaamaan perinteisiä töitään 
tekemään ns. palvelupäälliköitä. 
Tällaiseen titteliin en muista mil
lään maailman golfkentällä koskaan 
törmänneeni.

Mihinkä sitten pyrin tällä hie
man kärjekkäällä jutullani? Paitsi, 
että haluan vähän muistella men
neitä ja omaa viisivuotista sihteeri
pestiäni kauan sitten, haluan myös, 
että golfarit pysähtyisivät hetkeksi 
miettimään sitä, voisiko näitä yhtei
siä asioita sittenkin tehdä vähän yk
sinkertaisemmin ja tietenkin paljon 
halvemmalla. SGS:n senioreita asia 
kiinnostanee myös siksi, että ihan
teellisimmat asioiden perään katso
jat eli kunnianarvoisat sihteerit löy
tyisivät helpoimmin juuri meidän 
jäsenkunnastamme.   Hyvää kevättä 
ja alkavaa pelikautta.   

Lassi Tilander

Nordea	ilmoitus

Pallo on sinulla

Varallisuudenhoito on paljon muutakin kuin parhaiden osakkeiden ja 
arvopapereiden valintaa. Se on kokonaisvaltaista suunnittelua henkilö-
kohtaisen tilanteesi ja tavoitteittesi pohjalta. Meiltä saat asiantuntevat 
ratkaisut kaikkiin varallisuuteesi liittyviin asioihin. 

Soita ja sovi tapaaminen, 020 724 8056.

nordeaprivatebanking.fi
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Kokouksessa käsitellään sääntöjen §12:n 
määräämät asiat:

 valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri           
  valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  valitaan kaksi äänten laskijaa
  todetaan kokouksen laillisuus
 - esitetään hallituksen vuosikertomus, tilikertomus ja
   tilintarkastajien lausunto
  vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
   myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai
   toimenpiteistä, joihin seuran hallinto kuluneena vuon      
   na tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta
  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista 
   on hallitukselle tehty kirjallinen imoitus ennen helmi
   kuun 15. päivää kuluvaa vuotta.

   Tervetuloa!

   HALLITUS

OPEN FORUM
Samana päivänä ja samassa paikassa järjestetään 
klo 14.00 alkaen tiedotus ja keskustelutilaisuus, 
joka on avoin kaikille golfseurojen jäsenille.

Ohjelma
14.00 Tilaisuuden avaus  Pertti Raimiala, SGS 
14.15 Kauden 2010 kilpailut Heli Ekström, SGS,
  Sakari Finne, SGS,
      Armas Loponen, SGS
14.45 SGS:n pelioikeudet ja
 muut jäsenpalvelut  Heikki Hallaranta, SGS
 
Tauko

15.30 Viron golfmatkat Panu Kekäle, Tallink
16.00 SGL:n uuden toiminnan
             johtajan ajatuksia Petri Peltoniemi, SGL
 16.30 Kahvitarjoilu

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 
liiton toimistoon 26.4.2010 mennessä:
ilmo.seniorit@golf.fi tai puh. (09) 3481 2520.

Lisätietoja: Ole Johansson, p. 040 746 2626.

KOKOUSKUTSU 
Suomen Golfliiton Seniorien jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen kevätkoukseen, 

joka pidetään keskiviikkona 28.4.2010 klo 17.00 Metropoliassa, 
Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki

siellä missä aurinkoiset greenit!

www.detur.fi

Lassi Tilanderin Classic-viikot

30.10.2010	 	 	 												1349	e
Sirene Golf Hotel*****, all inclusive
6 pelipäivää Antalya Golf Clubin ja Carya Golfin 
kentillä.

Matti Even ja A-P Kaarnan Draivi Golf

6.11.2010	 	 	 	 1349	e
Sirene Golf Hotel*****, all inclusive

6 pelipäivää Antalya Golf Clubin sekä 

sekä Carya Golfin kentillä

Lassi Tilanderin Classic-viikot

3.12.2010	 	 											 						849	e
Marhaba Palace Hotel*****, puolihoito, 
5 pelipäivää El Kantaouin Panorama ja
Sea Course -kentillä

Matkatoimisto DETUR Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI, ma-pe 9-17

P.0207 850 854/Golf     

Bägin kuljetus sisältyy
kaikkien teemamatkojen hintaan


