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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar-
koituk  sena on kehittää se nio ri golfia 
kilpa- ja kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen 
senioreita kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea 
ja edesauttaa seurojen senioritoimikuntien 
toimintaa sekä yhtistyössä Golfliiton 
kanssa koordinoida valtakunnallista 
senioritoimintaa. Yhdistyksen jäseniksi 
hyväksytään miehet sinä vuonna kun 
täyt tä vät 55 vuotta ja naiset 50 vuot ta. 
Jäsenmaksun mak sa neita senioreita oli 
vuoden 2012 lopussa yli 10 600.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Audi Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit ja Audi 
Senior Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille Haastajatour M55, M65 Tour, 
M70 Tour ja Senior Aluetour. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumattomille Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-kilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjestämät 
miesten EM-kisat ovat syyskuun alussa 
Pannoniassa Unkarissa ja naisten vastaavat 
kisat samaan ai kaan Slovenian Bledissä. 
Kesäkuun lopussa järjestetään ESGA:n 
(Union of Eu ro pean Seniors Golf 
Associations) miesten M55-joukkuei den  
mestaruuskilpailut Costa Navarinossa 
Kreikassa ja M70-sarjan kisat kesäkuun 
alkupuolella Marbellassa Espanjassa.
ESWGA:n (European Senior Women Golf 
Associations) mestaruus kilpailut, nimeltään 
Marisa Sgaravatti Trophy, järjestetään heinä-
kuussa Norjan Larvikisssä.  

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 40%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei set 
Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. Tulevana 
kesänä Kesäpäiviä järjestetään neljät eri 
puolilla Suomea, Turussa, Vääk syssä, 
Lappeenrannassa ja Oulussa. 
     SGS järjestää suosittuja golf matkoja 
yhteistyössä matka toimistojen kanssa. SGS 
on ostanut tai vuokrannut jäsenistönsä 
käyttöön eri ken tiltä pelioikeuksia, joita 
jäsenet voivat käyttää maksamalla toi misto-
maksun. Li säksi jäsenet saavat alennuksia 
green  fee  -maksuista usealla kentällä.   
     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

Villaitana Espanjan Alicantessa on tämän 
kevättalven SGS:n uusi jäsenmatkakohde. 
Matkaraportti mielenkiintoisesta uutuus

kohteesta on luettavissa ensi syksyn 
lehdessä.
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SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

  Pääkirjoitus

Tammikuun lopulla Vierumäellä pidetyillä seniorien 
talvipäivillä kuntoilusta oli puhumassa ystävämme 
Matti Heikkilä.

Hän otti esille käsitteen Silver Power kuvaamaan 
meidän ikääntyvien ryhmää ja minusta käsite on hyvä.

Golfissakin  meidän seniorien osuus harrastajista on jo lähes 
puolet ja melkein  kaikilla golfklubeilla toiminnassa  ovat vahvasti 
mukana seniorit niin senioritoimikunnissa, kilpailuissa, yhteisissä 
tapahtumissa kuin vapaaehtoistoiminnassa. Annetaan jatkossakin 
tämän Silver Powerin, seniorivoiman näkyä ja voimistua ja ollaan 
ylpeitä siitä......eikä aiheetta!

Viime kesänä golfareiden keskuudessa puhuttiin pal-
jon uudesta tasoituksen hienosäätöjärjestelmästä nimeltä CBA 
(Computed Buffer Adjustment). Järjestelmän käyttöönotto lähti 
liikkeelle hieman kangerrellen ja lisäksi meitä senioreita  kuten 
muitakin ihmetytti miten tasoitus voi laskea vaikka pisteitä tuli 
36 tai alle. Vaadittiin välittömiä muutoksia järjestelmään. 

Seuraava ihmetyksen aihe oli se, että miten tasoitus voi 
muuttua keskellä talvea vaikka ei ole pelattu kierrostakaan. 
Selityksenä tähän oli uusi kirjainyhdistelmä AHR eli Annual 
Handicap Revue. Järjestelmä on Euroopan golfjärjestön EGA:n 
laatima ja siihen liittyy pakollinen vuositarkastus, mikä voi muut-
taa tasoitusta talvellakin.

Lisäksi CBA-järjestelmää tarkasteltiin viime kauden päät-
teeksi ja siihen tehtiin muutoksia, mitkä ainakin meidän seniori-

en osalta parantavat sen toimivuutta ja tasaavat muutoksia tasoi-
tuksissa. Itse CBA-järjestelmä säilyy käytössä jatkossakin. 

SGS:n kauden 2013 ohjelma noudattaa aikaisempien vuo-
sien käytäntöä. Kilpailuohjelma on perusrakenteeltaan säilynyt 
ennallaan. Joitakin tasoitusrajoja on tarkistettu, nimityksiä muu-
tettu ja kilpailumuotoja lisätty.

Kansainvälisten kisojen osalta on syytä mainita Tallinnassa 
pidettävät EGA:n seniorien henkilökohtaiset EM-kisat, mitkä 
tässä lähellä pidettyinä tulevat vahvemmin ohjelmaan mukaan.

Kesäpäiviä pidetään heinäkuussa neljät, Turussa, Vääksyssä, 
Lappeenrannassa ja Oulussa. Uskomme päivien suosion jatkuvan 
ja toivomme mukavaa pelisäätä.

Seniorien pelioikeuksia on lisätty ja uutena kohteena saa-
daan mukaan Espoon Golfseura, mielenkiintoinen ja tasokas 
kenttä, hyvällä sijainnilla.

Toivottavasti golfkentät ovat talvehtineet hyvin ja pääsemme 
aloittamaan golfkautemme ajoissa ja hyväkuntoisilla kentillä!

Toivotan kaikille golfsenioreille ja muillekin golfareille nau-
tinnollisia golfkierroksia ja mukavaa yhdessäoloa golfin parissa!

Pertti Raimiala 
puheenjohtaja

SILVER POWER
..... hopeanharmaata seniorivoimaa

EGS SENIORMATKA ESPANJAAN 2013

Alicante ja tasokas Villaitana Golf Resort!

Reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Alicanten lentokentältä 

sijaitsee tasokas Villaitana Golf Resort. Vuorten syleilyssä 

sijaitseva resort tarjoaa erinomaiset puitteet onnistuneen 

golfloman viettoon. Hotellin yhteydessä sijaitsee kaksi hienoa 

Jack Nicklauksen suunnittelemaa golfkenttää. Levante on 

tyylikäs Championship-kenttä, jolla on leveät väylät ja hyvin 

bunkkeroidut sekä vahvasti muotoillut viheriöt. Pienestä par 

luvusta (par-62) huolimatta hotellin toinen kenttä on todella 

tasokas kokemus ja erinomainen testi myös pienen tasoituksen 

omaaville pelaajille.  Molemmat kentät sijaitsevat luonnon 

keskellä ja väyliltä avautuvat maisemat joko vuoristoon tai 

merelle.  Laajalle alueella levittäytyvä välimerihenkinen 

hotelli tarjoaa hyvät olosuhteet  myös golfin jälkeen. Hotellilla 

on tasokas spa, sisäuima-allas sekä tenniskentät.  

LÄHDÖT :

13.3.2013      1 JA 2 VIIKKOA
20.3.2013      1 VIIKKO
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maritoiminnassa, varusteissa kuin tyyleissäkin.
Ratkaisevan golftartunnan Viki kertoi saaneensa Lahden 

Mukkulassa 1960-luvun puolivälissä, kun toinen mäkikotka 
Juhani Kärkinen houkutteli hänet lyömään palloa kesken 
juoksulenkin. Mies oli tuolloin valmistautumassa Oslon 
MM-kisoihin. Vuonna 1966 Viki liittyi Lahden Golfiin ja 
pari vuotta myöhemmin hän sai seuran sihteerin tehtävät 
Lassi Tilanderilta. Näin alkoi mäkimiehen golfin kultaama 
aikakausi, eikä hän joutumistaan golfin pauloihin ole kerto-
mansa mukaan kertaakaan katunut.

Yksi jäsen vaihtuu SGS:n hallituksessa
Open Forumia seuranneeseen vuosikokoukseen Lahden 

hiihtomuseon auditoriossa osallistui runsaat viisikymmentä 
SGS:n jäsenta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniapuheen-
johtaja Lassi Tilander, joka hoiti homman totutulla rutiinilla. 
Suuria päätöksiä ei tällä kertaa ollut asialistalla ja näin kokous 
oli vajaassa tunnissa saatu päätökseen.

Hallituksessa erovuorossa olivat Heli Ekström ja Heikki 
Hallaranta. Heli, jonka päävastuualueena on ollut naisten 
kilpailutoiminta, ei enää yhdeksän vuoden pestin jälkeen ol-
lut halukas asettumaan ehdolle, vaan toivoi jatkossa saavansa 
enemmän aikaa golfin pelaamiseen. Hänen tilalleen kokous 
valitsi yksimielisesti, omien sanojensa mukaan, melkein 
golfmaila suussa syntyneen Pirjo Siprosen Suur-Helsingin 
Golfista. Hallituksessa kilpailuista vastaava Heikki sai yksi-
mielisesti uutta luottamusta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä Veijo Hämäläinen 
Vihti Golfista peräänkuulutti enemmän kilpailumahdolli-
suuksia ns. veteraani-ikäisille senioreille, etenkin naisille ja 
SGS:n kilpailuvaliokunalle annettiinkin tehtäväksi pohtia 
asiaa tulevia kausia silmällä pitäen. Muuten toimintasuunni-
telma hyväksyttiin yksimielisesti.

Myös ensi vuoden 10 500 jäseneen perustuva hieman 
ylijäämäiseksi laadittu budjetti hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutama minuutti ennen klo 18 puheenjohtaja päätti 
kokouksen ja kokousväki pääsi ajamaan kotiin jo pimennees-
sä syysillassa tihkusateen saattelemana.

Teksti ja kuvat: 
Seppo Rönkkö ja Ole Johansson

Lahteen kokoontu-
neet golfseniorit sai-
vat tämänvuotisen 

syyskokouksen edellä paitsi 
katsauksen oman toimin-
tansa nykytilasta myös läpi-
leikkauksen Suomen hiih-
don historiasta tähän päi-
vään. Puitteet päivän annille 
tutustumiskierroksineen ja 
menneiltä vuosikymmenil-
tä tunnetun mäkisankarin 
tarinoineen tarjosi Lahden 
hiihtomuseo, joka toimi 
torstaina 22. marraskuuta 
SGS:n syyskokouksen ja 
Open Forumin areenana. 
Päivän tapahtumaan osallis-
tui runsaat kuusikymmentä 
senioria.

Tilaisuuden avannut 
SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala kuvaili yhdistyksen 
31. toimintavuoden päättyvän seesteisissä tunnelmissa. 
Hyvään mieleen antaa hänen mukaansa aihetta erityisesti 
se, että yhdistyksen rekisteröinnistä alkanut kuohunta on 
laantunut ja toimintaa voidaan nyt suunnitella ja kehittää 
kaikessa rauhassa ja yhteisymmärryksessä Golfliiton kans-
sa. 

Kilpailujen osanottajamäärät uusiin 
ennätyslukemiin

Hyvällä mielellä puheenjohtaja tervehti myös tilasto-
ja päättyvän kauden kilpailutoiminnasta, sillä Aluetourilla, 
Haastajatourilla ja FST:n kilpailuissa kirjataan tänä vuon-
na peräti 4800 kilpailusuoritusta. Vaikka osanottajamäärät 
ovat nousseet uusiin ennätyslukuihin, SGS:n tavoitteena 
on edelleen taata kilpailumahdollisuus mahdollisimman 
monelle seniorille.

Tulevan kauden kilpailutoimintaa tilaisuudessa esit-
teli SGS:n varapuheenjohtaja ja kilpailuvastaava Heikki 
Hallaranta. Ensi kauden kilpailukalenteri oheistietoineen 
löytyy tämän lehden Kilpailut-osiosta.

                                                      
Uusia pelioikeuksia, neljät kesäpäivät

Jos senioreita riitti yllin kyllin kilpailuihin, vireä toi-
minta näkyi yhtä lailla SGS:n pelioikeuskentillä. Sateisesta 
ja oikukkaasta säästä huolimatta pelikierroksia kertyi vä-
hintäänkin viimevuotinen määrä. Kierrosmäärin mitat-

tuna ykköspaikkaa pitää edelleen Wiurila, toiseksi eniten 
peli oikeuksien käyttäjiä veti Hartola ja kolmanneksi nousi 
Kangasniemellä sijaitseva Puula Golfin 9-reikäinen kenttä.

SGS:n jäsenpalveluista vastaava hallituksen jäsen 
Kristian Toivio kertoi foorumiväelle, että ensi vuonna pe-
lioikeuksien määrä nousee ainakin kahdella. Uusia kenttiä 
ei ole vielä päätetty, mutta alueellisesti lisäykset painottu-
vat luonnollisesti sinne, missä on myös eniten kysyntää. 
Senioreille muilla kentillä tarjotut alennukset eivät sitä 
vastoin näytä innostavan odotetulla tavalla väkeä. Niinpä 
esimerkiksi viiden euron suuruisten greenfee-alennusten 
tilalle onkin Toivion mukaan tarkoitus tarjota senioreille 
muita vaihtoehtoja.

SGS:n talvipäivät ja kesäpäivät rytmittävät seniori-
toimintaa edellisvuosien tapaan. Vierumäellä vietettäville 
talvipäiville seniorit kokoontuivat 26.-27. tammikuuta. 
Kesäpäiviä on jäsenistölle tarjolla tänä vuonna neljät, kun 
myös maan pohjoisosa saa oman tapahtumansa Oulun 
Virpiniemeen. Muut kesäpäivien pitopaikat ovat Turku, 
Vääksy ja Lappeenranta.

Golfin pauloihin kesken juoksulenkin
Oman tervehdyksensä tilaisuuteen toi ex-mäkihyp-

pääjä ja golfari Veikko ”Viki” Kankkonen. Omassa esityk-
sessään lahtelainen olympiamitalisti ja mäkiviikon voittaja 
1960-luvulta perehdytti golfsenioreita mäkihypyn paikoin 
jopa huvittavaan historiaan ja lajin kehitykseen niin tuo-

GolfsenioritsyyskokouksessaLahdenhiihtomuseossa:

  SGS valmiStautuu 
  hyvällä mielellä 
  uuteen kauteen

Niin golfarina kuin mäki 
hyppääjänä mainetta niit

tänyt Veikko Kankkonen 
kertoi Open Forumissa 

värikkäästi omasta mäki 
hyppy urastaan. 

Lahden hiihtomuseoon tutustumisen yhteydessä seniorit saivat kokeilla myös erilaisia hiihtolajeja. Tässä on vuorossa 
ampumahiihdon ammuntaosuus.

  

Lisätietoja: Kristian Toivio p. 0440 453 980

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

AURA GOLF: p. 02 258 9201
caddiemaster@auragolf.fi

KANAVAGOLF: p. 03 766 0711
caddie@kanavagolf.com

VIIPURIN GOLF: p. 05 544 3000
caddiemaster@viipuringolf.fi

VIRPINIEMI GOLF: p. 010 549 6600
caddiemaster@virpiniemigolf.fi

  Kesäpäivät 

   L
appeenrannassa 

 Turussa, 
    

       Vääksyssä,

OHJELMA
. yhteislähtökilpailu klo 9.00     
    (kokoontuminen 8.30) 

. tervetuloa mukaan

. hyvät palkinnot

. lounas

. kullakin paikkakunnalla 
    omaa ohjelma 

    
      ja Oulussa

02.7. AurA GOLf  50 e

11.7. KAnAvAGOLf  40 e

16.7.  vIIpurIn GOLf 40 e

22.7.  vIrpInIEMI GOLf    40 e

   2
013  
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Liisa ja Matti 	
ihMeMaassa

Vaikka olemmekin vaimoni Liisan kanssa golfareita jo pitkälti toisella 
vuosikymmenellä, niin Välimerta pidemmälle emme ole pelailemaan 
menneet. Kaihoten olemme kuitenkin kuunnelleet tuttavien mainos
tavan Thaimaata golfarin paratiisina. Seniorigolfarilehdessä ollut 
matkailmoitus ylitti harkintakynnyksemme ja helmikuun alkuviikoilla 
olimme jo Raimialan Pertin luotsaamalla SGS:n matkalla Hua Hiniin ja 
golfareiden unelmamaahan. 
Matkakertomuksemme elämykset eivät siis perustu pitkälliseen paikallis
kokemukseen, vaan ovat ensikertalaisen ihmettelyä, aivan kuten Liisalla 
Ihmemaassa tai Matin mukana Rautatiellä.

e
nsi kosketuksen maahan saa 
jo sen muutaman metrin 
matkalla, kun astelee lento-
laitteesta passintarkastukseen. 
Lämpötilan aistii ihollaan, 

sieraimet hamuavat ilman tuoksusekoi-
tusta ja korvat metsästävät äänimaailmaa. 
Silmät näkevät vain mainoksia.

Kymmenen miljoonan asukkaan ja 
miljoonien turistien käyttöön tarkoitettu 
Bangkokin lentoasema ei ole helppo juttu. 
Opasteitahan oli kyllä siellä täällä, sekä pai-
kallisella koukerokielellä että englanniksi, 
mutta onneksi joukossamme oli muuta-
ma kentällä aiemmin vieraillut ja heidän 
perässään kulkemalla selvisimme läpi ih-
misvilinän ja matkan seuraavalle etapille 
eli onnikalle. Bussin ikkunasta ruuhkassa 
matkatessamme ehdimme hyvin ihmetellä 
miljoonakaupungin laitamien moni-ilmei-
siä asumismuotoja ja liikkeellä olevien ajo-
neuvojen määrää – ja laatua. 

Olimme astuneet ihmemaahan.

Kenttäkatselmus
Nimet Springfield, Palm Hills, Sea 

Pine, Banyan, Royal Hua Hin ja Black 
Mountain  saavat monen tosigolfarin ihon 

kananlihalle, mutta meillä Thaimaan un-
tuvikoilla ei kentistä ollut mitään ennak-
kokäsitystä. Nuo olivat niitä kenttiä, joita 
kolusimme pariviikkoisen vierailumme 
aikana, osan kahteenkin kertaan. Näin me 
ne näimme. Täsmällisempiä kenttätietoja 
tarjoaa mm. Google.

Springfield 
Avauskenttämme, jonka myös pela-

simme toiseen kertaan. Tasamaalle istu-
tettu laadukas kenttä, jonka loivasti beto-
noidut vesiesteet pompottivat monta pal-
loa syövereihinsä. Mieleen jäi myös upea 
saarelle päättyvä 18. väylä.

Palm Hills
Kentällä vierailimme vain kerran ja 

heti alkumatkasta, joten muistikuviini 
kenttä on koetuista heikoimmin piirtynyt. 
Ylös olen kirjannut huippuliukkaat ja ar-
vaamattomat greenit, mutta sitähän ne oli-
vat kaikilla muillakin kentillä. 

Banyan Golf
Luxuskenttä, joka on myös hinnassa 

huomioitu.
Kaikilla kentillähän oli ns. caddie-

pakko, mutta täällä oli myös autopakko 
ja autoissa avustamassa gps-navigaattori. 
Klubin hintataso ja caddien ulkonäkövaa-
timus olivat täällä arvostettuja asioita.

Sea Pine Golf
Meren rannalla ja virkistävien tuuli-

en vilvoittama Armeijan Urheilukeskuksen 
siipien suojaan perustettu vesirikas, uudeh-
ko kenttä.

Edullinen, mutta hyvin kelvollinen. 
Hinta/laatusuhde minulle mieluisin.

Royal Hua Hin
Hua Hinin puistomainen ”Tali/Aura 

-kenttä”, joka sijaitsee aivan kaupungin 
keskellä, kivenheiton päässä rautatiease-
malta. Alueen vanhin golfkenttä perustet-
tu lähes 90 vuotta sitten. Silloin eivät ve-
siesteet olleet muodissa, joten niitä ei ole 
vieläkään ja muinoin istutetut puuntaimet 
ovat nyt vanhoiksi varttuneet ja kurottuvat 
väylien päälle niitä kaventaen.              >>>

Hua Hin, Thaimaa

teksti ja kuvat:
Matti santanen, pgh

Kuvassa vasemmalla upean Black Mountain kentän 
väylä nro 8, 154/122 metriä pitkä par kolmonen.
Heti ykköstiille tultaessa medät piiritti paikalliset golf
piiat eli caddiet, joiden golftaito oli vaihteleva, mutta 
griinien lukutaito ilmiömainen. 
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Black Mountain
Black Mountain Thaimaan golfkruu-

nussa on helmi kirkkahin.
Täydellisesti mietitty kokonaisuus, 

kiitettävästi hoidettu, hyvin vaihtelevaksi 
rakennettu ja sopivan vaikeaksi viritetty. 
Unelmapelikenttä ammattigolfarille, klu-
bipelaajalle pyhiinvaelluspaikka.         

Majestic Creek
Edellä mainittujen lisäksi kävim-

me Liisan kanssa kiertämässä Majestic 
Creekin B ja A osiot.  Kenttää on parin 
vuoden ajan kunnostettu perusteellisesti, 
ja nyt pelaamistamme B osan remppa on 
valmis ja A osakin melkein. A osuutta ei 
vielä ollut virallisesti avattu, mutta klubin 
jäsenen vieraina saimme sen erikoisluvalla 
kiertää. 

Avauksien edessä palloa odottavat 
vesiesteet olivat kentälle luonteenomaisia, 
myös muutama pitkä siirtymämatka jäi ja-
lankulkijan mieleen, muuten kelpo kent-
tä. Isäntiemme kertoman mukaan siirty-
mäpätkät tullaan aikanaan korvaamaan 
autokyydityksellä.

Golfpiiat eli caddiet
Caddien kanssa emme olleet ennen 

pelanneet, joten pientä epäilystä yhteis-
työn sujuvuudesta oli.

Meitä kuljettavan bussin saavuttua 
klubille olimme heti yhteiseen työasuun 
puetun caddie-joukon piirittäminä. He 
ottivat nopeasti bägimme huomaansa ja 

esittelyn jälkeen 
tehtäväksemme 
jäi vain kävellä  
(tai istua autossa) 
ja välillä pysähtyä 
lyömään palloa 
eteenpäin, caddie 
huolehti kaikesta 
muusta.

Useimmiten 
caddiet olivat 
nuorehkoja nai-
sia, joilla ei peli-
kokemusta paljoa 
ollut, mutta si-
täkin enemmän 
kentän tunte-
musta sekä ilmiö-
mäinen greenien 
lukutaito. Mailan 
valinnassa pelaaja 
saattoi olla muutaman kerran esittelijää 
parempi, mutta greenien kallistukset he 
kyllä hallitsivat taiturimaisesti antamalla 
oikean puttaussuunnan. Pelkkä suuntahan 
ei kuitenkaan palloa kuppiin vie ja usein 
ratkaisevaksi tekijäksi tulikin pelaajan an-
tama vauhti.

Avustajien englannin kielen taito 
vaihteli heikon ja välttävän välillä, mut-
ta silläkin tuli jo toimeen. Caddiet eivät 
suinkaan olleet samasta puusta veistettyjä. 
Hyvällä caddieonnella saattoi saada avus-
tajan, jonka kanssa peli sujui. Sen lisäksi, 
että hän osasi neuvoa oikean mailan va-

linnassa ja puttilinjan katsomisessa, hän 
saattoi myös pitää huolta pelaajan fyysi-
sestä pelikunnosta huolehtimalla riittäväs-
tä juomisesta ja hieromalla jäykistyneitä 
lihaksia.

Hotelli meren rannalla
Majapaikkamme Hotelli Hilton si-

jaitsi ihannepaikalla kaupungin keskustan 
tuntumassa ja meren rannalla, ns. kävely-
kadun varrella. SGS:n matkoilla on tapana 
ollut joukolla istua illastamaan ja kuu-
lemaan päivän tulokset ja seuraavan päi-
vän ohjelman majoitushotellin puitteissa. 

Tällä matkalla tavasta tehtiin poikkeus. 
Hiltonin ruokailuhinnoittelu ei ole edul-
lisemmasta päästä ja kun aivan vieressä oli 
runsaasti halpoja paikallista ruokaa tarjoa-
via ravintoloita, niin illallispaikan valinta 
niiden eduksi oli varsin oikea. 

Hotelli suhtautui kokoontumistar-
peisiimmekin aika penseästi eikä meille 
tahtonut löytyä sopivaa soppea illan in-
fotunniksi käyttöömme. Lähiravintolat 
tulivat taas avuksemme ja niiden puitteissa 
saimme hoidettua tarvittavan tiedonku-
lun.  

Maaseutukierros
Ei golfmatka ole pelkkää pelailua, sii-

hen liittyy muutakin mukavaa.
Yhtenä vapaapäivänä teimme opaste-

tun maaseutukierroksen. Monta ihmeelli-
syyttä siellä näimme, mutta meille oli aivan 
mullistavaa huomata, että ananashedelmä 
kasvaakin maassa eikä puussa. Luonnon 
ihmeeksi luen myös lokkien ja kissojen 
puutteen. Kalasatamassa vieraillessam-
me näimme aareittain auringonpaisteessa 
avoimen taivaan alla kuivumassa olevia 
mustekaloja, mutta ei ainuttakaan lokkia 
niiden kimpussa. Kissat ehkä luonnostaan 
karttavat paikallista herkkua.

Elämys oli myös vierailla maaseudun 
alakoululuokassa. Vierailumme ei tullut 
oppilaille yllätyksenä ja siihen oli hyvin 
ennakkoon varauduttu. Pienet oppilaat 
esittivät meille harjoittelemansa esityksen 
ja antoivat kaikille muistoksi mukaan te-
kemänsä piirustuksen. Oppilaille oli myös 
opetettu suomeksi lukusanat yhdestä kym-
meneen. Tuohan on taito jota ainakin tar-

vitaan suomalaisia golfareita opastettaessa.

Hintahaarukka
Aina kun matkoilta palaa, niin tutta-

vat kyselevät kohteen hintatasoa.
Golf on samoissa hinnoissa Suomen 

kanssa, toki kentät ovat huippuluokkaa 
ja caddiet kuuluvat asiaan. Pelikelistä en 
sano mitään, se on makuasia.

Tarjoukset ja ryhmäalennukset ovat 
myös sekoittamassa hintavertailua. Ho-
tellin ilmoitustaululta näkemäni green fee 
-hinnat vaihtelivat välillä 50 – 100 euroa 
(2000 – 3850 bahtia).

Itämainen ateria alkupalojen kanssa 
turistipaikoissa maksoi ison oluen kera 
nautittuna yleensä alle 10 euroa ja pelkkä 
olut halvimmillaan 1,5 euroa.

Pari kilometriä sivummalla erittäin 
monipuolisen buffet-aterian sai nauttia 5 
eurolla.

Taksikyyti neljän hengen avolava 
tuk-tukilla kustansi 2,5 euroa kaupungin 
alueella pysyttäessä.

Välimeren maihin verrattuna Thai-
maan eduksi mittaan myös tuputtamatto-
man kaupankäynnin. Kyllähän liikkeiden 
edessä oli sisäänvetäjiä, mutta kaupoissa 
sai hypistellä tavaroita melko rauhassa, 
myyjä uskoi kertakiellolla ja tinkimisvara 
oli kohtuullinen.

Kilpailuja ja holari
Kaikkina pelipäivinä oli pallo pelis-

sä pieni kilpa mielessä. Joukkuekisoina 
pelattiin mm. parasta palloa, valssia ja 
pinkkiä. Tulipa matkalla yksi holarikin, 
Börje Stjernberg kopsautti pallon kerralla 

kuppiin Banyanin 17. väylällä. Tärkein 
henkilökohtainen kisa käytiin kuitenkin 
Thaimaan mestaruudesta, ensimmäisellä 
viikolla Springfieldin kentällä ja toisella 
viikolla Banyan Golfin areenalla.

Kaikkia hyvää tulosta tehneitä yhdis-
ti onnistunut lähipeli. Erityisesti viheriöt 
vaativat herkkää kättä ja usein myös hyvää 
yhteistyötä caddien kanssa.

Yhteenveto 
Jos 20 tunnin lentokoneasento ja kuuden 
tunnin bussimatkat ovat sietokyvyn rajois-
sa ja matkakassaan on kertynyt ylijäämää 
kahden Tunisian matkan verran, niin Hua 
Hinissa odottavat golfelämykset ovat vai-
van väärtti. Helmikuun alkuviikoilla teh-
dyllä matkalla ei vettä satanut tippaakaan 
ja lämpötila pysytteli 30 asteen yläpuolel-
la, joten hiostaviin olosuhteisiin noissa le-
veysasteissa saa varautua. 

Vaikka golfkierroksen tekee autolla-
kin, niin nestettä kuluu ja kuuman kes-
tokykyä kysytään, mutta olemmehan me 
kuulua saunakansaa. .Black Mountainin kentän 361/318 metriä pitkällä par nelosväylällä nro 4 riitti sekä vettä että bunkkereita. Saarigriinille tuleminen ei ollut aivan helppoa. 

Keskellä olevassa kuvassa mustekalat ottavat rauhassa aurinkoa. Matkan suurimpia yllätyksiä oli, että ananas kasvaakin maassa eikä puussa.

Hotellimme tarjosi eräänä aamuna tunnin mittaisen happy hour hetken, sillä sähköt 
olivat hotellista poikki. Kuva kertoo kaiken.

Mestaruuskilpailut

TULOKSET

Springfield 10.2.
Miehet: 
1.  Pertti Raimiala
2.  Hannu Pesola 

Banyan Golf 14.2.
Miehet: 
1. Jukka Laaksomaa
2. Börje Stjernberg 

Naiset: 
1. Marketta Heiniemi 
2. Liisa Santanen

Naiset: 
1. Liisa Santanen  
2. Ulla Väinämö
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Suomen GolfSeniorit 
                      – itsestäänselvyskö?

Suomen Golfseniorit -yhdistys on runsaan 30 vuoden ole-
massaolonsa aikana vakiinnuttanut asemansa senioreiden 
keskuudessa niin hyvin, että sitä pidetään jo instituutiona.
1970-luvulla, SGS:n ottaessa ensimmäisiä hapuilevia järjes-

täytymisaskeleitaan, oli toiminnan liikkeellepaneva voima senio-
rien kilpailuinto. Haluttiin päästä mukaan kansainvälisiin seni-
orimittelöihin ja kansainväliseen golftoimintaan. Vuonna 1981 
tapahtuneen yhdistyksen perustamisen jälkeisinä vuosina SGS:n 
jäsenistö muodostuikin käytännöllisesti katsoen pelkästään kilpa-
pelaajista.

Itsenäinen yhdistys
SGS perustettiin itsenäiseksi yhdistykseksi, mutta heti al-

kuun haettiin myös tukea Suomen Golfliitosta, mihin viittaa yh-
distyksen nimikin, Suomen Golfiiton Seniorit ja tosiasia, että se 
heti alusta toimi myös Golfliiton alaisuudessa toimivana seniori-
jaostona. Siinä ominaisuudessa se otti tehtäväkseen valtakunnal-
listen seniorikilpailujen järjestämisen ja seniorigolfaatteen levittä-
misen golfseuroihin. Mitään rahallista tukea ei kuitenkaan liitolta 
haettu, jo siitäkin syystä, että Golfliiton resurssit olivat siihen 
aikaan varsin vaatimattomat. Näin lienee kyse olleen enemmän 
markkeerauksesta ja halusta toimia yhdessä liiton kanssa. 

Tavoitteena omavaraisuus
SGS:n perustajille oli alusta pitäen selvää, että toiminnan ra-

hoitus ja kilpailumatkarahat oli hankittava itse ja yhdistyksen eräs 
keskeinen päämäärä olikin taloudellisen omavaraisuuden saavut-
taminen. Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen vaati 
suuria ponnistuksia ja mitä mielikuvituksellisimpia tempauksia. 
Vaatimattomasta jäsenmäärästä johtuen jäsenmaksukertymällä 
ei pitkälle pötkitty ja ilman ulkomaista matkatukea  ja anteliai-
ta sponsoreita toiminta ei olisi ollut mahdollista. Mainittakoon 
myös, että oman itsenäisen seniorijärjestön olemasssaolo oli ja on 
edelleen edellytyksenä osallistumiselle kansainvälisten seniorijär-
jestöjen järjestämiin kilpailuihin.

Koko 80-luvun ajan SGS:n toiminta pyöri enemmän tai 
vähemmän edustus- ja muiden kilpapelaajien ympärillä; osallis-
tuttiin kansainvälisiin seniorikilpailuihin ja järjestettiin kotimai-

sia seniorien SM-kilpailuja ja joitakin muita kilpailuja, kuten 
Senioripokaalit ja Finnish Senior Open. 

Kilpailutoiminnan ohella SGS:n tavoitteena oli myös seni-
origolfin aktivoituminen seuroissa ja senioritoimikuntien perus-
taminen niihin.

Ensimmäisten Senioripäivien järjestäminen vuonna 1991 
oli ensimmäinen askel toiminnan laajentamiselle koskemaan 
koko seniorigolfarikaartia. Senioripäivät muuttuivat sittemmin 
Kesäpäiviksi ja niitä on muutamaa poikkeusvuotta lukuunotta-
matta järjestetty säännöllisesti siitä lähtien. Kymmenen vuotta 
myöhemmin tulivat myös Talvipäivät mukaan ohjelmaan.

Kilpailupaletti laajenee
Seniorien kilpailupaletti täydentyi 90-luvulla kun vuonna 

1993 ryhdyttiin järjestämään Finnish Senior Tour -nimistä kil-
pailusarjaa maamme seniorihuipuille ja heti seuraavana vuonna 
valtakunnallista Aluetouria ns. tavallisille seniorigolfareille. 

SGS kiinnitti myös huomion golfin terveydelliseen vaiku-
tukseen käynnistämällä KuntoGolf-nimellä kulkevan projektin. 
Tämä onnistui jopa niin hyvin, että Golfliitto otti sen omien 
siipiensä suojaan perustaen sen pohjalta toimikunnan nimellä 
Parempaa golfia.

Jäsenmäärä kasvaa pelioikeuksien myötä
Kaksi vuotta SGS:n perustamisen jälkeen vuonna 1983 yh-

distyksen jäsenmäärä oli 120. Samaan aikaan seniorien kokonais-
määrä oli 275. Sen jälkeen määrä kasvoi tasaisesti, mutta vuosi-
tuhannen alkupuolella se oli jämähtänyt runsaan 2000 jäsenen 
paikkeille. Vuonna 2004 tapahtui sitten se, mikä sai SGS:n jäsen-
määrän ”räjähdysmäiseen” kasvuun. Se oli pelioikeuksien hank-
kiminen ja tarjoaminen jäsenten käyttöön. Yhdistyksen omaisuus 
oli kasvanut huomattavaksi ja jäsenten taholta kysyttiin, oikeu-
tetustikin, minkälaista vastinetta tavalliset, ei-kilpailevat seniorit, 
saavat jäsenmaksulleen. Pelioikeuksia onkin sen jälkeen hankittu 
lisää tasaiseen tahtiin ja pääosin sen ansiosta jäsenmäärämme on 
tänä päivänä noussut reiluun 10 700 jäseneen. Tämän ansiosta 
jäsenmaksu on jo monta vuotta pystytty pitämään varsin alhaise-
na ja taloudellinen asemamme hyvänä ja vakaana. Toisin sanoen 
alunperin asetettu tavoite talodellisesta riippumattomuudesta on 
hyvin saavutettu. 

Golfmatkat ja oma lehti 
Vuosituhannen alussa SGS ryhtyi julkaisemaan omaa lehteä 

kaksi kertaa vuodessa. Alussa muutaman sivuinen tabloidkokoi-
nen lehti on tänä päivänä jo varsin tuhti lukupaketti, mistä todis-
tuskappale on juuri kädessäsi. Lehdestä voi myös todeta jäsenpal-
veluiden kasvaneen pelioikeuksien ohella melkoisesti ja ensi kau-
tena green fee -alennuksia ja erilaisia majoituspaketteja on tarjolla 
senioreille melkoinen määrä, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. 

Pelaamiseen liittyvien etujen rinnalla toinen merkittävä te-
kijä yhdistyksemme suosion kasvussa lienee seniorimatkat. 90-lu-
vulla vaatimattomassa mittakaavassa ja satunnaisesti tapahtunut 

seniorimatkojen järjestäminen lähti vauhdilla liikkeelle vuonna 
2006 kun SGS:n ensimmäinen Tunisian Hammametiin tehty 
matka ylitti rohkeimmatkin ennakko-odotukset. Sen jälkeen on 
vuosittaisten ulkomaanmatkojen määrä kasvanut niin, että viime 
vuosina niitä on ollut jopa 11 viikon tai kahden viikon pituista 
matkaa vuodessa. 

Toiminta vapaaehtoispohjalla
Usein kuvitellaan SGS:n toimivan liiton alaisuudessa ja 

hallituksen jäsenten olevan liiton palveluksessa, jopa palkka-
listoilla. Näin ei suinkaan ole, vaan koko SGS:n hallitus toimii 
täysin vapaaehtoispohjalla ja yhdistys on edelleen itsenäinen ja 
riippumaton. Samalla se on kuitenkin alkuperäisen mallin mu-
kaisesti viime vuoteen asti toiminut liiton seniorijaostona ja siinä 
ominaisuudessa mm. ottanut tai saanut järjestääkseen valtakun-
nalliset seniorikilpailut. Tänä päivänä SGS:n vastuulla oleva kil-
pailutarjonta onkin varsin mittava, kuten lehden kilpailuosiosta 
voi lukea. Lienee kuitenkin selvää, että ilman SGS:n ja muiden 
vapaaehtoistyöntekijöiden panosta seniorien valtakunnallinen 
kilpailutarjonta olisi huomattavasti suppeampaa. 

Pelaajia maailmalle
Suomen Golfseniorien taloudellisen aseman ansiosta pys-

tymme tänään lähettämään maailmalle enemmän maajoukkue-
edustajia kuin koskaan. Golfliitto kustantaa seniorijoukkueet 
EGA:n järjestämiin seniorikisoihin, joita kuitenkin on järjestetty 
vasta vuodesta 2006, mutta kaikkien muiden seniorikisojen maa-
joukkueiden kustannuksista vastaa SGS. Eikä pelaajilta nykyään 

peritä mitään ns. omavastuuosuutta, kuten takavuosina oli tapa-
na. 

Uusi senioritoimikunta
Muutama vuosi sitten verottaja kiinnostui SGS:n toimin-

nasta ja jotta yhdistys olisi säästynyt veroseuraumuksilta ainoana 
järkevänä vaihtoehdona oli sen rekisteröityminen. Huolimatta 
siitä, että toiminta jatkui täysin entiseen malliin, nyt vain rekiste-
röitynä yhdistyksenä rekisteröimättömän sijaan, asia johti lieväh-
köön ja valitettavaan, mutta onneksi vain väliaikaiseen skismaan 
Golfliiton kanssa. Tänään suhteet ovat jälleen kunnossa ja yh-
teinen tavoitteemme on seniorigolfin kehittäminen maassamme 
ja sitä toteutetaan viime syksynä perustetun Suomen Golfliiton 
alaisen senioritoimikunnan kautta. Toimikunnan muodostavat 
kolme jäsentä Golfliitosta ja kolme jäsentä SGS:n hallituksesta. 

Mikään ei ole itsestään selvää
Uskallamme väittää SGS:n senioreille tarjoamien palvelu-

jen, etujen ja kilpailujen määrän olevan runsaampaa kuin mitä, 
mikään toinen golfetujärjestö pystyy jäsenilleen tarjoamaan. Tätä 
ei kuitenkaan pidä pitää itsestäänselvyytenä. Resurssit tähän an-
natte luonnollisesti kaikki te SGS:n jäsenet, mutta ilman sitä pyy-
teentöntä työtä, mitä SGS:n hallituksen jäsenet ja muut vapaaeh-
toiset ovat runsaan 30 vuoden ajan tehneet, seniorigolftoiminta 
maassamme olisi huomattavasti köyhempää. Ja, yhtä kaikki, ellei 
näille palveluille olisi kysyntää eikä kilpailuihin osallistuttaisi toi-
mintamme ei olisi mielekästä. Joten, kiitos teille kaikille siitä!

Ole Johansson

SGS:n vuoden 2012 hallitus Kristian Toivio (RuG), Armas Loponen (TawG), Anneli 
Tuominen (AGK), Heli Ekström (HGK), Heikki Hallaranta (SaG), Pertti Raimiala 
(HyG) ja Ole Johansson (EGS). Kuvasta puuttuu Matti Pihlajisto (GG).

Tukholma
alk. 4.405 SEK / hlö.
3 yötä sis. aamiaisen Elite Palace Hotellissa.
4 greenfeetä Bro Hof Slott GC, Kungsängens GC,
Fågelbro G&CC & Kungl. Drottningholmin golfkentillä.

Malmö
alk.3.445 SEK/ hlö.
3 yötä sis. aamiaisen Radisson Blu Hotellissa.
4 greenfeetä Bokskogen GK, Ljunghusens GK,
Barsebäck G&CC & Rönnebäcks GC golfkentillä.

Helsingborg 
alk. 3.760 SEK/ hlö.
3 yötä sis. aamiaisen Elite Marina Plaza Hotellissa.
4 greenfeetä Vasatorps GK, Mölle GK,
Söderåsens GK & S:T Arild GK golfkentillä.

Göteborg
alk. 3.890 SEK / hlö.
3 yötä sis.aamiaisen Elite Park Avenue Hotellissa.
4 greenfeetä Hills GC, Delsjö GK, Vallda GK &
S:T Jörgen Park GK golfkentillä.

Golfia Ruotsissa,
tilaa matkasi osoitteesta 
www.sweden-golf.fi

Nordic Travel, meili-osoite : salme.someroja@sweden-golf.com. GSM: +46 763 153 101

by

TERVETULOA RUOTSIIN PELAAMAAN JA NAUTTIMAAN GOLFISTA!
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Alkuperäiskansan guanchien kielellä nimi Teneriffa tarkoit-
taa valkoistavuorta,mikä viittaa Espanjan korkeimpaan 
3718 metriseen vuoreen Pico de Teide. Vulkaanivuori 

nousee jylhänä saaren keskellä jakaen sen kahteen sätyypiltään 
erilaiseen alueeseen. Eteläpuoli, minne sittemmin turistikeskuk-
set ovat keskittyneet, on kuuma, kuiva ja kivinen. Pohjoispuoli 
on trooppisempi, rehevä ja mm. viinin-  ja banaanivilejelylle so-
piva, mutta toisaalta myös alttimpi Atlantin tuulten vaikutuk-
selle. Näin myös lämpötilaero etelän ja pohjoisen välillä voi olla 
jopa kymmenenkin astetta. 

Korkeat, sinänsä vehreät, vuortenrinteet tekevät saaren var-
sin vaikeakulkuiseksi ja voi ehkä ihmetellä, miten joku kansa 
on ylipäänsä tänne asettunut asumaan. Näin kuitenkin tekivät 
guanchit, jotka tutkimusten mukaan olivat lähtöisin Pohjois-
Afrikasta, mahdollisesti Sahara-erämaan kuivumisen seuraukse-
na n. 6000 vuotta eKr. Erämaassa ei paljoa vettä ollut ja se ehkä 
selittää sen, että guanchit berberikansojen tapaan eivät syöneet 
lainkaan kalaa, eivätkä myös osanneet pyydystää sitä. 

Pieni kylä
Buenavista on pieni kylä, joka sijaitsee saaren pohjoispuo-

lella aivan sen länsipäässä. Buenavistan kylä, vai pitäisikö sanoa 
kaupunki, on pieni taajama, josta löytyy kirkko, hautausmaa, 
bussiasema sekä muutama tavintola, kahvila ja kauppa. Ilman 
golfhotellia paikka olisi melko kuollut. 

Saarella on kaksi lentokenttää, toinen eteläkärjessä, toinen 
pohjoispuolella pääkaupungin Santa Cruzin vieressä. Tunnin 
ajomatkan päässä majapaikastamme sijaitseva Santa Cruzin len-
tokenttä Los Rodeos muistetaan maailman tuhoismman lento-
tapaturman johdosta, kun kaksi Boeing 747 Jumboa törmäsivät 
toisiinsa vuonna 1977. Nykyisin valtaosa Teneriffan lennoista 
tehdään onnettomuuden jälkeen rakennetulle eteläiselle kentälle. 

Hulppea hotelli
Hulppea hotellimme ja vuonna 2003 rakennettu  golf-

kenttä ovat aivan kiinni toisiinsta ja jokaisesta hotellin reilun 
kokoisesta huoneesta, jossa lisäksi iso kylpyhuone, vaatehuone 
ja terassi on hieno näköala golfkentän yli Atlantin valtamerelle. 
Taustalla nousevat komeat vuorenrinteet. 

Hotellihuoneet ovat isot ja ne sijaitsevat useammassa pie-
nemmässä talokompleksissa jyrkähkössä rinteessä. Huoneiden 
löytäminen ei, hieman sokkeloisessa, hotellissa ollut aivan yksin-
kertaista, mutta parin päivän päästä suunnistaminen jo sujui kun 
oppi, että portaita pitkin on nopeampaa ja selkeämpää kulkea 
kuin yrittää käyttää eri rakennuksissa sijaitsevia pari kerrosta ker-
rallaan kulkevia hissejä.  

Hotellin fasiliteetit ovat varsin korkealaatuiset, miltei joka 
tasanteella on terassi auringonottoa varten ja uima- tai poskut-
teluallas. Valitettavasti sää vain ei ollut riittävän houkutteleva, 
jotta niitä olisi tullut runsaammin käytettyä. Vastapainona ho-
tellissa on erillinen korkeatasoinen spa-osasto, jonka käyttö oli 
vilkkaampaa. Haittapuolena vain, että sinne päästettiin vain 15 
henkeä kerrallaan ja aika piti varata etukäteen, joten ex-tempore 
-käynnit jäivät tekemättä.

Kuutena iltana oli illallinen hotellin buffet-ravintolassa. 
Maukasta ruokaa oli tarjolla runsaasti, kuten näillä leveysasteilla 
on tapana ja palvelu ystävällistä. Aamiainen oli samaa luokkaa ja 
espanjalaiseen tyyliin myös kuohuviiniä oli tarjolla.

>>>

Buenavista
uusihulppeakohdeTeneriffalla
 

Kanariansaarten Teneriffa 
oli nyt ensimmäistä kertaa 
Golfseniorien jäsenmatkan 
kohteena. Aikaisemmin matkoja 
on järjestetty saariryhmän 
muille saarille, Gran Canarialle,
La Gomeralle ja Fuerteventu-
ralle. Seve Ballesteroksen suunnitteleman Buenavistan kentän viitostiillä avusvuoroaan 

odottavat Hill Siden Marina Messo (vas.), Eke Golfin Eric Ekman sekä Kala oki
laaksoa edustava Helena Lappalainen.

Teksti: Ole Johansson 
Kuvat: Pertti Kaikko ja Ole Johansson



14   SENIORIGOLFARI 1/2013 SENIORIGOLFARI 1/2013     15

Ballesteroksen luomus
Severiano Ballesteroksen suunnitte-

lema golfkenttä sijaistee siis suoraan hotel-
lin alapuolella. Klubi on muutaman sadan 
metrin päässä ja sinne vie ja sieltä tuo ho-
tellin oma shuttle bus.  

Kentältä avautuvat maisemat ovat 
upeat ja taustalla myrskyävä Atlantti täy-
dentää hienoa vaikutelmaa. 

Totuuden nimessä on kuitenkin sa-
nottava, että kenttä on rakennettu hiukan 
liian pienelle alueelle ja väylät kulkevat 
varsin lähellä toisiaan. Näin mainosten 
lupaama henkeäsalpaavuus tulee pikem-
minkin vaaratilanteista ja jyrkistä ylämäis-
tä kuin kentän layoutista. On jopa kaksi 
korkealta lyötävää risteävää väylää, joiden 

näkyvyydessä on toivomisen varaa ja il-
man startterin/marshallin valvovaa silmää 
olisi voinut syntyä pahaakin jälkeä. Lisäksi 
rantaviivaa pitkin kulkevan kävelypolun 
vaeltajat ovat suuressa vaarassa saada pal-
losta osuman.

Tavanomaisuudesta poiketen kenttä 
koostuu kuudesta par kolmosesta, kuudes-
ta par nelosesta ja kuudesta par viitosesta. 
Pelillisesti kenttä on haastava ja vaikka 
useimmilla väylillä tiimerkit oli siirretty 
reilusti eteenpäin huipputulokset loistivat 

enimmäkseen poissaolollaan. Kentän vi-
rallinen pituus keltaisilta on 5747 m, mutta 
pelaamamme kenttä oli arviolta noin 400 
metriä lyhyempi.

Viikko-ohjelmaan kuului viisi golf-
päivää ja yksi vapaapäivä. Aloituspäivän 
pelimuotona oli lempeähkö Bramble-
Shamble-joukkuepeli, mikä antoi mah-
dollisuuden tutustua kenttään ilman suu-
rempia katastrofeja. Pelimuoto on muun-
nos scramblesta; joukkueen kaikki pelaajat 
avaavat, jonka jälkeen valitaan mieluisin 
pallo ja sen paikasta jokainen pelaaja jat-
kaa omaa palloa pelaten reikään asti.

Pensaat vesiesteinä 
Varsinaisia vesiesteitä – Atlanttia lu-

kuunottamatta – ei kentällä ole kovinkaan 
montaa, mutta erikoisuutena kaikki pen-
sasalueet on merkitty punaisin paaluin, 
mikä nopeutti peliä kun ei piikkipensaista 
ja kaktuksista palloja turhaan metsästetty.

Monet alamäkeen lyötävät väylät an-
toivat mukavasti rullia, mikä sai pelaajat 
hyvälle mielelle, mutta vastaavasti, useim-
miten vastatuuleen pelattavat, ylämäet oli-
vat myrk kyä.

Oikukas sää
Koko ensimmäisen viikon saari näyt-

ti oikullisuuteensa kun edellisen viikon  
+27 asteen lämpö ja aurinko vaihtui +16 
asteiseksi pilvikelin viimaksi tai pikemmin 
myrskyksi. Onneksi sade ymmärsi pysyä 
poissa. 

Toisella peliviikolla kelit paranivat 
ja paikka näyttäytyi aivan toisessa valossa. 
Sateesta ei tarvinnut kärsiä kahden vii-
kon aikana kuin muutaman tipan verran. 
Pelituloksissa kelien paraneminen ei kui-
tenkaan, jostakin systä, sanottavammin 
näkynyt, mutta mielialaa se nosti.

Joukkuepelit pääosassa
Kummallakin viikolla joukkue-

pelit olivat pääosassa. Pelattiin valssia, 
Irlantilaista nelipalloa, Best Ballia ja 
Arizona Shufflea. Kummankin viikon 
hupentumana oli viikon lyöntipelimes-

taruus. Viikkomestareiksi kruunattiin 
Helena Lap palainen (KlG) ja Pertti Kaik-

ko (SHG) sekä Pirjo Renlund (NGK) ja 
Alpo Klasila (PaG). Viimeksi mainitun 
kanssa pelasivat saman nettotuloksen 
myös Pertti Kaikko ja Kari Kallio (NG).

Mainittakoon, että huolimatta sii-
tä, että Buenavistan kentällä oli päivä-
pelimaksu ei kovin monella käynyt edes 
mielessä pelata toinen kierros, sen verran 
kentän kiertäminen otti voimille. Vain jo-
kunen hyväkuntoinen pelasi parina päivä-
nä muu taman ylimääräisen reiän.

Vapaapäivien ohjelmaa
Kummallakin viikolla oli yksi vapaa-

päivä ja kaksiviikkolaisilla vielä vaihto-
päivä, jolloin sai keksiä omaa ohjelmaa ja 
käydä muualla syömässä. 

Teneriffan saari tarjoaa enemmän-
kin nähtävää ja koettavaa. Jo vuoristoteitä 
kulkien avautuvat komeat näkymät, mie-
lenkiintoisia ja viehättäviä ja kyliä löytyy 
runsaasti ja päivässä koko saari on vuokra-
autolla tai taksilla kierretty. Pohjoisosan 
suurimmat kaupungit Puerto de la Cruz 

ja Santa Cruz ovat bussimatkan päässä 
ja esimerkiksi pieni viehättävä Mascan 
kylä vuorten keskellä on puolen tunnin 
ajomatkan päässä kuten myös Teneriffan 
läntisin kolkka Punta de Teno komeine 
näköaloineen. 

Osa porukasta ei vapaapäivinäkään 
malttanut pysysä poissa pallon ääreltä, 
vaan suuntasi matkansa joko omalle tai 
saaren muille kentille. Muut tyytyivät ym-
päristöön tutustumiseen tai loikoilemiseen 
hotellissa. Ruokapaikkoja löytyi sekä ky-
lästä että rannasta golfkentän vierestä, jos 
halusi kuunnella Atlantin aaltojen kohinaa 
niiden iskiessä rantakallioita vasten. 

Yhteenveto
Helmikuu on golfin kannalta hie-

man hankala kuukausi. Sään puolesta 
täysin ”varmaa” paikkaa kohtuullisen 
lentomatkan päässä ei ole, lukuunotta-
matta ehkä Egyptiä ja Arabiemiraatteja. 
Kanariansaarilla keli voi tähän aikaan 
vuodesta olla ihan hyvä, mutta toisaalta 
Atlantti tekee sen epävarmaksi.

Kuuden tunnin lentomatka on sie-
dettävä, varsinkin jos lentoajat ovat hy-
vät ja lentokoneet riittävän tilavia, kuten 
Finnairilla yleensä on. Buenavistan hotelli 
on ensiluokkainen ja golfkentän sijain-
ti siihen nähden ei voisi olla parempi. 
Ruoka on hyvää ja hintataso kohtuullinen. 
Hotellipalvelut ja kaikki muut järjestelyt 
toimivat moitteettomasti, eikä ruuan suh-
teen täällä normaalisti tarvitse olla ylivaro-
vainen, vaan kaikkea voi syödä. Maisemat 
ovat komeat ja nähtävää ja koettavaa löy-
tyy lyhyenkin matkan päästä. Tosiasia, että 
Buenavistassa on vain yksi golfkenttä on 
pieni miinus, toinen kentän vaaarallisuus 
ja ehkä lievä yksitoikkoisuus sekä muu-
taman reiän samankaltaisuus. Paikka on 
keskellä ”ei mitään”, joten muuta virikettä 
kuin golfia on haettava kauempaa.

Suurena plussana on kuitenkin kai-
killa seniorimatkoilla hyvä porukka, joka 
tekee matkasta kuin matkasta miellyttävän 
ja mieleenpainuvan. SGS:n ensimmäinen 
Teneriffalle suuntautunut matka ei tässä-
kään tehnyt poikkeusta.                           .

Kesyt ankat tepastelivat kentällä kerjäten ruokaa pe
laajilta. Hyvin ne siinä onnistuivat, sillä vähintään joka 
toinen heltyi ja antoi hiukan vähäisistä eväistään.

Ensimmäisen viikon mestaruustaisto oli ankaraa, ei 
vähiten navakan vastatuulen ansiosta. Urheasti sin
nittelevät kuvassa EGS:n Taisto Kapulainen ja Paavo 
Hevossaari.

LENTÄVÄ LÄHTÖ

Palmuun pamahtaa
  - ja sinne jää
Golfari nojaa puunrunkoon,
droppaa oikeaoppisesti;
väylä pelastettu

Taivas putoaa
pehmeä pilvipeitto laskeutuu,
peittää Teiden pikkusiskot,
kastummeko?
Tiheävihmainen kaksiminuuttinen
  - ja taas on taivas sees

Golfarilla on
vihersilmää, pelisilmää, breikkisilmää
silmää yhdelle kauneimmista
näkemistään kentistä
  - vaan taas pallo rullaa ja rullaa
     ja rullaa...

Irlantilainen nelipallo
kalkatuttaa, kilahduttaa, ilahduttaa
leidinelikkoa:
pelaat itsesi kanssa,
ryhmäsi kanssa,
tasoituksesi kanssa

Ilo ja tuska ovat vapaaehtoisia:
toiset televät tulosta, 
toiset odottavat uimista

Kaktukset ovat nahkeankosteita,
sivuvesiesteiksi merkittyjä

Terapeuttinen kolmospar lohduttaa
menetetyn viitosen jälkeen
On hyvä olo, maukas olo
  - maukasta muukin kuin silmäruoka:

  VIVa BuENaVIsTa! 

Riitta Paltemaa, VG

! 
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Pelioikeuskartasta oikealla näkyvät kaikki pelioikeuspaikkakun-
nat.  SGS:n jäsenten käytössä on siis tänä vuonna pelioikeuksia 

yhteensä 97 kpl 27:lla kotimaan ja Viron Suurestan golfkentällä. 
Suosituin kenttä oli viime kaudella edelleen Wiurila, käyttö- 

määrän kääntyessä taas uudelleen nousuun huolimatta sateisesta 
kesästä. Sekä Hartola Golfin että Puula Golfin käyttäjämäärät olivat 
lähes edellisvuoden tasolla ja näin ne säilyttivät kakkos- ja kolmos-
sijansa.  

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

IitinGolfseura (IGS)
tarjoaa kaikkina päivinä green feestä alennusta 5 euroa 

Jyväs-Golf (JG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14.00 green feen 
hintaan 23 euroa/9 reikää ja 32 euroa/18 reikää 

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

Lakeside Golf vammala (LGv)
tarjoaa green feen kaikkina päivinä hintaan 25 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää vain kerran kauden aikana. 
Peliajan voi varata neljä vuorokautta aikaisemmin.

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

Mikkelin Golf (MG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14.00 green feen 
hintaan 20 euroa/9 reikää ja 28 euroa/18 reikää

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

porin Golfkerho (pGK) 
tarjoaa arkisin ennen klo 14.00 alennusta 10 euroa 
normaali green feestä. Etu ei ole voimassa 21.6-31.7.2012

Salo Golf (SaG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä 1.5. alkaen ennen klo 14.00 
green feen hintaan 35 euroa. Ei koske oman seuran jäseniä.

Seagolf rönnäs (SGr)
tarjoaa 10 euron alennuksen normaali green feestä 
arkisin ennen klo 14.00

St. Laurence Golf (StLG)
tarjoaa 10 euron green fee -alennuksen arkisin ennen klo 15

Tammer-Golf (TG)
tarjoaa arkisin ma-pe green feen hintaan 40 euroa 

   Edullista pelaamista
 alennuSkentät
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Vaasan Golf

Kalajokilaakson Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski Golf
Vierumäen Golfseura

Puula Golf

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

                Archipelagia Golf Club    
         Wiurila Golf & CC              

Hangon Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura

Alastaro Golf

Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT

Suuresta Golf, Viro

jäSenpalvelut
Pyrimme jatkuvasti paran- 

tamaan ja laajentamaan Golf-
seniorien jäsenpalveluja.  

Pelioikeudet ovat jäseniämme eniten kiinnostava etu. 
Pelioikeuskenttien määrä pysyy viime vuoden tasolla eli kenttiä 
on 27 mutta pelioikeuksien määrä on noussut yhteensä 97:ään. 
Kapasiteettia on lisätty vanhoilla kentillä ja uutena kenttänä 
mukaan tulee Espoon Golfseura. Kurk Golf jää pois johtuen 
seurassa tehdystä pelioikeussääntömuutoksesta. Jäseniä SGS:ssä 
on jo lähes 11.000 ja se merkitsee, että jäsen ei aina voi saada 
toivomaansa pelioikeutta haluamanaan päivänä. Netin kautta 
tapahtuvaan peliaikavaraamiseen ei toistaiseksi ole löytynyt tyy-
dyttävää ratkaistua. 
 Alennuskentistä pysyvät ohjelmassa suurin osa, mutta 
mm. Nordcenter ei enää seuran uuden vieraspelaajakäytännön 
seu rauksena pysty tarjoamaan alennusta senioreille.
 Viime vuoden tapaan olemme sopineet useista golf- ja 
majoituspaketeista sekä viimevuotisten kohteiden että uusien 

tarjoajien kanssa. Yhteistyö jatkuu mm. Salon Fjalar-hotellin, 
Lappajärven Kivitipun ja Hankasalmen Revontulen kanssa. Uutta 
tarjontaa on esimerkiksi upea kelomökki Levillä. Lisäksi Rönnäs 
tarjoaa tänäkin vuonna edullista mökkimajoitusta SGS:n jäsenille.
 Espanjassa SGS-jäsenet pääsevät tänäkin vuonna pe-
laamaan edullisesti Aurinkorannikolla Mijas Golfissa ja Lauro 
Golfissa ja Alboran Golfissa Andaluusiassa. Lisäksi jäsenille tarjo- 
taan edullisia hintoja tänä kautena myös Santana Golfissa. 
         SGS on Aurinkorannikolla pitkään toimineen Par 1 Golf 
Servicen kanssa neuvottelemassa yhteistyöstä ja pidem pi en peli-
pakettien rakentamisesta alueella talveaan viet tä ville senioreille. 
 Kesä- ja talvipäivät kuten jäsenmatkatkin, joita tänä-
kin talvikautena on ollut ennätysmäärä, ovat myös oleellinen 
osa jäsenpalveluja. Uusi kohde ensi talven matkaohjelmassa on 
Mauritius ja Marokko palaa muutaman vuoden tauon jälkeen.
 Jäsenpalvelut elävät koko ajan ja viimeisimpiä ajan 
tasalla olevia tietoja voi seurata SGS:n nettisivuilta osoitteessa 
www.golfseniorit.fi/jäsenasiat/jäsenedut
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Pelioikeuskentät
Alla on lueteltu kaikki vuonna 2013 SGS:n jäsenten käytösssä 
olevat pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. 

Espoon Golfseura on uusi pelioikeuskenttä neljällä pelioi-
keudella. Se täydentää hyvin pääkaupunkiseudun tarjontaa, nyt 
kun Kurk Golf ei valitettavasti seurassa tehdyn sääntömuutok-
sen johdosta ole enää käytettävissä pelioikeuskenttänä. 

Lisää pelioikeuksia on hankittu Loimijoelta, Puula Golfista 
ja Tawast Golfista. Pelioikeuksien kokonaismäärä on tulevana 
kautena 97.

Valtaosalle kentistä pääsee tulevanakin kautena 10 euron 
toimistomaksulla, muutamalla kentällä toimistomaksu on hiu-
kan korkeampi. Viron Suures   taan pääsee edelleen pelaa maan 
ilman toimistomaksua. 

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

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

Tawast Golf, TawG 6
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS:
    Cooke / Classic 4/4
Viipurin Golf, VG:       
    Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 4
Suuuresta Golf, VIRO 2

pelioikeudet

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

Kuvassa uuden pelioikeuskentän Espoon Gofseuran nelosviheriö. 

Espanjan Aurinkorannikolla Lauro Golf, Mijas Golfja 
Santana Golfsekä Alboran Golf Andaluusian Almeriassa 
tarjoavat Golfsenioreille edullisia pelimahdollisuuksia. Näin 

tekevät myös Suuresta Golf Virossa sekä Ozo Golf Latviassa.
Tarkemmat tiedot kaikista erikoispaketeista SGS:n netti-    
sivuilla www.suomengolfseniorit.fi.

Paketoi itse Espanjan ja Baltian lomasi
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Yllä olevat edut sitoumuksetta, ajan tasalla olevat tiedot löytyvät 
SGS:n nettisivuilta www.suomengolfseniorit.fi
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     Majoitus- ja golfpaketteja Suomessa

HOTELLI fJALAr, SALO
Kodikas Hotel Fjalar sijaitsee ihanteellisesti lyhyen 
matkan päässä kolmesta tasokkaasta golfkentästä. 
• Salo Golf alk. 80,-/hlö
• Meri-Teijo Golf alk. 85,-/hlö
• Wiurila Golf & Country Club alk. 80,- /hlö
• Yksi yö, kaksi kenttää alk. 120,- /hlö

Hinnat sisältävät 
majoi tuksen (2hh), 
runsaan aamiaisen, 
saunan ja uima-altaan 
käytön, nettiyhteyden 
sekä green feen.
Myynti ja huoneva-
raukset Hotel Fjalar 
p. 02777600.
Lisäinfo:www.fjalar.fi.

rÖnnÄSIn MÖKIT
Porvoon ja Loviisan välissä sijaitseva Rönnäs tarjoaa edullista
mökkimajoitusta ja pelaamista kahdella kentällä; haastava 
18-reikäinen Old Course sekä leppoisampi 9-reikäinen 
New Course. Majoittujille green feet ovat: Old Course 
(18r) 35,- arkisin ja 45,- viikonloppuisin ja pyhinä. New 

Coursella (9r) hinnat
ovat 30 ja 35 euroa.
Majoittujille tarjolla myös 
viikkopelioikeuksia. 
Golf- ja majoituspaketit
yhdestä paikasta: 
Sea Golf Rönnäs, 
p. 0207862696,
toimisto@seagolf.fi. 
Lisäinfo: www.seagolf.fi
jawww.ronnas.fi

ISO KELOMÖKKI LEvILLÄ
Kelomökki isommallekin porukalle.  Tarjolla on hyvä- 
tasoinen kelokämppä, jossa on kaksi erillistä neljän 
makuuhuoneen huoneistoa à 130 m2 eli tilaa on 1-8 
hengelle asuntoa kohden. Matkaa Levin golfkentälle on 
vain 600 metriä. Huoneiston viikkovuokraan sisältyy 
10 pelilippua. Golfin lisäksi Levi tarjoaa monipuolisia 
harrastusmahdollisuuksia, joista lisätietoa: www.levi.fi/fi/
elamykset/kesaiset-elamykset.html.Tarkempi kuvaus mökistä 

netissä osoitteesta: www.
kelounelma.net.
Huoneistoja vuokrataan 
erikseen ja viikko kerral-
laan. Hinnat: kesä-heinä-
kuu 600,- /vko/huoneisto 
elo-syyskuu 700,-/vko/
huoneisto.  
Lisäinfo: p. 0405528946
taikari_kankaanranta@
hotmail.fi

KyLpyLÄ KIvITIppu, LAppAJÄrvI
Rentouttavaa lomaa Kivitipun kylpylässä ja Järviseudun 
Golfissa Pohjanmaan Lappajärvellä. 
Golf-paketti 2 vrk:  . majoitus 2hh:ssa . 2 x ruokai-
lu buffet-pöydästä . 2 x green fee . 1 x golf-eväs . 
hinta/hlö 210,-  . hinta/hlö Superior-huoneessa 230,-  

Upeissa saunallisissa 
ja täysin varustelluissa 
Kivitipun Chalets-
huoneistoissa golf-loma 
nousee arjen yläpuolelle. 
Kentän erikoisuksiin 
kuuluu kuvan Alpatlossi, 
jolla pelaajat siirtyvät 
saareen takaysille.
Puh.065615566,
www.kivitippu.fi

rEvOnTuLI GOLf, HAnKASALMI
Jyväskylästä 50 km päässä sijaitseva Revontuli golf tarjoaa 
edullista golfia ja majoitusta. Golfpaketti 75,- /hlö sisältää: 
• majoituksen 2 h huoneessa tai 4-6 hlön lomamökissä
• aamiaisen
• hotellisaunan (mökeissä oma sauna)
• green feen
Jos pelaat SGS:n pelioikeudella on majoitustarjous 

39,- /hlö/2hh sisältäen 
aamiaisen ja saunan. 
Rannassa on useita sau-
noja, mm. savusauna ja 
ulko pore allas hieronnalla, 
joissa on mukava viettää  
jälkipelit. 
Tarjoukset voimassa su-pe.
Puh. 0148448200,
golf puh. 0148448292.
Lisäinfo:www.revontuli.fi.

KALAJOKI rESOrT
Green fee ja majoitus 2h standard-huoneessa 68,- /hlö/vrk. 
Lisämaksusta Superior-huone parvekkeella 6 eur/hlö.
Pelkkä majoitus 55,- /hlö/vrk Standard-huoneessa. Superior-
huoneen lisämaksu sama 6 eur/hlö. 
Tarjoukset ovat voimassa alkukauden 20.06.2013 saakka 
sekä loppukauden 19.8.2013 alkaen aina kauden loppuun 

saakka.  Huomioitavaa 
on, että huonehinta 
sisältää aina Hyvän 
Olon Aamiaisen, 
vapaan kylpylän ja 
uimahallin käytön. 
Huonevarustukseen 
kuuluvat kylpytakit.  
Varaukset:
myynti@kalajokiresort.fitai 
p. 084692500.  

Suomen suurin nyt myös verkossa.
Tilaaminen on helppoa ja turvallista

100 % kotimainen verkkokauppa

Tilaaminen on turvallista

Asiakaspalvelua suomeksi

Vaihto- ja palautusoikeus

Nopea toimitus koko Suomeen

Näin teet ostoksia golfcenter.fi verkkokaupasta

1.  Mene osoitteeseen > www.golfcenter.fi

2.  Valitse haluamasi tuoteryhmä sivupalkista.

3.  Näet varastosaldon tuotekohtaisesti.

4.  Siirrä haluamasi tuote ostoskoriin.

5.  Siirry tilaamaan ikkunan oikeasta yläkulmasta. 

6.  Täytä tarvittavat tiedot ja siirry maksamaan.

7.  Tuotteet toimitetaan sinulle valitsemallasi tavalla.

nettikauppa@golfcenter.fi                 020 7428 518

klik klik

Myös Palvelumme Pelaa - Verkossakin

Täydellinen golf- ja majoituspakettitarjonta löytyy SGS:n nettisivuilta, www.suomengolfseniorit.fi/jäsenasiat/jäsenedut/majoituspaketit
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Päätimme tehdä ystävien kanssa mie-
heni pyöreiden synttärien johdosta 
sellaisen juhlamatkan, joka sisältää 

sekä kaupunkikulttuuria paikassa, jossa 
emme ole aikaisemmin vierailleet, että 
tietysti golfia. Matkakohteeksi valitsim-
me eksoottiseksi ajattelemamme Kuuban. 
Suuntasimme Pariisin kautta Havannaan, 
ilmassa yhteensä 13 tuntia. 

Havanna tutuksi 
dollarihymyjen kyydissä

Neljä päivää vietimme Havannassa 
ajellen vanhojen “jenkkiavoautojen” kyy-
dissä tutustuen sen tärkeimpiin nähtä-
vyyksiin: itse kaupunkiin, sikaritehtaaseen 
ja rommitehtaaseen sekä tietenkin salsaan, 
Hemingwayta, daiquirejä, mojitoja ja 
cubalibrejä unohtamatta. Muistaa pitää 
myös Kuuban suuri sankari Che Guevara 
”¡Hasta la victoria, siempre!” Jos olisin etu-
käteen tiennyt, mitä ihmiset kadulla tule-
vat meiltä pyytämään, olisin vienyt sinne 
kaikki sata golfkynääni ja paljon muuta 
pientä. Siellä ei tavallisella kansalaisella ole 
mitään tarpeellista tai käyttökelpoista ns. 
ylellisyystavaraa, kuten kyniä, saippuaa, 
shampoota, meikkejä jne. 

Kaupunki on rapistunut rakennus-

tarvikkeiden puutteessa, rakennuksia enti-
söidään siihen tahtiin, ettei sitä oikeastaan 
huomaa muusta kuin rakennustelineistä. 
Eräässä tapauksessa korjaaminen on kestä-
nyt niin kauan, että kasvikunta on valloit-
tanut rakennustelineet kokonaan. Jos oli-
sin arkkitehti, sormeni syyhyisivät päästä 
remontoimaan ah niin kauniita siirtomaa-
ajan rakennuksia.

Vanhat jenkkiautot ovat varsinainen 
nähtävyys koko maassa, eivätkä pelkästään 
nähtävyys, sillä uusia autoja tai autojen 
osia ei maahan ole saanut moneen kym-
meneen vuoteen tuoda.  Ainoat harvat uu-
det autot ovat valtion virkamiesten käytös-
sä. Vanhojen autojen omistajat korjaavat 
kärryjään kaikella mahdollisella tavaralla 
ja erimerkkisten autojen osilla. Yksi auto 
saattaa olla kymmenen ei eri auton värikäs 
kyhäelmä. Omistajat ovat hyvin ylpeitä 
menopeleistään, vaikka meidän mittakaa-
vassamme ne olisivat kuuluneet romutta-
moon jo kymmeniä vuosia sitten. 

Havannan kadut olivat siistit – par-
haiten kuitenkin hoidettiin hautausmaa, 
jossa lepäsi jo kaksi miljoonaa kuubalaista. 
Kaduilla myytiin pähkinöitä ja itse maa-
lattuja tauluja, jotka esittivät enimmäk-
seen värikkäitä autoja, sekä lemmikkieläi-

miä, lähinnä koiranpentuja. Ravintoloissa 
sai hyvää ruokaa – hummerilinjalla lienee 
kuitenkin parasta pysyä. Ja jokaisessa pie-
nessäkin baarissa soi elävä musiikki. 

Kuubassa kaksi golfkenttää
Havannasta siirryimme bussikulje-

tuksella Varaderoon. Kuubassa on kaksi 
golfkenttää, yhdeksänreikäinen Havannan 
alueella ja 18-reikäinen Varaderossa, jo ka 
sijaitsee n. 140 kilometrin päässä Havan-
nasta ja on varsinaisesti tunnettu kauniista 
rannoistaan. Varaderon pitkä niemi, oike-
astaan sormi, joka pistää mantereesta ulos 
merelle, on leveimmältä kohdaltaan vain 
1,2 km leveä ja 20 km pitkä ja siellä on 
yli 50 korkeatasoista hotellia, jotka toi-
mivat “all inclusive” -periaatteella, aivan 
samaan tyyliin, mihin Belekissä golfmat-
kailleet ovat tottuneet. Niemen pohjoisin 
kohta, Punta Hicacos, on samalla Kuuban 
pohjoisin kohta. Niemimaan koillisosa 
on luonnonsuojelualuetta  koskematto mi-
ne metsineen ja rantoineen. (Lisää mie-
lenkiintoista faktatietoa sivulla http://
en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_
Cuba )

Karibian meri on turkoosin sininen 
ja kirkasvetinen. Valkoisen pohjahiekan 

näki kauempanakin rannasta polku-
veneillessä. Uiminen siellä on todel-
la nautinnollista ainakin silloin kun 
merenkäyntiä ei juurikaan ole. Meille 
sattui hirmumyrsky Sandyn jälkeinen 
viikko. Sandy teki tuhojaan Kuuban 
kaakkoisosassa, mutta ei meidän 
matkakohteessamme. Meri oli todel-
la tyyni ja aurinko helotti täydeltä 
taivaalta ruskettaen rantalomailijat 
kauniisti. Golfari ruskettuu hieman 
epätasaisemmin, koska autoa ajaessa 
vasen käsi on auringossa ja oikea var-
jossa. Kentällä oli autopakko pitkistä 
siirtymistä johtuen.

Lyhyehkö golfkenttä
Golfkenttä oli tasaista maastoa 

ja vaikeusasteeltaan mielestäni keski-
tasoa, par 72, pituus keltaisilta 5200 
m ja punaisilta 4700 m. Erityisen 
haasteen edessä oltiin kahdella vii-
meisellä väylällä, joissa oli vesiesteitä 
riittämiin. Draiveria ei näille väylille 
tarvinnut näyttää, vaan piti lähestyä 
griiniä pienillä mailoilla saarelta toi-
selle. Kentän kunnossakaan ei ollut 
valittamista väylien suhteen. Ne oli-
vat aivan ns. normaalissa kesäkunnos-
sa, eivät mitenkään häikäisseet, mutta 
olivat ihan pelattavat. Griineissä sen 
sijaan oli toivomisen varaa. Ruohoa 
oli kyllä joka kohdassa, mutta se kas-
voi jotenkin oudosti ryhmissä, mikä 
teki pallon liikkeen pomppuisaksi, 
eikä pallo läheskään aina löytänyt rei-
kää toivotulla reitillä.

Viisi kierrosta peräkkäisinä päi-
vinä samalla kentällä oli sopiva mää-
rä, kuudennenkin olisin vielä mielel-
läni pelannut, mutta kotimatkalle piti 
lähteä keskellä päivää, joten se ei enää 
viimeisenä päivänä onnistunut. 

Ilmaiset bussikyydit
Monista vaikeuksistaan ja puut-

teistaan huolimatta kuubalaiset näyt-
tävät olevan hyvin eloisaa ja tyyty-
väistä väkeä. Heillähän on kuitenkin 
kaikilla asunto, ilmainen koulutus ja 
terveydenhuolto, ilmeisesti kaupun-
gin sisäiset bussimatkatkin ainakin 
Havannassa ovat ilmaisia – ei sin-
ne edes maksuautomaattia saatikka 
rahas tajaa olisi väliin mahtunut, kun 
eivät ovetkaan mahtuneet sulkeutu-
maan. Meillä oli myös kaiken aikaa 
turvallinen tunne – mitään eikä ke-
tään tarvinnut pelätä, eikä poliiseja 
näkynyt missään. 

Kuubaan kannattaa ehdotto-
masti tutustua. 

Teksti: Heli Ekström  |  Kuvat: Eija Askolin ja Heli Ekström

Golfata voi 
kuubassakin
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T
ammikuun lopulla yli 80 golf-
senioria kokoontui Vierumäelle 
Suomen Golfsenioreiden 15. 
Talvipäiville. Päivien teemana oli 

tänä vuonna fyysinen ja henkinen valmen-
tautuminen. Useimmille meistä fyysinen 
harjoittelu sekä kunnon kohentamiseksi 
että golftaitojen parantamiseksi on var-
masti hyvin tuttua, mutta golfhan on peli, 
josta hyvin suuri osa tapahtuu korvien vä-
lissä. Henkinen valmentautuminen lienee 
useimmille meistä vähäistä, satunnaisten 
artikkeleiden lukemista tai alan kirjojen 
selailua lukuun ottamatta.

Lauantaiaamupäivällä SGS:n hallitus 
esitteli yhdistyksen viime vuoden toimin-
taa sekä tulevalle kaudelle suunnitteilla ole-
via toimintoja kuten kilpailuja, Kesäpäiviä, 
pelioikeustilannetta ja muita jäsenetuja 
sekä matkatarjontaa.

Talvipäivät avaavat kauden
 Puheenjohtaja Pertti Raimiala ava-

si Talvipäivät todeten niiden olevan sig-
naali tulevan pelikauden lähestymisestä. 
Talvipäivät tarjoavat myös tilaisuuden ta-

vata vanhoja ystäviä, mukavaa yhdessäoloa 
ja kiinnostavia luentoja golfareita kiinnos-
tavista aiheista. 

Suomen Golfsenioreiden jäsenmää-
rä on viimeisen kymmenen vuoden aika-
na kasvanut 2.500:sta lähes 11.000:een. 
Potentiaalia jäsenmäärän kasvulle on, sillä 
Golfliiton nykyisistä 144.000 jäsenes-
tä arvioidaan senioreita nykyään olevan 
jo 56.000 eli lähes 40 %. Tavoitteena on 
kehittää edelleen toimintaa yhteistyössä jä-
senten kanssa. 

Tasainen jäsenmäärän kasvu on 
mah dollistanut jäsenmaksun säilyttämi-
sen samalla tasolla jo useampia vuosia. 
Toiminnallisen ylijäämän johdosta pyritään 
käytettävissä olevien pelioikeuksien määrää 
lisäämään tällä kaudella. Yhdistyksen tulos 
viime kaudelta tulee kuitenkin olemaan 
merkittävästi tappiolla, sillä meidän on ol-
lut pakko tehdä omistamillemme golfosak-
keille niiden nykyistä hintatasoa vastaava 
arvonalennus. Uusia pelioikeuksia hanki-
taankin ainoastaan vuokrapelioikeuksien 
kautta.

Talvipäivien teemana
FYYSINEN JA HENKINEN

 VALMENNUS

Jääkausi ohi
Myönteistä kehitystä on tapahtunut 

myös SGS:n ja SGL:n suhteissa, joissa 
valitettavasti muutama vuosi sitten ajau-
duttiin jonkinlaiseen pakkaskauteen, 
kun SGS-yhdistys rekisteröitiin ja sen 
toiminta ja tavoitteet yleensä tulkittiin 
väärin. Toiminnassa onkin nyt yhteis-
työryhmä, josta tulee myös Liiton uusi 
Senioritoimikunta. SGS:n puolesta ryh-
mään kuuluvat Pertti Raimiala, Heikki 
Hallaranta ja Ole Johansson. SGL:n edus-
tajat ovat Pekka Lindroos, Hannu-Peka 
Ihatsu ja Petri Peltoniemi. Liitossa on 
myös herätty Seniorien tarjoamaan mer-
kittävään potentiaaliin uusina golfareina 
ja klubien jäseninä ja siellä on suunnitteil-
la työnimellä +55 kulkeva kampanjaa. 

Uusi kilpailukausi ovella
Heikki Hallaranta esitteli seuraavak-

si kilpailutoimintaa. Senioreiden kilpai-
lutoiminta saavutti viime kesänä uudet 
ennätykset, kun FST:llä, Haastajatourilla 
ja Aluetourilla pelattiin noin 4.800 kil-
pailukierrosta. Periaatteena on, että kaikki 
kilpailemaan haluavat pääsisivät mukaan. 

Haastajatourin lisäksi myös Alue-
touril la törmättiin ensimmäistä kertaa 
kapasiteettiongelmiin, kun kilpailijoiden 
mukaanpääsyä jouduttiin rajoittamaan. 
Kapasiteettia tullaankin tällä kaudella li-
säämään. Haastajatour on lisäksi jaettu 
kolmeen eri Touriin: Haastajatour M55, 
M65 Tour ja M70 Tour. M70 Tourilla pe-
lataan nyt sekä scratch- että hcp-sarja.

Seniorinaiset eivät ole olleet kovin 
innokkaita kilpailijoita, mutta tilanne 
näyt tää nyt olevan muuttumassa. FST:llä 
kaikki halukkaat eivät alkukaudesta aina 
ole mahtuneet mukaan, myöhemmin 
tilaa on kyllä löytynyt. Aluetourilla on 
päätetty laskea tasoitusraja kymmeneen. 
Lisäksi Aluetourilla kokeillaan tänä vuon-
na Uudenmaan alueen osakilpailuissa nai-
sille kahta eri luokkaa N50 ja N60, jotta 
saadaan selville onko ikäjaolla vaikutusta 
peli-innokkuuteen. Aluetourpisteiden ja-
ossa luokat kuitenkin yhdistetään. 

Kokeiluna edellä mainittu N60 
luokka pelataan myös valtakunnallisena 
N60 Tour -nimisenä kilpailusarjana. Näin 
se on rinnastettavissa miesten vastaa-
viin Tour-kilpailuihin.

Pelioikeudet jäsenetujen 
ykkösasia

Erilaisten jäsenetujen kärjessä ovat 
luonnollisesti pelioikeudet eri kentillä. 
Niiden määrää pyritään tällä kaudella 
lisäämään muutamalla. Myös alennus-
kenttiä pyritään lisäämään, mutta samal-
la etsitään vaihtoehtoja, joka tekisi tästä 
kiinnostavampaa sekä jäsenillemme että 
kentille. Haemme myös uusia majoitus-
vaihtoehtoja nykyisten rinnalle. Tietoja 
näistä julkistetaan kevään mittaan.

Erittäin suosittuja jäsenmatkoja jat-
ketaan 10-11 matkan vuosivauhtia, keski-
määrin yhdessä kohteessa on mukana 58 
henkeä yhden tai kahden viikon matkalla. 
Pääsääntöisesti talvella mennään sinne, 

missä on varmasti lämmintä, keväällä tul-
laan taas lähempänä oleviin kohteisiin. 
Kerran vuodessa pyritään myös tekemään 
ns. kaukomatka.

Sykettä elämään
Country Clubilla syödyn lounaan 

jälkeen päästettiin vauhtiin liikunnan mo-
nitoimimies Matti Heikkilä. Matti käsit-
teli luentonsa aluksi nyky-yhteiskunnassa 
hyvin huolestuttavaa ilmiötä eli nuorison 
ja myös hiukan varttuneemman väestön 
huonoa kuntoa. Hän toimiikin aktiivises-
ti sen hyväksi, että meillä sisällytettäisiin 
terveyden hoitoon myös ennaltaehkäisevä 
liikuntaohjelma.

Huono kunto tappaa varmimin
Meillä korostetaan myös liikaa yli-

painon vaarallisuutta, kun huono kunto 
tappaa kaikkein varmimmin ja myös kes-
kivartalolihavuus on vakavaa. Hyvä kunto 
tuo yleensä myös hyvän olon, mutta niitä 
ei löydä pilleripurkista. Arkielämässä on 

teksti: Kristian Toivio
Kuvat: ole johansson
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fyysisyys nykyisin hyvin vierasta. Työ-
elämästä tutut suorituspaineet tuodaan 
helposti mukaan myös liikuntaan, joka 
lisää stressiä, aiheuttaa unettomuutta ja 
yleistä rasittuneisuutta.

Golfissa tämä sama tapahtuu helposti 
keväällä, kun kauden lähestyessä yliharjoi-
tellaan ja kenttien avautuessa pyritään pe-
laamaan 5-6 kertaa viikossa ja ajaudutaan 
ylikuntoon. Liikunnan pitäisi olla purkava 
elementti eikä stressiä lisäävä tekijä.

Luentonsa lopuksi Matti esitteli 
meille aktiivisen kohdevenyttelyn, jonka 
avulla voi nostaa voimatasoa ja nopeutta 
ja siten myös parantaa liikkeen hallintaa. 
Kuten kaikessa kuntoilussa, on tässäkin 
alettava vähitellen ja asteittain pyrittävä 
kehittymään. Työtä on tehtävä ennen me-
nestystä ja säännöllisyys on tärkeää. Me 
kaikki tiedämme, kuinka iän karttuessa 
notkeus vähenee ja kuinka jäykkiä olem-
me erityisesti aamulla. Matin mukaan ve-
nyttely rentouttaa kroppaa ja myös vähen-
tää kipeytymistä. Lopuksi motto: Eläma
hallussavaipelissä?       

Jousiammuntaa, zumbaa, 
keilailua ym.

Tänä vuonna meitä helli muutaman 
asteen pakkaskeli. Seniorit hajaantuivatkin 
nyt ohjatun vesijumpan, zumban, jousi-
ammunnan, sauvakävelyn tai omin päin 
tapahtuvan hiihdon pariin. Iltapäivän lo-
puksi oli vielä mahdollista kokeilla keilai-
lutaitoja. 

Illaksi kokoonnuimme Country 
Clubin ruokasaliin illalliselle ja illan lo-
puksi kovan yrittämisen jälkeen saliin 
saatiin hiukan musiikkia ja tanssikin oli 
mahdollista.

Henkistä valmennusta
Sunnuntaiaamuna urheilupsykologi 

Satu Kaski luennoi meille henkisestä val-
mennuksesta. Kaikissa urheilulajeissa pe-
ruslähtökohtana on tietysti se, että urheilija 
on tunnollisesti valmistautunut suorituk-
seen kuntonsa ja lajin teknisen hallinnan 
osalta. Golf on kuitenkin laji, jossa hen-
kisillä taidoilla on merkittävä osuus pelin 
onnistumiseen ja kasassa pitämiseen. Yksi 
erityispiirre on myös levon ja suorituksen 
jatkuva vuorottelu. Kentällä pelataan ryh-
mässä ja muiden pelaajien onnistumiset, 
epäonnistumiset tai myös käyttäytyminen 
voi vaikuttaa peliin. Tällaisiin tilanteisiin 
voi kuitenkin valmistautua, käydä niitä 
ennalta läpi ja minimoida yllätykset.

Huippusuorituksen takana on yleen-
sä oikeantyyppinen valmistautuminen ja 
toimiva vuorovaikutussuhde taustajouk-
koihin, erityisesti valmentajaan. Myös 
taustatuen (perhe, työ, elämäntilanne) tu-
lisi olla kunnossa. Tärkeää on myös oma 
tahto – halu päästä ns. flow-tilaan.  Joskus 
oikeanlainen apu oikealla hetkellä voi olla 
merkittävää, mutta sitä varten on ”kovale-
vyllä” oltava tilaa. On myös luotava itsel-
leen sopivat tavoitteet, mutta oltava tunne 
siitä, tavoitteet on mahdollista saavuttaa. 
Yksilöllä on kokemus itsestään subjektina 
ja sisäistä varmuutta ja pystyvyyden tunne. 
Tunteet ovat myös voimavara.

Oleellista on uskaltaa uskoa itseen-
sä, olla vakuuttunut siitä, että pystyy. On 
myös pystyttävä rikkomaan omia usko-
muksia siitä, mihin pystyy ja uskallettava 
HEITTÄYTYÄ. Henkinen vahvuus on 
ominaisuus, jonka voi oppia ja sitä voi 
harjoitella. Siihen kuuluu mm. taito pitää 
itsensä kasassa eri tilanteissa ja kyky oppia 

virheistään. On oltava voittaja sielultaan, 
vaikkei olisi ykkösenä kilpailussa.

Luennon lopuksi keskusteltiin eri-
laisista golfissa vastaan tulevista ongelma-
tilanteista ja siitä kuinka olisi pystyttävä 
keskeyttämään negatiiviset ajatukset kes-
kittymällä ajattelemaan joitakin positii-
visia asioita. Harjoittelemalla kuulemma 
oppii, vai ajatteleeko joku vieläkin golfpal-
loa? Kentällä näemme kaikenlaista, ja olisi 
tärkeää pystyä suurentelemaan positiivisia 
asioita, eikä antaa vaikkapa vesiesteen hal-
lita ajatteluamme. 

Päivien lopuksi siirryimme Golf 
Areenalle, jonne Vierumäen golfopettajat 
Henri Salosen johdolla olivat rakentaneet 
melkoisen määrän erilaisia rasteja put-
taamisen ja lähipelin harjoittelua varten. 
Käytössä oli myös simulaattori, jolla voi 
käydä kokeilemassa esim. avauslyöntejä 
sekä lyöntianalysaattori, jossa moni ehti 
käydä katsomassa, lähtivätkö lyönnit oi-
kealla vai vasemmalle.

Meille on tullut jonkin verran palau-
tetta Talvipäivistä. Eräs osanottaja kuulut-
ti päiville enemmän säpinää, mm. sään-
töquizziä jossain luentojen välissä, mutta 
myös lauantai-iltapäivän urheilutilaisuuk-
siin kilpailuja ja sunnuntai-iltapäivälle 
esim. putti- ja chippikilpailuja. Toinen 
henkilö mietti vastaavan tilaisuuden jär-
jestämistä omassa seurassaan pienempi-
muotoisena vaikka päivätilaisuutena ravis-
telemaan golfareita hereille tässä keskital-
vella. Kaikki kritiikki ja ajatukset päivien 
kehittämisestä ovat tervetulleita ja niitä voi 
toimittaa suoraan minulle tai kaikille halli-
tuksen jäsenille.
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Golfystävyys on 
erilaista

Lassin kolumni

Golfjournalisti Roland Merullo kirjoitti 
vuosi sitten USA:ssa ilmestyvään golfin 
viikkolehteen Golf World’iin otsikon 

aiheesta niin mieleenpainuvasti ja myös omia ko-
kemuksiani myötäillen, että halusin kertoa niistä 
edelleen.

Merullo kirjoittaa, että hänellä on, meidän 
kaikkien tapaan, paljon ystäviä kaikilta elämän 
alueilta joista osa on, jostakin syystä, muita lähem-
pänä. Aivan viime aikoina hän on pannut merkille, 
että suurin osa näistä todella lähellä olevista ihmi-
sistä pelaa golfia. Nyt hän kysyykin itseltään mikä 
tässä pelissä on sellaista, joka aiheuttaa niin suu-
ren yhteenkuuluvuuden tunteen? Kysymys ei ole 
helppo sillä kaikki hänen golfystävänsä ovat niin 
kovasti erilaisia. Joukosta löytyy pappi, eläkkeelle 
jäänyt eversti, voimistelunopettaja, lennonjohtaja, 
valokuvaaja, vakuutus- ja pankkimiehiä ja toimit-
tajakollegoita. Osa heistä on Obaman kannattajia 
ja osa taas inhoaa tätä. Joukossa on miljonäärejä, 
mutta myös niin köyhiä, ettei heillä ole varaa uu-
sia 15 vuotta vanhaa draiveriaan. Golf näyttäisikin 
oleva ainoa asia joka heitä yhdistää.

Paljonhan puhutaan siitä miten peli voi itse 
kutakin aika ajoin nöyryyttää ja juuri tämä seik-
ka saattaa olla yksi osatekijä golfin avulla synty-
neisiin poikkeuksellisiin ystävyyssuhteisiin.   Joka 
kerta kun saavut ykköstiille tunnet syvällä sydä-
messäsi, että tulet todennäköisesti, kierroksen 
jossakin vaiheessa, näyttämään täydelliseltä type-
rykseltä. Tältä eivät aina välty edes kaikkein kirk-
kaimmatkaan tähdet.  Väittihän Seppo Palminen 
Buddha-kirjassaan, että ”golf on puhtaaksi viljel-
tyä itsehäpäisyä.” Mutta mitä tekemistä jollakin 

reiällä tehdyllä ”neljä yli” -tuloksella on sitten ys-
tävyyden kanssa? Roland Merullon teoria on, että 
useimmilla meistä on päällämme jonkinlainen 
haarniska, joka auttaa meitä piilottelemaan sy-
vimpiä tunteitamme. Käytännössä sitä tarvitsevat 
kaikki yli 5-vuotiaat ihmiset selvitäkseen elämän 
hankaluuksista, koulukiusaajista, isoista egoista 
tai hankalista työkavereista. Todellinen ystävyys 
alkaakin vasta siitä kun pääset tuon haarniskan 
alle.  Jo kolme yhteistä reikää antaa sinulle jonkin-
laisen kuvan foursome’n muista pelaajista ja jos 
pelaat useamman vuoden ajan 30 kierrosta saman 
henkilön kanssa, pystyt melkein piirtämään hänen 
DNA-karttansa. Joku vanha ja viisas on joskus sa-
nonut, että ”Ihmiset joita todella rakastat, ovat 
samoja joiden kanssa myös kärsit.” Eihän huono 
golfkierros kuitenkaan ole mikään sotaretki, vaik-
ka onkin myönnettävä, että lähes jokaisella golf-
kierroksella koemme epäonnistumisia, pettymyk-
siä ja jopa sydäntä särkeviä takaiskuja. Se miten 
kohtaamme nuo asiat kertoo paljon siitä, millaisia 
ihmisiä todella olemme tuon välillä kovaksi väite-
tyn haarniskamme alla.

Eikö olekin ihmeellistä kuinka pienen val-
koisen pallon lyöminen muutamia kilometrejä 
pitkin hyvin hoidettuja nurmikoita paljastaa si-
nulle itsellesi ja kaikille kavereillesi minkälainen 
ihminen todella olet: vähemmän täydellinen, 
ikuinen optimisti, rajojesi kokeilija ja valmis niin 
nauramaan kuin kiroamaan eli täyttämään kaikki 
ne edellytykset mille hyvä ystävyys vähitellen ra-
kentuu.   
 

Lassi Tilander
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Seniorigolfi n
pelimatkat 2013/2014

Belek Gloria Verde 

Belek tunnetaan välimeren parhaana golfkohteena ja se 
on ykköskohde myös useimpien suomalaisgolfaajien mie-
lestä. Gloria Verde -hotelli sijaitsee puutarhamaisissa mai-
semissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmaltaan 
rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja hotelli 
on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive -paketista. 
Kierrokset pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä. 
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

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

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk  1380 e 
• 2 vk   2380 e

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

Myynti aukeaa 12.4.2013 klo 9.00 

Lähdöt: 26.10. ja 2.11.2013

Marokko Agadir

Agadir on tunnettu kilometrien pituisesta hiekkarannas-
taan, mutta rantaelämän lisäksi se tarjoaa Pohjois-Afrikan 
parhaat puitteet golfi n pelaamiseen. Agadirin läheisyy-
dessä sijaitsee kolme tasokasta kenttää. Pelaaminen on 
ilo kaikkina vuodenaikoina, sillä ilmasto suosii golfaajaa 
talvellakin. Majoitus rannalla sijaitsevassa Iberostar Founty 
Beach all inclusive -hotellissa. 
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Agadir-Helsinki
• Majoitus Iberostar Founty Beach ★★★★-
• All inclusive 
• Viisi kierrosta/vk Agadirin kolmella kentällä
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• Standard huone 1 vk 1360 e | 2 vk 2230 e
• Merinäköala 1 vk 1425 e | 2 vk 2360 e

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 125 e/vk standard ja 185 e/vk merinäköala 
golfbägin kuljetus 56 e (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4.2013 klo 9.00 

Lähdöt: 27.11. ja 4.12.2013

Portugali Praia D’El Rey

Atlantin jylhillä rannoilla sijaitseva Praia D’El Rey on yksi 
Euroopan parhaista resorteista. Alueen kolme kenttää ovat 
erityyppisiä ja ovat saaneet kaikilta golfareilta erinomaisen 
palautteen. Matkaisäntänä Heikki Hallaranta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• TAP reittilennot Helsinki-Lissabon-Helsinki 
• Majoitus Marriot Praia del Rey ★★★★★

• Buffetaamiainen ja kuusi illallista 
• Kuusi kierrosta alueen kolmella kentällä
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset 
• Golfbägin kuljetus (maksimi 15 kg) 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1320 e Puutarhan puoli
• 1360 e Osittainen merinäköala

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 290 e/330 e (puutarha/meri)

Myynti aukeaa 11.4.2013 klo 9.00 

Lähtö: 12.10.2013

Mauritius

Paratiisisaari myös golfaajalle. Trooppinen ilmasto ja 
luonto, mittaamattomat valkoiset hiekkarannat, eksotiikkaa 
ja kansainvälisen tason golfkenttiä. Majoitus tasokkaassa 
all inclusive Heritage Awali -hotellissa. 
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
•   Reittilennot Helsinki-Mauritius-Helsinki 
•   Majoitus Heritage Awali ★★★★+
•   All inclusive
•   1 kierros/pv Heritage golf, 
     1 x Tamarina Golf  ja 1 x Paradis Golf
•   Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa: 
Alustava hinta n. 3850 – 4200 e/henkilö/2 viikkoa

Myynti aukeaa 30.4.2013 klo 9.00 

Lähtö: n. 8.1.2014 | 2 viikkoa 
(Matkan tarkka ajankohta selviää huhtikuun aikana)

MAURITIUS | Tamarina

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

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

VARAUKSET 
23.4.2013 KLO 10.00 ALKAEN, DETUR/MERITA SUHONEN PUH. 020 785 0854

25.10.– 8.11.2013

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

Matkaisäntänä Ole Johansson

1 vk 975.-

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

kevätkoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
tiistaina 23.4.2013 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 
Klo 14.00 alkavassa Open Forum -tilaisuudessa käsitel-
lään ajankohtaisia senioriasioita ja tulevaa golfkautta. 
Vierasluennoitsijoina tulevat esiintymään mm. Tuomas 
Kiiskinen On Golfista, jonka aiheena on golfryhmä-
matkojen järjestäminen sekä Viking Linen Esu-Pekka 
Penttinen, joka kertoo Viking Linen tulevan kesän golf-
matkatarjonnasta.
Ohjelma tarkentuu kevään aikana ja on nähtävänä SGS:n 
nettisivuilla huhtikuun alussa. 

KevätKOKOUS 
Kello 17.00 alkavassa vuosi-
kokouksessa käsitellään Suomen 
Golfseniorit ry:n sään töjen §10 
määrää mät asiat.
Esityslista ja Open Forum -ohjel-
ma nähtävänä SGS:n kotisivuilla 
osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golf-
seniorit –>Ko kouskutsut

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 19.4.2013 mennessä:
ilmo.seniorit@golf.fi tai p. (09) 3481 2244 (ma-ke). Lisätietoja: Ole Johansson p. 040 746 2626.

Taiteen	maailmassa
uistan 

kuinka pikkutyttönä sain 
eräältä vanhemmalta su-
ku laismieheltä pienen  Ve-
lasquesin taidekirjan, jon-
ka etusivulle hän oli kir-
joittanut ”Åt lilla Pirkko
somsågärnaritar”. Piirsin 
ja väritin paljon lapsena. 
Kerrankin kun – pitkästi 
ennen television tuloa – 
istuimme koko perhe ra-
dion ääressä kuuntelemas-
sa hiihtokilpailuselostusta. 
Isä Ville jännitti seisaallaan 
suomalaisten menestymis-
tä ja minä piirsin lattialla 
hiihtokilpailuja. Harmi et-
tei näitä piirroksia ole jää-
nyt yhtään jäljelle. 

Vuodet ovat vierineet 
ja olen harrastanut yli 50 
vuotta posliinimaalaamis-
ta. Viimeaikaiset posliini-
työni ovat keskittyneet mi-
niatyyrimaalaukseen, jossa 
hollantilainen 1600-lu-
vun taiteilija Johannes 
Vermeer on innoittanut 
hyvinkin yksityiskohtai-
seen maalaamiseen.
Akvarellimaalaaminen al-
koi ihan sattumoisin. Olin ilmoittautumassa opiston posliini-
kurssille, kun viereisessä ilmoittautumispöydässä iloinen ääni 
sanoi, että akvarelliryhmään vielä mahtuu. Ja siitä se innostus 
lähti, vuosi oli silloin 1999.

Akvarellimaalaus on antanut minulle aivan uuden ta-
van katsoa luontoa, rakennuksia, värejä ja varjoja. Kun liikun 
luonnossa, tarkastelen ympärillä olevaa maisemaa ikään kuin 
kameran linssin takaa. Mietin miten tuon tai toisen kohteen 
saisin ikuistettua paperille. Akvarellimaalaaminen on suurel-
ta osin sattumaa. Kerran maalattua on vaikeaa enää korjata. 
Herkkyyden säilyttäminen maalauksessa on todellinen haaste. 
Värit käyttäytyvät veden kanssa omalla tavallaan, samoin te-
kee akvarellipaperi. Ja juuri tämä tekee akvarellimaalaamisesta 
todella haasteellisen ja kiehtovan.

Useat ystäväni ovat 
jo monena vuotena kan-
nustaneet minua pane-
maan töitäni esille. Olen 
erittäin iloinen, että lopul-
ta rohkaistuin akvarelli-
töitteni esille panemiseen. 
Näyttelyn järjestäminen 
ei ole mikään muutaman 
päivän asia. Asiasta so-
vittiin jo melkein vuosi 
takaperin. Keskustelin ke-
ramiikan ryhmässä vierus-
toverini kanssa siitä, että 
tässä kumpikin pian täyt-
tää pyöreitä vuosia. Sen 
juhlistamiseksi voisimme 
pitää oman näyttelyn. Ja 
niin päätimme järjestää 
yhteisnäyttelyn, hän savi- 
ja betonitöitä ja minä ak-
varellitöitä.

Näyttelytilan va-
rauksen ja ajankohdan 
ajoitus liittyy molemman 
näytteilleasettajan synty-
mäpäivän läheisyyteen. 
Taidekerhon sopimuksen 
allekirjoituksen jälkeen al-
koi todellinen ”aivomyrs-
ky” siitä, minkälaisia töitä 
on hyvä ottaa mukaan. 
Omalla kohdallani kysy-
mys oli pikemminkin run-
sauden pulasta. Onneksi 

sain paikallisen taiteilijan (on myös golfin pelaaja) ”jyryttä-
mään” töitäni. 

Työt on myös kehystettävä. Jotta näyttelyn kokonai-
suus säilyy, kehyksien on hyvä olla jotakuinkin samanlaiset. 
Näyttelyä varten tarvitaan juliste, jonka teki graafikkoystä-
väni. Töiden ”roudaamisessa” sain myös ystäväapua. Suuri 
työ on töiden ripustamisessa ja valinnassa, mitkä työt sopi-
vat keskenään ja mihin huoneeseen. Työt pitää numeroida ja 
hinnoitella. Näyttelyn avajaiset vaativat omat ponnistelunsa, 
mitä tarjota vernissage-vieraille. Puhumattakaan lehdistötilai-
suudesta, mitä kertoa itsestään, mitä panna päälle? 

Odotan todella jännittyneenä miten ensimmäinen tai-
denäyttelyni otetaan vastaan. Se on tosin jo ohi, kun tämä 
lehti ilmestyy.

M &VÄRI
FÄRG

PIRKKO HOLMELA

VASTAPAINO
MOTVIKT
MARJA-LIISA KÄÄR

Pitkäkatu/Storalånggatan 66, 65100 Vaasa/Vasa
ti, ke, to / ti, ons, to 12–18; la/lö 12–16 (suljettu/stängd 2.3.); su/sö 12–16

www.torniart.com

Avajaiset/Vernissage ti/ti 19.2.2013 klo/kl 18.30–20.00
Hellevi Lohva avaa näyttelyn / öppnar vernissagen

Ateljé Torni
20.2.–10.3.2013

Pirkko Holmela

SGS-pelimatka syksyllä 2013
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The Residence Golf Course on 
Tunisian uusin kenttä nimeltään 
ja se todella sijaitsee muinaisen 

Karthagon alueella, vajaan parinkymme-
nen kilometrin päässä pääkaupungista 
Tunisista.

Robert Trent Jones II:n suunnittele-
ma kenttä avattiin jo nelisen vuotta sitten, 
mutta johtuneeko poliittisen epävakauden 
aiheuttamasta turistitulvan hiipumisesta 
vai halusta pitää kentän imagoa hieman 
elitistisenä, että vaikea on muukalaisen 
sinne tietään löytää.

hyvin salassa pidetty helmi
 Tunisian turistioppaat eivätkä koti-

maiset matkatoimistojen esitteet paikkaa 
tunne ja Googleakin sain kahlata tovin en-
nen kuin vasta oikealla nimellä kysyessäni 
kentän esittely aukeni.

Koska vierailukustannuksetkaan ei-
vät ole kohtuuttoman korkeat; greenfeen 
ohjehinta 60 (meille 45), auto 25 ja kärryt 
10 euroa, niin luulisi kentän tarvitsevan 
maksavia asiakkaita paljon ja houkuttele-
van heitä näkyvämmällä markkinoinnilla. 

Viimesyksyisellä senioreiden Ham-
ma  metiin suuntautuvalla golfmatkalla oli 
mukana myös Pertti Kaikko, joka tunsi 
Residence Golfin ja oli käynyt siellä pe-
laamassa aiemminkin. Niinpä hän sitten 

lepopäivän ratoksi junaili halukkaille sin-
ne pelimatkan.

18-väyläinen par 72 ja keltaisilta 
5781 metriä pitkä kenttä on istutettu Väli-
meren ja suolajärven väliselle kannakselle 
ja jo karttaakin katsomalla voi päätellä, 
että tasamaalla pelataan ja ehkäpä hyvin 
tuulisissa olosuhteissa. Paikanpäälle saa-
vuttaessa asia varmistui, sillä puut tai ra-
kennukset eivät myöskään tuulensuojaa 
tarjoa, joten tyypillisempää links-kenttää 
on vaikea kuvitella Afrikasta löytävänsä.

hyväkuntoinen 
kenttä

Kentän kunto oli kai-
kin puolin erinomainen. 
Johtuneeko vähäisestä käy- 
 töstä, hyvästä pohja työstä 
vai ahke   rasta 

henkilökunnasta, mutta lyön-
tijälkiä en väylillä havainnut,
puhumattakaan epä tasaisuuk-
sista griineillä. Väyläosuma 
palkittiin muutamalla eteen-
päin vievällä pompulla ja väy-
lälle pysähtyessään pallo jäi 
ikään kuin odottamaan jo seu-
raavaa osumaa. Greenit olivat 
juuri sopivan pehmeät ja liuk-
kaat; lähestymislyönnin sai hy-
vin pysähtymään ja putti meni 
juuri sinne

 
minne sen

 
matkaan

 

laittoi. 
Hammametin kentistä poiketen Re-

sidencen raffit eivät palloja nielleet ja sieltä 
sen sai usein vielä onnistuneesti matkaan-
kin. Saharan tuntumassa kun oltiin, niin 
hiekkaa ei oltu säästelty eli bunkkereita 
kyllä piisasi. Kenttää reunustava suolajärvi 
oli ainakin nyt miltei kuiva, mutta kentän 
keskeltä vettä löytyi sitäkin enemmän, ja 
totta kai haastavista paikoista. 

Ei kenttää voi vaikeana pitää, mie-
lenkiintoisena links-kenttänä kylläkin, 
ja haasteellisenakin, jota se varmasti on 
tuulisella säällä. Vierailupäivänä ei tuuli 
merkittävästi ottanut osaa peliin, mutta 
helppo on kuvitella mitä haasteita se tul-
lessaan toisi.

Etäisyyksien arviointi oudoissa ym-
päristöissä on aina hankalaa ja varsin-
kin se on sitä puuttomassa maastossa. 
Matkamittarille olisi ollut muutaman 
kerran käyttöä oikaisuja arvioidessa, mut-
ta toisaalta etäisyysmerkit väylän pinnassa 
olivat esimerkillisen selkeät ja hyvin näky-
villä.

ensiluokkaista palvelua
Juhlavat puitteet, hyväkuntoinen 

kenttä ja erinomainen palvelu jäivät vie-
railusta päällimmäisenä mieleeni, vaikka 
olin pelitulokseenikin aika tyytyväinen. 
Palvelusta voi vielä mainita, että ennen 
kierrosta annettiin mukaan vesipullo, 
range oli ilmainen ja kierroksen jälkeen 
neitokainen ojensi kuuman pyyhkeen vir-
kistykseksi. Mailojen pesu ja autoon toi-
mitus hoitui myös sutjakkaasti, joten pai-
kalliseen kulttuuriin kuuluva tippikolikko 
vaihtui tällä kertaa helposti kahisevaksi.

Pientä hämminkiä aiheutti sisään 
kirjautuminen, sillä Visa-kortti ei caddie-
luukulla toiminutkaan ja muutkin luotto-
kortit vaihtelevasti, joten setelirahaa kan-
nattaa varata tarpeeksi mukaan. Euro kyllä 
kelpasi.

Jos kulkua Tunisian pääkaupungin 
suuntaan on, niin The Residence Golf 
Course on kyllä vierailun väärtti.          .

– Voi aikoja, voi tapoja, sanoisi varmaan Rooman senaattori Cato 
vanhempi, jos olisi nyt seuraamassa Karthagon kuulumisia. Hänhän 
pääsi historian kirjoihin uhoamalla tuhoavansa Karthagon ja sen 
roomalaiset myös tekivät perusteellisesti. Tuosta tuhovimmasta on 
jo aikaa vierähtänyt yli kaksituhatta vuotta ja nyt noissa samoissa 
historiallisissa maisemissa pelataan sitten golfia.

Kuva SGS:läisten ensimmäi
seltä parin vuoden takaiselta 
vierailulta The Residence´ssa. 
Pelipäivän kokemuksia tuopin 
ääressä klubin terassiila puivat 
Matti Kilpeläinen, NGK , Tuula 
Leivonen, EGS, Rauha Kareinen 
SHG ja Reijo Metso, IG.

Teksti: Matti Santanen  |  Kuvat: Ole Johansson

Kenttä on sijoitettu Välimeren ja 
vasem malla näkyvän suolajärven 

väliselle kannakselle.

Golfia 
Karthagon 
kupeella
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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, Haastajatour M55, M65 Tour, M70 
Tour sekä seitsemällä alueella pelattava Alue-
tour. Näiden lisäksi SGS:n vas tuulla on maa-
joukkue-edustajien valit se minen ja lähettämi-
nen EM-kilpailuihin, joita järjestävät sekä EGA, 
ESGA että ESWGA. 

Uutta tälle kaudelle on, että Haastajatour-
nimeä käytetään ainoastaan M55 sarjan kohdal-
la ja siinä on viime vuoden tapaan vain scratch-
sarja. Vanhemmat miehet kilpailevat M65 ja 
M70 Tour nimien alla. Tänä kautena kummas-
sakin sarjassa on sekä src- että hcp-sarja. 

Kokeiluna otetaan tulevan kautena Alue-
tourin Uudenmaan alueella (Alue II) käyttöön 
N50-sarjan rinnalle N60-sarja ns. veteraaani-

ikäisille naisille. Se toimii samalla valtakunnal-
lisen N60 Tour kilpailusarjan kokeiluna.

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

Seniorien kilpailuinnostus on kasvanut tasai-
sesti ja viime kautena kirjattiin jälleen uusi en-
nätys kilpailusuoritusten määrässä.  

Seuraaville sivuille on kerätty tiedot tule van 
kauden SGS:n järjestämistä seniorikilpailuista ja 
lehden liitteenä on vielä kätevä taskuun menevä 
SGS:n Kilpailukalen teri. 

Toivotamme hyvää kilpailukautta kaikil le 
seniori golfareille!

KilpailuKausi
nurkan takana 	 	 	 	 	 	 	 		

Täydellisen 
       tekniikan jäljillä     

Mikä yhdistää golfi a ja Audi A6 Avantia? Kummassakaan 
huippusuoritus ei synny sattumalta, vaan vaatii täydellistä 
tarkkuutta, vuosikymmenien kokemuksen sekä loppuun saakka 
hiottua tekniikkaa. Ei ihme, että Audi on teiden lisäksi tuttu 
näky myös golfkentillä. Tutustu osoitteessa audi.fi 

Alk. 52.641 €

Audi A6 Avant

Audi A6 Avant 2.0 TFSI 132 kW (180 hv): autoveroton hinta: 39.280 €, arvioitu autovero 13.361,24 €*, 
kokonaishinta: 52.641,24 €. Keskikulutus 6,6 l/100 km. *CO₂-päästöt 154 g/km. Hintaan lisätään 
jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein.
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	 24.5.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	1,		18r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr16)	 St.	Laurence	Golf
	 	
		 31.5.	 Audi	Senior	Open,		18r	scr	1)		 M	(tr12)	/	N	(ei	tr)	 Peuramaa	Golf

07.	-	08.6.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2,		36r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr16)	 Hyvinkään	Golf

	 14.	-	15.6.	 OnGolf	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 M	(tr12)		 Tawast	Golf	
	
	 14.	-	15.6.	 OnGolf	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 N	(ei	tr)		 Aulangon	GK,	Eversti	

	05.	-	07.7.	 SM	lyöntipeli,		54r	scr		 M55	(tr	12)	 Nordcenter	Golf	&	CC

		12.	-	13.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr	 N50/60/65/70	(tr	24)	 Sarfvik	Golf	Club
	
	19.	-	20.7.		 Audi	Finnish	Senior	Tour	3,		36r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr16)	 Espoon	Golfseura

02.	-		04.8.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr	24)				 Aura	Golf

	16.	-	18.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)			 Sea	Golf	Rönnäs

	 20.9.	 FST-karsintakilpailu	2014,	18r	scr	 M	(tr	12)				 Peuramaa	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	sekä	Haastajatour	M55:n	
viisi	parasta	pelaajaa,	joilla	ei	ole	kategoriaa	muuta	kautta.	Tämän	lisäksi	voidaan	kilpailuihin	ottaa	pelaajia	
tasoitusjärjestyksessä	mikäli	mahtuu.	
Naisten	sarjoissa	otetaan	pelaajia	tasoitusjärjesyksessä	max.	30	tai	90,	riippuen	kilpailusta.	

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

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

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

AUDI FINNISH SENIOR TOUR

	 10.	-	13.6.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu	ESGA	 M70		 Real	Club	de	Golf	Guadalmina	 Espanja

	25.	-	28.6.			Miesten	EM-joukkuekilpailu	ESGA	 M55					Costa	Navarino	Dunes	&	Bay	 Kreikka
	 	
	04.	-	09.8.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu	ESWGA	 N50					 Larvik	Golf	Club		 Norja	
	 	 Marisa	Sgaravatti	Trophy
	02.	-	07.9.	 Naisten	EM-joukkuekilpailu	EGA	 N50					 Golf	Club	Bled		 Slovenia

	02.	-	07.9.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu	EGA	 M55					Pannonia	Golf	&	Country	Club	 Unkari	

Edustusjoukkueiden	valinta
Pelaajien	valinta	edustusjoukkueisiin	tapahtuu	vuoden	2012	menestyksen	perusteella	sekä	alkukauden	
2013	kilpailuissa	kerättyjen	sijoituspisteiden	perusteella.	Kapteeneilla	on	kussakin	kilpailussa	yksi	villi	kortti	
käytössään.	Valintakriteerit	löytyvät	nettisivuiltamme:	www.suomengolfseniorit.fi/kilpailut/maajoukkueet/
valintakriteerit

EM-JOUKKUEKILPAILUT

Heikki Hallaranta
Miesten kisat

p. 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

Pirjo Sipronen
Naisten kisat

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

Audi Finnish Senior Tourin, 
SM-kisojen ja kansainvälisten 

kisojen vastuuhenkilöt:

	05.	-	07.7.	 SM	lyöntipeli,		54r	scr		 M55	(tr	12)	 Nordcenter	Golf	&	CC

	 12.	-	13.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr	 N50/60/65/70	(tr	24)	 Sarfvik	Golf	Club
	 12.	-	13.7.	 Seurajoukkue-SM	lyöntipeli,	36r	scr	 N	(kolmen	pel.	joukk.)		 Sarfvik	Golf	Club
	26.	-	27.7.		 SM	lyöntipeli,		36r	scr				 M70/75	(tr	24)		 Salo	Golf
	26.	-	27.7.		 Seurajoukkue-SM	lyöntipeli,	36r	scr		 M70/75	(kolmen	pel.	j.)	1)		 Salo	Golf
	26.	-	27.7.		 SM	lyöntipeli,		36r	scr		 M65	(tr	24)	 Golf	Talma
	26.	-	27.7.	 Seurajoukkue-SM	lyöntipeli,	36r	scr		 M65	(kolmen	pel.	joukk.)	 Golf	Talma
	02.	-	04.8.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M55	(tr12)	/	N50	(tr	24)				 Aura	Golf
	
		16.	-	18.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)	 Sea	Golf	Rönnäs
	 13.	-	14.9.	 Seurajoukkue-SM,	36r	scr	 M55	(neljän	pel.	joukk.)	 Pickala	Golf	Club

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

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

SM-KILPAILUTKilpailu-
Kalenteri               2013
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Pirjo Sipronen
p. 0400 858 615

reetan.ruutu@kolumbus.fi

 N60 Tour 
vastuuhenkilö:

Kristian Toivi0
p. 0440 453 980

kristoivio@hotmail.com

Haastajatour M55 
vastuuhenkilö:

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Ilmoittautuminen yllämainittuihin kilpailuihin 
tehdään suoraan järjestävälle seuralle kilpailu-
kutsussa ilmoitettuna määräaikana ja ilmoite-
tulla tavalla. Pelaaja on itse vastuussa ilmoitau- 
tautu misestaan. Pelaajat otetaan kilpailuihin 
tasoitusjärjestyksessä.

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

Kilpailusarjat ja tasoitusrajat:  
M55    18r hcp   tr  8-36
M65    18r hcp   tr  8-36 
N50    18r hcp   tr 10-36 1) 

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

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

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

1)
 Alueen II kilpailuissa pelataan kokeiluna myös erillinen N60- 

    sarja (tr 10-36), joka samalla on N60 Tour (kts. viereinen sivu).

 ALUETOUR

SENIOR ALUETOUR
Alue I
 12.6. Uudenkaupungin Golfklubi 
 09.7.  Wiurila Golf & CC
 07.8.  Harjattula Golf & CC

Alue II
 30.5.  Pickala Golf Club
 25.6.  Porvoo Golf Borgå
 01.8.  Hirvihaaran Golfseura

Alue III
 19.6.  Lakeside Golf Vammala
 16.7.  Lahden Golf
 30.7.  Tawast Golf

Alue IV
 11.6.   Kerigolf
 02.7.  Kymen Golf
 06.8. Viipurin Golf

Alue V
 13.6.  Kokkolan Golf
 04.7.  Järviseudun Golfseura
 18.7.  Etelä-Pohjanmaan Golf

Alue VI
 05.6.  Tarina Golf
 03.7.  Karelia Golf
 06.8.  Laukaan Peurunkagolf

Alue VII
 18.6.  Kalajokilaakson Golf
 09.7.  Arctic Golf Finland
 05.8.  Katinkulta Golf

FINAALI 
 07.09.  Botnia Golf
 Finaaliin kutsutaan 30 nais- ja 90 miespelaaja
paremmuusjärjestyksessä.

Haastajatour M55 on 55-
vuotiaille miehille tar koi-
tet tu kilpailusarja. Peli-
muoto on 18-reikäinen 
tasoitukseton lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 6-15 

 HAASTAJATOUR M55

28.5. Meri-Teijo Golf  
 18.6. Keimola Golf Vantaa
 09.7. Lakeside Golf Vammala
 30.7. Karelia Golf
 27.8. Lahden Golf

 17.9. FINAALI, 
  Vanajanlinna Golf & CC   Finaaliin kutsutaan sarjan
  

kuusi parasta pelaajaa
 

  

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

 M65 TOUR

28.5.  Salo Golf         
 18.6. Keimola Golf Vantaa
09.7.  Nokia River Golf
 30.7. Karelia Golf
 27.8. Hartolan Golfklubi

 17.9. FINAALI, 
  Vanajanlinna Golf & CC  
  Finaaliin kutsutaan kummas-

  
takin sarjasta kuusi pelaajaa

  
paremmuusjärjestyksessä

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

 M70 TOUR

28.5.  Wiurila Golf & CC        
 18.6. Keimola Golf Vantaa
09.7.  Nokia River Golf
 30.7. Karelia Golf
 27.8. Hartolan Golfklubi

 17.9. FINAALI, 
  Vanajanlinna Golf & CC 
  Finaaliin kutsutaan kummas-

  
takin sarjasta kuusi pelaajaa

  
paremmuusjärjestyksessä

N60 Tour on 60-vuotiail le naisille tar koitettu kilpai lu-
sarja. Kokeiluluontoisena pelattavan kilpailusarjan 
pelimuotona on 18 reikäinen tasoituksellinen lyönti-
peli. Tour N60 pelataan valtakunnallisena kilpailu-
sarjana Uudenmaan alueen Aluetourin yhteydessä
Tasoitusrajat: 10-36  

 N60 TOUR  (kokeilu)

30.5.  Pickala Golf Club
25.6.  Porvoo Golf Borgå
01.8.  Hirvihaaran Golfseura

Matti Pihlajisto
p. 040 148 5516

mattipihlajisto@gmail.com

Aluetour 
vastuuhenkilö:

Armas Loponen
p. 050 4329 391

armas.loponen@pp.inet.fi

M65 Tour ja M70 Tour 
vastuuhenkilö:

Sijoituspisteiden laskeminen
Pistelaskussa huomioidaan kolme (3) parasta osa-
kilpailusuoritusta. Pisteitä saa 30 parhaiten sijoit tu-
nutta pelaajaa. Täydellinen pistetaulukko löytyy netti-
sivuiltamme. Pistemäärien kertymää voi seurata 
internet-sivuilta:www.suomengolfseniorit.fi –>kilpailut  
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Nurmijärven Golfklubin syksyinen 
pelimatka suuntautui tällä kertaa 
Ruotsiin itäiselle Götanmaalle. 

Kohteeksi Erkki Oila oli valinnut lähellä 
Norrköpingiä sijatsevan Mauritzbergin 
linnan. Siellä uutena liikeideana on golf-
matkailu.

Mauritzbergin linnan historia ulot-
tuu 1500-luvulle ja Grip-perheen vaihei-
siin. Venäläisten poltettua linnan suuren 
Pohjan sodan eli meikäläisittäin Ison vi-
han aikana vuonna 1719, rakennettiin 
muutamaa vuotta myöhemmin nykyinen 
komea linna.

Golfkenttä linnan maille

Sittemmin linna on vaihtanut omis-
tajaa melko tiuhaan tahtiin, kunnes vuon-
na 1990 Liisa Lipsanen (o.s. Seppälä) 
osti linnan. Hänen johdollaan linna on 
kunnostettu matkailu- ja konferenssi-
hotelliksi. Muutama vuosi sitten linnan 
maille alettiin rakentaa myös golfkenttää. 
Kanadalainen Robert Kains on suunnitel-
lut Ruotsiin useita kenttiä, ja hänen käsi-
alaansa on myös nyt Mauritzbergin pari 
vuotta sitten valmistunut 18-reikäinen 
golfkenttä.

Kenttä on suunniteltu siten, että se 
kelpaa myös isompien kilpailujen näyttä-
möksi. Takatiiltä pituutta löytyy yli 6573 

metriä ja klubitiiltäkin lähes kuusi kilo-
metriä.

Talvikauden tavallista ankarammat 
säät eivät olleet suosineet nuorta kenttää. 
Ruoho ei vielä kasvanut kunnolla joka 
paikassa, mutta isot viheriöt olivat jo lähes 
moitteettomia. Muutaman vuoden kulut-
tua kentällä pelataan varmasti muitakin 
kisoja kuin klubin omia mestaruuksia.

Upeat illalliset

NGK:n linja-autollinen joukkue 
suuntasi Turusta Tukholmaan sunnuntai-
iltana ja ehti pelaamaan ensimmäisen 
kierroksen jo maanantaina iltapäivällä. 
Vastassa oli myös linnan emäntä Liisa 
Lipsanen, jonka monet muistavat laulaja 
Dannyn entisenä puolisona. Myöhemmin 
hän myös esitteli pieteetillä kunnostettua 
linnaa ja kertoi sen historiasta.

Majapaikka löytyi onnekkaimmille 
itse linnan upeista huoneista ja muille joko 
eteläisestä siivestä tai golfkentän viereen 
rakennetuista huviloista. Linnan eteläises-
sä siivessä oli ruokailutilat, missä juhlalli-
sesti tarjoiltiin molempina päivinä kolmen 
ruokalajin illallinen. Kun aamiainenkin 
oli runsas ja makoisa, ei huoltopuolessa 
ollut kuin kehumista.

Tasokas syöminen jatkui sitten vielä 
paluumatkalla laivalla, jossa loppubanketti 

hoideltiin yhteisellä illallisella.
Neljän yön reissulla yövyttiin kah-

desti laivalla ja kaksi yötä vietettiin 
Mauritzbergissa. Kolmesta pelikierrok-
sesta kaksi lyötiin linnan kentällä, ja yksi 
läheisellä ”kaimakentällä” eli Norrköpings 
Golfklubb’illa. Sen lyhennyshän on NGK 
kuten meilläkin.

Paikallinen NGK

Ruotsin NGK:n historia on aika lail-
la pidempi kuin meidän Nurmijärvemme. 
Klubi on perustettu jo vuonna 1928. 
Jäseniä klubissa on noin 1500. Kaupungin 
kasvaessa pelipaikkaa on jouduttu vaih-
tamaan kahdesti. Nykyinen 18-reikäinen 
par 73 kenttä on vuodelta 1967 ja on si-
joitettu luonnonläheisesti kumpuilevaan 
tammimetsään. Satoja vuotta vanhat tam-
met suojaavat montaa viheriötä niin, että 
tarkka sijoituspeli pääsee oikeuksiinsa.

Norrköpingin ympäristössä on kaik-
kiaan viisi golfkenttää, joten Mauritz-
bergissä pidempäänkin viihtyvien ei tar-
vitse joka päivä putata samoilla viheriöillä.

Matkalaisten yksimielinen arvio uu-
desta kohteesta oli, että sinne palataan. 
Hinta/laatu-suhde oli Ruotsin kruunun 
vahvistumisestakin huolimatta erinomai-
nen. 
                                           Osmo Vatanen 
 

MAuRItzbeRG
panostaa
golfiin
RuotsinMauritzberginlinnaonmonelletuttusennykyisen
omistajan,LiisaLipsasenansiosta.Hänestäjalinnan
kunnostamisestaonollutuseitakinjuttujaSuomenaikakaus-
lehdissä.Mikäsensijaanehkävähemmäntuttuaon,että
linnanyhteyteenonvuonna2010valmistunutupea18-
reikäinengolfkenttä.Linnapanostaakinpaljongolfareihin
jaheovatvarsintervetulleitasekäyöpymäänlinnaanettä
pelaamaangolfkentälle.Kutsuanoudattivatviimesyksynä
NurmijärvenGolfklubinjäsenetjatässäonOsmoVatasen
laatimamatkaraporttiErkkiOilanjärjestämästäretkestä. www.mauritzberg.se
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Teksti ja kuvat: Pertti Raimiala

Kuljetus Fuerteventuran kentälle ta-
pahtui shuttle-bussilla, mikä ihmeeksem-
me kulki aikataulussaan aivan minuutille 
ja Salinasin kentälle kuljimme omilla bus-
seilla.

Pelipäivien ohjelma alkoi osalla po-
rukkaa aamu-uinnilla ja aamiaisella ja sit-
ten oli vuorossa golfkierros. Illalla yhteisen 
päivällisen jälkeen ryhmä siirtyi kongres-
sitilaan pitämään palaveria, missä puitiin 
päivän tapahtumia, palkittiin kisassa me-
nestyneitä ja suunniteltiin seuraavan päi-
vän ohjelmaa.

Vapaapäivää osa senioreista vietti tu-
tustumalla Costa Caletan kylään, osa kier-
si vuokraamallaan autolla saarta ja muu-
tamat kävivät pelaamassa golfia n. 30 km 
etelään sijaitsevalla Playitasin kentällä. 

Itsenäisyyspäivän huipentumana 
holari ja presidentin vastaanotto

Yksi matkamme kohokohdista oli 
toiselle viikolle sattunut itsenäisyyspäivä, 
mitä Fuerteventurallakin vietettiin asian 
vaatimalla vakavuudella.

Heti aamulla porukka lähti Suomen 
lipun kanssa pelaamaan Salinaksen kentäl-
le. Ohjelmassa oli neljän hengen joukkue-
kisa.

Pelin jälkeen seniorit pukeutuivat 
parhaimpiinsa ja siirryttiin nauttimaan 
juhlapäivällistä. 

SGS:n presidentti Pertti Raimiala 
ja vaimonsa Eila ottivat vieraat vastaan 

ja ruokailu aloitettiin hotellin tarjoamilla 
kuohujuomilla ja Maamme-laululla.

Päivällisen jälkeen juhlaa jatkettiin 
iltapalaverissa mm. laulamalla Jyväskylän 
Esko Klemolan johdolla isänmaallisia lau-
luja.

Ja jotta päivä olisi ollut täydellinen 
niin saatiinpa aikaan vielä yksi hole-in-
onekin kun Salinaksen kentällä väylällä 
14 Nurmijärven Pirjo Renlund löi pallon 
yhdellä lyönnillä reikään!! Se oli hänen 
ensimmäinen holarinsa. Siinä juhlapäivää 
kerrakseen!

Säät vahtelevia, 
kentät miellyttäviä

Pelimatkan sää oli golfiin sopiva jos-
kin viikot olivat erilaiset. Ensimmäisellä 
viikolla ajoittain voimakas tuuli toi lisä-
haastetta pelaamiseen ja piti lämpötilan 20 
asteen tienoilla kun taasen jälkimmäinen 
viikko oli erinomainen – tyyni, aurinkoi-
nen ja lämpötila n. +25 – eli oikea shortsi-
keli.

Yhteenvetona matkasta voidaan to-
deta, että Fuerteventura soveltuu oikein 
hyvin seniorien jäsenmatkan kohteeksi; 
sää on sopiva, kentät hyväkuntoisia eikä 
kovin raskaita, kaikki on lähellä ja kun tä-
hän vielä lisätään varsinkin Fuerteventura 
Golfin ystävällinen ja hyvä palvelu niin tal-
viaikaan tänne voidaan hyvin palata.

 Päivä on pulkassa ja 
kuljetusta hotelliin 

odotetaan Salinaksen 
golfklubin edessä. 

<<<––  Fuerteventura 
Golfin driving range.

<<––    Itsenäisyyspäivän 
joukkuekisan voittajat: 
Ritva Mustonen IG, hola
rin tekijä Pirjo Renlund 
NGK, Tuula Lindroos SHG 
ja Arto Alahäivä KGK.

<––Viimeisenä pelipäivä
nä mestaruuskisaan lähti
vät Pertti ja Eila Raimiala 
sekä Anneli Tuominen ja 
Armas Loponen.

<––

Marraskuun lopulla 39 senioria nousi Finnairin lo-
malennolle suuntanaan Fuerteventura. Kuuden 
tunnin lennon jälkeen saavuttiin perille ja kas 

kummaa satoi vettä. Onneksi sade lakkasi ennen siirtymis-
tä bussiin ja ryhmä pääsi varttitunnin ajon jälkeen  onnelli-
sesti Costa Caletaan ja hotelli Elba Carlottaan.

Hotelli hyvä ja ruoka maukasta
Costa Caletan lomakylä sijaitsee Fuerteventuran saa-

ren keskiosassa ja on  saaren itärannikolla.
Hotelli Elba Carlotta oli hyvätasoinen neljän täh-

den rantahotelli, jossa on 346 huonetta, buffet-ravintola, 
kaksi baaria ja kolme uima-allasta, joista yksi lämmitetty. 
Hotellissa on lisäksi kongressitilat ja kasino.

Majoittumisen jälkeen tutustuttiin hotelliin ja ympä-
ristöön ja aivan vierestä löytyi hyvin varustettu ostoskeskus, 
josta matkalaiset saivat hankittua tarvitsemansa juotavat ja 
syötävät.

Illalla seniorigolfarit pääsivät tutustumaan hotellin 
päivällisbuffeeseen ja kun sekin todettiin hyväksi ja moni-

puoliseksi niin pelimatka voitiin aloittaa todeten, että aina-
kin ruokapuoli oli kunnossa.

Kahden viikon pelimatka koostui kahdesta samanlai-
sesta viikosta.

Peliohjelmassa kaksi kentää
Pelattiin kaksi päivää golfia vietettiin vapaapäivä ja 

pelattiin kolme päivää.
Fuerteventuralla käytössä oli kaksi kenttää, vuonna 

2002 valmistunut Fuerteventura Golf  ja vuonna 2006 val-
mistunut Salinas de Antigua.

Molemmat kentät sijaitsevat lähellä hotellia, vain vii-
den minuutin matkan päässä ja kentät ovat tasaisia  ja so-
veltuivat hyvin senioreille. Fuerteventura Golfin par oli 71 
ja kentän pituus keltaisilta 5700 metriä. Salinaksen par on 
70 ja pituus 5100 metriä.

Kentät olivat hyväkuntoisia ja greenit erinomaisia ja 
paikka paikoin väylien kuivuus antoi lyönteihin lisämittaa. 

Kummaltakin kentältä ja varsinkin Salinaksesta on 
komeat näkymät Atlantin valtamerelle.

Golfseniorit palasivat 
Fuerteventuraan

Kolmen vuoden tauon jälkeen seniorien joulukuun jäsenmatkan kohteena oli taasen 
Fuerteventuran saari. Saari sijaitsee Kanariansaarista lähinnä Afrikkaa 

ja on suurelta osin hiekkadyynien peittämää.

Viikkomestarit

Peliviikon aikana seniorit pelasivat 
erilaisia joukkuekisoja ja ohjelmas-
sa oli tietysti viikon mestaruuskil-
pailu missä ratkottiin naisten ja
miesten mestaruudet:

Viikko 1  
Naiset  
1.GunnIkäheimonen,HaGK31p
2.RaijaNuutinen,Tarina30p
3.SirpaKlemola,LPG 29p

Miehet 
1.PekkaHakkarainen,TGS 38p
2.PerttiRaimiala,HyG 32p
3.VeikkoPurhonen,IG 32p

Viikko 2 
Naiset
1.MaijaHakkarainen,TGS 38p
2.TerhiLaiho,KGM 36p
3.SirpaKlemola,LPG 36p

Miehet 
1.PerttiRaimiala,HyG 43p
2.SeppoHirvonen,ViGS 39p
3.ArtoAlahäivälä,KGK 35p
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Kuinka kiteyttää hieman yli 40 vuo-
den harrastus lyhyeen esittelyyn 
itsestäni ja rakkaudestani lajiin? 

No yritetään.
Olen syntynyt Helsingin maalaiskun-

nan Korsossa. Asun nykyään Järvenpäässä 
mieheni Esan kanssa. Meillä on kaksi ai-
kuista lasta.  Työelämässä olen edelleen ja 
pyöritän yhden naisen yritystäni sisustus- 
ja lahjatavara-alalla. Koulutukseltani olen 
urheiluhieroja.

Miten kaikki alkoi?
Golfharrastukseni alkoi, kun sain 

ensimmäiset mailani isäni Ension työ-
matkalta Irlantiin 1970-luvun vaihteessa. 
Mailat palautuivat muutama vuosi sitten 
yllättäen takaisin haltuuni. Äitini, pro Arja 
Sipronen, osti ne  juniorilta, jolle ne olivat 
käyneet lyhyiksi. Mailat ovat tehneet hy-
vinkin 40 vuoden kierroksen eri juniorien 
käsissä. 

Varsinainen innostus iski minuun 
vasta, kun perin äitini vanhat kärryt ja bä-
gin vetäminen helpotti kiertämistä SHG:n 
tuolloin 6-reikäisellä kentällä.

Tasoitukseni sain 1973. Vielä tuol-
loin naisten oli ansaittava se pelaamalla 
tasoitukseen 40.

Kaikkien ikäluokkien 
maajoukkueet

Minulla on ollut mahdollisuus edus-
taa Suomea kaikissa  maajoukkueissa, joi-
hin olen ikäni puolesta päässyt. Mieleeni 
on erityisesti jäänyt reikäpeliottelu Ruot-  
sin Helen Alfredssonia vastaan alle 18- 
vuotiaiden PM-kisoissa.  Jännittävä ottelu 
päättyi lopulta tasapeliin, mutta hilkulla 
oli, etten voittanut.

Aikuisten puolella olin myös EM-
ja MM-edustajana. Olin mukana, kun 
Suomi ensimmäisen kerran osallistui nais-
ten MM-kisoihin Genevessä Sveitsissä 
1982. Muut joukkueen jäsenet oli-
vat Arja Sipronen ja Varpu Hakulinen. 
Kapteenimme oli Marja Hasila. Suomen 
joukkue ilmoittautui kisaan myöhässä, 
mutta kisaorganisaation jäsenellä oli hyviä 
muistoja suomalaisesta tyttöystävästään 
40- luvulta ja Suomi hyväksyttiin mukaan.

Geneven kisoista muistan, kuinka 
Yhdysvaltain joukkueen Juli Inkster ja 
Amy Benz tarkastivat kaikkien peliasut, 

jotta jokaisella oli varmasti USA:n mo-
lemmat pinssit. Harvempi tietää, että me 
pelaajat jouduimme kansainväliselle mus-
talle listalle samoista kisoista Etelä-Afrikan 
osallistumisen takia.

Maajoukkue kutsui myös Mid 
Tourilla. Mideissä pelataan vain Suomi-
Ruotsi-maaotteluita, joihin osallistuin il-
man suurempia sensaatioita.

Reikäpelin SM-kulta 
Parhaimpana golfsaavutuksenani ko-

timaassa pidän Midien SM-kultaa reikä-
peleissä 2010.

Senioreissa pääsin maajoukkueeseen 
heti ensimmäisenä osallistumisvuotenani. 
Marisa Sgaravatissa Pariisissa kesällä 2011 
oli liikuttava hetki tavata jo juniorivuosilta 
tuttu pelaaja Norjan joukkueesta.

Tällä hetkellä tuntuu, että seniori-
vuosien alettua itse pelistä nauttii ihan 
uudella tavalla. Peli-ilosta kertonee sekin, 
etten ole pelannut vuosiin yhtä alhaisella 
tasoituksella kuin nyt eli 6,5:llä.

Seuratoiminnassa olin mukana jo 
SHG:ssä ja toimin seuran sihteerinä vuo-
sina 1983-84 sekä caddiemasterina use-
ampaan otteeseen.

Innolla mukaan 
senioritoimintaan

Suomen golfseniorien hallituspaikka 
avaa nyt uuden näköalapaikan minulle ja 
olenkin innolla lähdössä toimintaan mu-
kaan. Toivoisin, että naisseniorit kertoisi-
vat minulle, mitä toiminnassa voitaisiin 
tehostaa tai parantaa ja mitä senioritoi-
minnalta halutaan. Mielelläni kävisin 
myös tutustumassa naisten senioritoimin-
taan eri seuroissa.

Ottakaa reilusti yhteyttä.

PIRJO SIPRONEN

  Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
  PIRJO SIPRONEN     

Minun lajini on aina ollut
golf


Onnistuin pääsemään edustamaan Suomea viime 
kesänä Talissa pelattuun Marisa Sgaravatti Trophyyn. 
Joukkue vasemmalta Tuula Merentie, Eini Palo, minä, 
Tuija Hannukainen, Liisa Eerola, Mia Kuttner ja Eila 
Koutuaniemi. kuva: anzel Oy

Otepää Golf on 18-reikäinen golfkenttä, joka on rakennettu Etelä-Viron kumpuilevaan maastoon. 
Kenttä on haastava mutta samalla myös antoisa ja palkitsee onnistumiset. 
Arkkitehtuuristaan palkittu klubitalomme tarjoaa ensiluokkaiset palvelut vaativallekin golfarille.
Otepäähän on matkaa Tallinnasta 225 km. Ajoaika 2,5 – 3 tuntia.
Majoitusvaihtoehtoja on tarjolla korkealuokkaisesta hotellimajoituksesta kotimajoitukseen. 
Autamme mielellämme majoitusjärjestelyissä.
Pyydämme teitä vierailemaan kotisivuillamme www.otepaagolf.com, jossa voitte tutustua 
mielenkiintoiseen kuvagalleriaamme ja kentän perustietoihin. 
Kotisivultamme saatte myös tietoa runsaista tapahtumistamme ja pakettitarjouksistamme.
Otepää on Suomalaisille lähin todellinen golflomakeskus monipuolisine mahdollisuuksineen.
Räätälöidään juuri Teille sopiva paketti.

Tervetuloa nauttimaan ja pelaamaan !

Otepää Golf
•	 risto.kauhanen@otepaagolf.com,	puh.	+372	53431833
•	 caddiemaster@otepaagolf.com,	puh.		+372	56200115
•	 www.otepaagolf.com

Otepää Golf tarjoaa 
todellisen golflomaelämyksen

Muistatkos…
Innokas golfari koluaa kotikenttänsä lisäksi kesän mittaan lu-
kuisia muitakin kenttiä, osa ennen koettuja, joukossa muutama 
aivan uusikin. Vielä vuosienkin jälkeen takaisin samalle kentälle 
palatessa muistetaan moni väylä kiemuroineen päivineen aivan 
kuin areenalta olisi eilen poistunut.  Niin syvälle mieleen painuu 
pelikokemus pienen vallattoman valkoisen pallon kanssa.
Kotikentän koukerot ovat totta kai tuttuja, joten aika helposti 
päivän kierroksen voi palauttaa myöhemmin mieleensä. Lyönnit, 
mailavalinnat, puttilinjat ja hieman pinnistelemällä miellyttävän 
pelikaverinkin lyönnit palautuvat uudelleen pelattaviksi. Kyllä ih-
misellä muistia riittää asioihin, joita hän haluaa muistella. Siinäpä 
on muuten haastetta koululaitokselle. 
Mitenkummassaoppilaatsaisimuistamaanneljäntunninluennon
jälkeen valtaosan kuulemastaan ja vieläpä illalla unenpäätä etsi-
määnpäivänluentoauudelleenkelaamalla?
 
Lukkarin rakkautta
Joskus ammoin jo alakoulussa opimme välitunneilla pelaamaan 
pesäpalloa. Opimme myös osumaan mailalla palloon, jonka syöt-
täjä heitti ilmaan. Silloin se tuntui itsestään selvältä ja helpolta, 
mitä se suinkaan ei ole. Syöttäjä heittää pallon ilmaan ja aina eri 
korkeudelle, josta se lähtee putoamaan maata kohden kiihtyvällä 
liikkeellä. Tuohon palloon pitää osua kohtisuoraan leikkaaval-
la mailan heilautuksella, joka on myös kiihtyvä liikesarja taakse 
viennistä loppuasentoon. Palloon osuminen vaatii ihmissilmän, 
aivojen ja lihaksiston saumatonta yhteistyötä. 
Miksisittenemmetahdomilläänosuamaassatikunpäässäpaikal-
laanlyöntiäodottavaanpalloon?

Puunhakkuu on mukavaa puuhaa
Useimmat seniori-ikään ehtineet ovat viettäneet puuhakkaita het-
kiä halkoja tai klapeja hakaten. Vähänkin sitkeämpi pölli vaatii 
useampia iskuja ennen kuin se alistuu hellakokoon. Toinen lyön-
ti pölliin kannattaa osoittaa samaan kohtaan, missä on äskeisen 
lyönnin lovi. Pienen harjoittelun jälkeen isku onnistuu muuta-
man millin tarkkuudella. Jos hiemankin pontevammin aiot iskeä, 
niin kyllä keskivartalo on se moottori, josta voima lähtee. Käsien 
tehtävä on vain pidellä työkalua ja ohjata se oikeaan kohtaan. 
Miksisittenvuosienkinkokemuksenjälkeenduffaammejatoppaam-
melyöntejämmejatuskailemmekäsillälyötyjäslaisseja?

Matti Santanen, PGH

oppiMiSen paradokSeja

Puunhakkuussa golfista on hyötyä – ainakin golfauton muodossa – kun päivän saalis 
on kuljetettava kayttöpaikalle. Sen perässä peräkärry kulkee näppärästi.
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tasattiin ryhmien Leena Peura/Putte Aalto 
ja Kirsti Junnila/Harri Hedman kesken. 
Torstaina oli ensimmäinen Tunisian mes-
taruus jaossa tasoituksellisessa lyöntipelis-
sä. Parhaiten kiersi La Foret -kentän Erkki 
Hautaniemi, jonka nettotulos oli 72, nais-
ten paras oli Vellamo Toivonen tuloksella 
76. 

Vaihtopelaajat kehiin
Perjantai oli perinteinen vaihtopäivä, 

jolloin vajaa puolet matkalaisista palasi 
Suomeen ja vastaava määrä uusia pelaajia 
saapui jälkiviikolle.

Lauantaina pelattiin Bramble 
Shamble -joukkuekisa, missä joukkueen 
parhaasta avauksesta jatkettiin omal-
la pallolla reikään. Viikon ylivoimai-
sin voittajajoukkue löytyi tästä kisasta, 
Varpu Blomster, Rauha Kareinen, Asko 
Jaakkola ja Reijo Metso löivät kakkoseksi 
sijoittuneen joukkueen peräti 17 pisteellä. 
Etenkin Rauha Kareinen pelasi kuin hur-
miossa saavuttaen parhaan henkilökohtai-
sen pistebogeytuloksen, peräti 50. Tulos 
ei kuitenkaan pelimuodosta johtuen ollut 
aivan tasoituskelpoinen.

Pelimuodot vaihtelivat tämän jälkeen 
siten, että sunnuntaina joukkuekisan peli-
nä oli Irlantilainen nelipallo, maanantaina 
Valssi, keskiviikkona Best Ball ja torstai 
huipentui tasoitukselliseen lyöntipeliin, 
missä ratkaistiin toisen viikon Tunisian 

mestaruus. 
Irlantilaisen nelipallon voitti nelik-

ko Pekka Ahvenainen / Taisto Haajanen 
/ Jaakko Porvali / Seppo Hoppu. Valssin 
pyörteissä kentän kiersi parhaiten Liisa 
Santasen kipparoima ryhmä, johon kuu-
luivat myös Vuokko Tetri, Reijo Metso 
ja Erik Henrikson. Keskiviikon Best Ball 
-kisan kärkipari oli Alice Virtanen ja Ole 
Johansson 40 pisteen saaliilla. Tunisian 
toisen viikon mestaruuden jakoivat Liisa 
Santanen ja Reijo Metso pelaamalla mo-
lemmat omaan pariin eli 72 nettolyöntiä.

Välipäivä Karthagossa
Tiistait olivat välipäiviä, jolloin osa 

matkalaisista tutustui Hammametiin, 
sen kauppoihin ja basaareihin ja osa pe-
laajista kävi kiertämässä Karthagossa The 
Residence -kentän (juttu sivulla 30-31). 
The Residence on links-tyyppinen kent-
tä meren rannalla; sieltä löytyivät pelaa-
miemme kenttien parhaat greenit. Ainoa 
negatiivinen asia kentällä oli erikoisen 
mallisten golfkärryjen vuokrahinta, peräti 
20 Tunisian dinaaria eli 10 euroa per kier-
ros. Vastaavasti green fee, johon kuului 
ilmaiset range-pallot sekä litran vesipullo, 
oli meille vain 90 dinaaria eli 45 euroa. 

30 pisteen raja tiukassa
Jokaisena päivänä pelattiin 

myös henkilökohtainen stableford ja 
30 pistettä oli tiukka raja. Vain muu-
tama pelaaja saavutti sen päivittäin 
ja sai maininnan iltahartauksissa. 
Parhaan tuloksen viikon aikana teki 
Rauha Kareinen La Foret kentällä, 
37 pistettä. Pistettä pienempään 
tulokseen pääsivät Liisa Santanen, 
Riitta Nikula, Reijo Metso, Erkki 
Hautaniemi ja Pertti Leino.

Tunisian sää näytti jälleen au-
rinkoiset kasvonsa matkalaisille 
ja kuparin ruskeina palasi suurin 
osa golfareista kylmään pohjolaan. 
Matkasta jäi todella mukava muisto, 
useamman pelurin suulla todettiin, 
että näin hyvää porukkaa ei näillä 
ryhmämatkoilla ole ennen ollut. 

Joukon primuksena ja yhteishengen luo-
jana oli tietenkin Ole, jonka iltahar taus oli 
pelikierroksen jälkeen päivän odotetuin 
tapahtuma. Vasta kolmannelle sijalle tuli 
ruokasalin kutsu, vaikka aterioiden taso oli 
aivan kohtuullinen. Tunisia kuuluu niihin 
alueisiin, joissa vatsataudin riski on aina 
olemassa ja muutama peluri joutui tällä-
kin matkalla pakolliselle paastolle, mutta 
nämä pienet murheet korjaantuvat, kuten 
katkennut nastahammaskin, viimeistään 
kotimaahan saavuttuamme.

Elämä on kuin golfpallo
”Elämä on kuin golfpallo, ensin 

saat monta kipeää iskua ja lopulta päädyt 
kuoppaan”

Manne katseli kuinka seniorigolfari 
yritti lyödä palloaan greenibunkkerista. 
Hiekka pöllähteli kerran toisensa jäl-
keen, mutta pallo pysyi sitkeästi hiekassa. 
Viidennellä lyönnillä pelaaja onnistui vih-
doin nostamaan pallon greenille ja vieläpä 
suoraan reikään. Manne katseli hetken ta-
pahtunutta ja totesi : ”No nythän sie sen 
varsin pahaan paikkaan pistit”

Asko Jaakkola, WGCC

”Lunta tulvillaan on raikas talvi
sää” saattoivat ainakin Turun 
ja Uudenkaupungin suunnasta 
tulevat seniori golfarit rallatella 
matkatessaan kohti Helsinki
Vantaan lentoasemaa lokakuun 
viimeisenä perjantaina. Talven 
ensimmäinen lumimyräkkä 
saatteli Tunisian Hammametiin 
lähteviä golfareita.

Aamuyöstä Hammametissa ma-
joittuessamme hotelli Sindbadiin 
olivat talvimietteet jo muuttuneet 

kesän ja golfin odotukseksi. Muutaman 
tunnin unen jälkeen nelisenkymmentä 
peluria suuntasi kohti Citrus Golfin Les 
Oliviersin kenttää hotellin bussilla kuljet-
tajan iloisten ”Terrve, terrve” -huutojen 
saattamana. 

Täysin remontoitu Sindbad
Hammamet on Tunisian vanhimpia 

matkailukohteita, alue on ollut tunnettu 
kylpylöistään jo roomalaisten ajoista läh-
tien. Kaupunki on hienostunut sekoitus 
nykyaikaista lomakohdetta palveluineen ja 
aitoa arabialaisuutta paikallisine värikkäi-
ne tapoineen. Laajat hiekkarannat, lämpi-
mänä aaltoileva Välimeri sekä kolme ke-
säisen vihreää golfkenttää hemmottelivat 
seniorigolfareiden ryhmää kahden viikon 

ajan loka-marraskuun vaihteessa.
Täyden remontin kokenut hotelli 

Sindbad tarjosi matkalaisille erinomaiset 
puitteet yöpymiseen sekä golfkierrosten 
jälkeisiin uintimahdollisuuksiin, jol-
loin huuhdottiin päivän rasitukset joko 
Välimeren lämpimiin maininkeihin tai 
hotellin lukuisiin uima-altaisiin. Mikäli 
vielä halusi rasittaa kehoaan, saattoi ennen 
vesihoitoja viettää tovin hotellin kuntosa-
lilla ja sieltä suunnata kulkunsa rannalle. 
Puitteet onnistuneelle golflomalle olivat 
mitä parhaimmat.

Kentät haastavia
Citruksen kaksi kenttää ovat fyysises-

ti haastavia, etenkin La Foret oli yhtä ylä- 
ja alamäkeä. Moni pelaaja valitsikin auton 
kulkupelikseen, suurin osa käytti kärryjä 
ja muutama sinnitteli kentät kantaen mai-
lojaan. Myös Yasmin Valley oli kaukana 
tasamaan peltokentästä. Liikuntakiintiö 
tuli erinomaisesti täytettyä vaihtelevilla 
kentillä. Vaikeutta oli riittävästi, pirullinen 
elefanttiruoho piilotti palloja tehokkaasti 
ja kerran olivat koiratkin palloja siirtele-
mässä.

Väylät olivat loistokunnossa, gree-
neillä ruoho olisi voinut olla lyhempää, sil-
lä putit tuottivat jonkin verran vaikeuksia. 
Sää oli helteinen, välillä jopa hiostava, syk-
syn huomasi vain päivän pituudessa, sillä 
viimeiset, iltapäivällä lähteneet ryhmät 
joutuivat pelaamaan loppuväylät hämärän 
rajamailla.

Parhaiten avauspäivän Citruksen 
Oliviers-kentän selvitti Riitta Nikula, joka 
pelasi tasoitukseensa vetäen myös ryh-
mänsä, johon kuuluivat Hannele Kuntsi-
Aalto ja Putte Aalto, joukkuekisan kär-
keen. Päivän kruunasi matkanvetäjä Ole 
Johanssonin ”iltahartaus”, missä palkittiin 
parhaat pelurit ja käytiin lävitse päivän ta-
pahtumia.

Sunnuntaina lähdettiin liikkeelle ai-
kaisemmin, ensimmäiset ryhmät jo ennen 
yhdeksää. Pelimuotona oli Arizona Shuffle 
sekä henkilökohtainen Stableford, kenttä 
La Foret. Naisten kivikova trio Hannele 
Kuntsi-Aalto, Vellamo Toivonen ja Kirsti 
Junnila veivät ylivoimaisen voiton jouk-
kuekisassa. Parhaan henkilökohtaisen tu-
loksen teki Seppo ”Manne” Martikainen. 
Manne-nimi vakiintui Sepolle hänen 
kertojalahjojensa ansiosta, etenkin vä-
hemmistöryhmän tapoja valaisevat kaskut 
olivat Sepon bravuuri. Nyt ehdittiin valoi-
saan aikaan takaisin hotellille ja osa kävi 
lepuuttamassa golfkierroksen rasittamaa 
kehoaan Välimeren leppeissä aalloissa.

Vain yksi sadepäivä
Sää jatkui kauniin aurinkoisena lu-

kuun ottamatta keskiviikkoa, jolloin saa-
tiin hentoa tihkusadetta Yasmin Valleyn 
kentällä. Kenttiä kierrettiin maanantaina 
valssin tahtiin, missä Rauha Kareinen, 
Seppo Martikainen, Pertti Kaikko ja 
Harri Hedman veivät ryhmänä voiton. 
Keskiviikon Best Ball -parikilpailun voitto 

Tunisian 
vihreillä väylillä

Joka aamu hyväntuulinen kuljettajamme odotti meitä 
iloisesti vilkuttaen viedäkseen porukat 15 minuutin 
ajomatkan päässä oleville golfkentille.

Hotellin uimaaltaan äärellä oli mukavaa nauttia huikopalaa 
pelin ja uinnin jälkeen, kuten tässä Leena Peura, (vas.), Erik 
Henrikson ja Kirsti Johansson.

Alakuvassa Citrus Golfin puttausviheriö ja klubitalo.

Komeimmat näköalat Välimerelle ja Hammametin 
ylle ovat Yasminekentän korkeimmalta kohdalta 17. 
väylän viheriöltä.
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Jos havittelee holaria, niin 
varma tapa onnistua siinä 
näyttää olevan seniorimat
kalle osallistuminen.

Sen verran tiheään 
tahtiin niitä on seniorimat
koilla tullut, että rupeaa 
ihmettelemään onko mat
koilla jokin eri koinen taika. 
Pelkästään neljän viimeisen 
matkan aikana on tullut pe
räti kolme holaria! 

viime vuoden itse
näi syyspäivää Fuerteven 
turalla juhlisti holarillaan
Pirjo Ren lund nGk (yläku

va), tammikuussa makadi Bayssa siinä onnistui 
liisa metsävuo PGh (todistajina kaija kuusio ja 
anneli toivonen)  ja helmikuussa hua hinissä Börje 
Stjernberg, mGC pani pallon kerralla kuppiin, mistä 
oikein sertifikaatti ja kuva.

eikä aikaisempinakaan vuosina oltu huonom
pia, sillä holarin ovat SGSmatkalla tehneet ainakin 
Rauno Jores (kosG) sekä yrjö tiura (kG), kumpikin 
samalla hammametinreissulla 2008, Sinikka Sääskilahti 

(kGv) agadirissa 2008, annaliisa montonen (kotoG) hua hin´issa 2009 sekä marjatta 
keihäskoski (ukG) azoreilla vuonna 2010. 

listasta puuttuu varmasti joitakin holareita, joten ilmoittakaa ne lehden toimitukseen, 
niin saadaan holaritilasto ajan tasalle. kiitos.  
 

O.J.

holareita, Holareita, 
      holareita .......Helille kiitos

9vuodenurakasta

heli ekström, hGk tuli SGS:n hallitukseen 
vuonna 2004 vastaamaan seniorinaisten 
kilpailutoiminnasta. tehtävä on vaativa, mutta 
heli hoiti sitä yhdeksän vuoden ajan ansiokkaasti 
tyylillä ja taidolla ja hän sai hallituksen joulu
lounaalla ravintola loisteessa SGS:n puheen
johtajan kädestä vastaanottaa ansaitut kiitokset.
        me kaikki Suomen Golfseniorien jäsenet 
kiitämme heliä hänen antamastaan panok ses
ta senioritoiminnan eteen. heli ei kui tenkaan 
senioritoimintaa kokonaan jätä, vaan jatkaa 
SGS:n kilpailuvaliokunnan jäsenenä.

SaImaa SENIOR ScRamblE TOuRIlla käynnistyy neljäs kausi

Neljänteen kauteen valmistautuva 
Saimaa Senior Scramble Tour on 
vakiinnuttanut asemansa golfkil-

pailujen runsaassa kirjossa omaleimaisella 
ja onnistuneella konseptilla. Tourin oman 
logon, joka näkyy otsikon vieressä, on 
suunnitellut rantasalmelainen seniori Raili 
Rinnemaa.

Paitsi että SSST on oiva esimerkki 
kahdentoista itäsuomalaisen seuran senio-
riyhteistyöstä, se on täyttänyt tavoitteen-
sa myös kaiken kansan kilpailuna. Tällä 
tourilla päällimmäisenä pyrkimyksenä ei 
suinkaan ole kiivas kilvoittelu voitosta ja 
kunniasta. Sen sijaan jalona tavoitteena 
on koota alueelta mahdollisimman monta 
senioria liikkumaan yhdessä ja viihtymään 
toistensa seurassa eri kentillä yli seurarajo-
jen. Kun osallistumiskynnys on mahdolli-
simman matala ja tulostavoitteet taka-alal-
la, leppoisa ja lämminhenkinen tour on 
vetänyt mukaansa myös kilpailuja yleensä 
vierastavia senioreita.

Tourin isä ja hengenluoja
Kilpailuidean isä ja tourin hengenluoja 
Eero Attila Joroisten Kartanogolfista on 

syystäkin tyytyväinen 
kolmen kauden aikana 
kertyneisiin kokemuk-
siin ja saatuun palaut-
teeseen. Viime vuonna 
kuuteen osakilpailuun 
osallistui yhteensä 
noin 230 eri pelaajaa, 
joten tourin tulevai-
suus näyttää turvatulta 
ainakin osallistujamää-
rän perusteella. 

Jotta asetettuihin 
tavoitteisiin ja pelaa-
jien toiveisiin voitai-
siin vastata vieläkin 
paremmin, kiertueen 
kehittämistä pohtii 
mukanaolevien seuro-
jen edustajista koostu-
va järjestelytoimikun-
ta. Alkavaksi kaudeksi
toimikunta päätti 
Mik kelin Golfin klu-
billa helmikuussa pi-

tämässään kokouksessa nykyistä tasapuo-
lisemmasta tasoitusjärjestelystä ottamalla 
osakilpailuissa käyttöön kilpailijaparin 
slopen mukaan kaksi sarjaa. Toiveena on, 
että menestyksen makua pääsee näin naut-
timaan entistä useampi osallistuja.

Palkitsevaa yhdessäoloa
Ilman pontevia puuhaajia ja seu-

rojen ja kenttäyhtiöiden tiivistä yhteis- 
työtä Saimaa Senior Scramble Tour olisi 
jäänyt idean asteelle ja palkintotarjonta 

kovin köyhäksi ilman avokätisiä yhteistyö-
yrityksiä. SSST:n palkintopöydästä onkin 
riittänyt tähän saakka viljalti jaettavaa, jo-
ten sen antimista on päässyt nauttimaan 
moni kiertueen pelaaja. Yhteistyön turvin 
myös keittolounaan sisältävä kilpailumak-
su pysyy hienoisesta korotuksesta huoli-
matta edelleen kohtuullisena.

Kussakin osakilpailussa palkitaan 
yhteispelinä hiottujen sääntöjen mukaan 
molempien sarjojen kolme parasta pa-
ria. Kokonaiskilpailussa palkintopotin 
jakaa kolmen parhaan osakilpailusuori-
tuksen perusteella kuusi kärkijoukkuetta. 
Kiertopalkinto on puolestaan luvassa vuo-
deksi sekä kokonaiskilpailun voittajaparil-
le että menestyneimmälle seuralle. Pelkkä 
mukanaolokin saattaa kantaa palkinnoille, 
sillä onnettaren myötävaikutuksella arvon-
nassa voi jotakin kotiin kannettavaa ko-
lahtaa kenelle tahansa tourin osanottajalle.

Avaus Etelä-Saimaan kentällä
Viime vuonna kiertue käynnis-

tyi Rantasalmelta heti vapun jälkeen 
ja jatkui sieltä kesän mittaan Joroisten 
Kartanogolfiin, Imatran Golfiin, Tarina 
Golfiin Siilinjärvelle ja Kerigolfiin Keri-
mäelle. Osakilpailujen sarja huipentui 
viimeiseen osakilpailuun Hankasalmen 
Revontuli Golfissa 6. syyskuuta. 

Tänä vuonna kilpailun järjestelyistä 
vastaa yhteenliittymän toinen kuusikko, 
johon kuuluvat Viipurin Golf, Tahko Golf, 
Karelia Golf, Mikkelin Golf, Laukaan 
Peurunkagolf ja Golf-Porrassalmi. 

Avauskisa pelataan Viipurin Golfin 
Etelä-Saimaa -kentällä Lappeenrannassa 
toukokuun lopulla ja kiertue päättyy 
Golf-Porrassalmeen Mikkeliin syyskuun 
alkupuolella.

Monet yritykset ja yhteisöt ovat huo-
mioineet seniorigolfarit yhtenäisenä ja 
varteenotettavana kohderyhmänä. Viime 
vuonna kilpailukiertuetta tukivat Holiday 
Club Saimaa, Imatran Kylpylä, Aluelehti 
Saimaa, Tavaratalo Carlson, Savonlinnan 
Golfshop, Kytäjä Golf, Vanajanlinna, 
Saimaan Laivamatkat ja Tanhuvaaran ur-
heiluopisto.

Teksti: Seppo Rönkkö
Kuvat: Lasse Huttunen ja Seppo Rönkkö

SSST:n järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Eero 
Attila (vas.) ja varapuheenjohtaja Veikko Purhonen 
tuumaustauolla Mikkelin Golfin klubilla hiihtokelien 
aikaan pidetyssä kokouksessa.

Saimaa oli vielä osittain jäässä ja pelaajilla pipot päässä, kun kiertueen kolman
nen kauden ensimmäinen kisa käytiin viime vuonna 3. toukokuuta Rantasalmi 
Golfissa. Tänä vuonna avauskisa pelataan Saimaan saaressa Lappeenrannassa.

Kynnys matalalla,       ja 
henKi KorKealla
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Historiallinen, monikulttuuri-
nen Portugali viehättää myös 
golfareita. Etelän lämpimien 
ja aurinkoisten kenttien 
lisäksi niitä löytyy myös 
Portugalin länsirannikolta, 
esimerkiksi suomalaisillekin 
kenttäesittelyissä loistanut Praia 
D’El Rey.

Tämä Portugalin golfin huippupaikka sijait-
see Lissabonista n. 70 km pohjoiseen, siis 
Atlantin muhkeiden aaltojen tuntumas-

sa. Aluetta kutsutaan Hopearannikoksi ja sillä  on 
ollut merkittävä historiallinen asema esihistorian 
ajoilta lähtien. Rikas historia näkyy vieläkin julki-
sissa rakenteissa, linnoissa, kirkoissa ja kartanoissa.  
Paikka on ollut toivelistallamme pitkään, joten matka-
varaus tehtiin heti kun näimme matkan olevan tarjolla 
SGS:n lehdessä. Olimme lukeneet seniorigolfareiden 

matkakertomuksia ja niiden mukaan reissuilla on muka-
va ilmapiiri ja järjestelyt on hoidettu huolella.  Edellisissä 
matkakertomuksissa esitellään myös alueen muitakin ak-
tiviteettjä, kannattaa tutustua niihinkin.

Pelaajat ympäri Suomea
Pelimatkamme tilaajana toimi Suomen Golf seniorit 

ja matkan käytännön järjestelyt hoiti Aurinkomatkat 
Oy. Retken vetäjinä ja kilpailujen järjestelijöinä toimivat 
Heikki ja Anne Hallaranta, kiitokset heille! Retken pelaa-
jat olivat ympäri Suomea, yhteensä 35 pelaajaa sekä Anne 
ja Heikki.

Kaksi huippukenttää
Golfkeskuksessa on kaksi huippukenttää. Niistä 

vanhempi on Praia D’El Rey, joka on valittu vuoden 2007 
Golfresortiksi sekä lähistöllä aivan uusi, Seve Ballesteron 
viimeisin luomus, Royal Òbidos. Loma-asuntoja on Praia 
D’El Reyn ympärillä paljon, joista suurin osa oli vielä 
tyhjillään. Òbidoksesssa kenttä ja hulppea klubirakennus 
ovat jo valmiit, mutta majoitustiloja vielä rakennetaan. 
Praia D’El Reyn kenttä on rakennettu meren äärelle, lo-
mamökkien keskelle, joten saimme ihailla myös upeita 
uusia, pieniä ja isoja palatseja. Muutamissa oli vielä asuk-
kaita kesän jäljiltä. 

Ensikertalaisena seniorimatkalla:

Terveiset Portugalin atlantin rannikolta, 

Praia D’El Rey:sta!

TAP´in koneessa mukavasti tilaa
Lennot hoituivat Portugalin oman 

lentoyhtiön, TAP:n omilla A320 Airbuse-
koneilla. Koneissa oli mukavasti tilaa, 
muhkeat nahkapenkit, hyvä ruoka ja 
ystävällinen palvelu, niinpä noin nel-
jän tunnin lento sujuikin leppoisasti.  
Menomatka oli ajoitettu lauantai-iltamyö-
hälle ja paluumatka seuraavan viikon lau-
antaiaamulle, joten peliaikaa oli riittäväs-
ti. Pelimatkamme oli  sopivasti koulujen 
syysloman aikaan, eli lokakuun lopulla. 
Tähän vuodenaikaan säätila on vaihtele-
va mutta ei kuitenkaan myrskyisää, joten 
saimme nauttia kohtuullisen hyvästä peli-
säästä. Säätila vaihteli päivittäin, aurinkoi-
sesta shortsikelistä pieneen tihkusateeseen, 
joten sadevarusteillekin tuli käyttöä.

Shortsikelissä kisailemaan
Pelit  aloitimme heti yön yli nukuttu-

amme sunnuntaiaamuna Praia D’El Reyn 
kentällä, eräät  mukavasti shortseihin pu-
keutuneina!  Ensimmäisenä pelipäivänä 
pelasimme tutustumiskierroksen, muina 
päivinä sitten jo kisaillen, palkinnot mie-
lessä!

Tutustumiskierroksen jälkeen pela-
simme eri ryhmissä ja eri kilpailujen mer-
keissä; maanantaina Royal Òbidos kentäl-
lä best ball -kisaa Martin ja Leenan kanssa. 
Tiistaina pelasimme Valssi-kisaa Praia 
D’El Rey:ssä. Tämä valssi-pelimuoto oli 
meille uutta; ensimmäiseltä väylältä las-
kettiin peliryhmän paras pistebogey-tulos, 
seuraavalta kahden parhaimman tulos, 
kolmannelta väylältä kolmen parhaan tu-
los, neljänneltä väylältä neljän parhaan tu-
los ja sitten taas alusta. Peli pelataan tasoi-
tuksilla, joten kaikilla pelaajilla on samat 
mahdollisuudet. 

Sade sotki suunnitelmat
Keskiviikkona piti pelata pistebogey- 

kisa mutta sade karsi osanottajia. Niinpä 
pelasimme harjoituskierroksen Praia D’El 
Rey:ssä. Mikko pelasi erinomaisesti, vaik-
ka keli oli hiukan haasteellinen! 

Torstaina pelasimme taas Royal 
Òbidos- kentällä, tällä kertaa Pink ball- 
-kisaa. Tämäkin pelimuoto oli meille uut-
ta. Pelissä joukkueen jäsenet pelaavat pin-
kin väristä palloa väylän kerrallaan, etukä-
teisuunnitelman mukaan. Pelijärjestystä ei 

saanut muuttaa ja sepäs aiheutti kutkut-
tavasti painetta. Monet aloittivatkin stra-
tegisen  suunnittelun jo edellisenä iltana; 
kuka ryhmästä aloittaa ja missää järjestyk-
sessä jatketaan. Pallon olisi saanut laittaa 
taskuun jos ei vuorollaan halunnut ottaa 
riskiä, mutta peli ilman riskiä on tylsää! 
Tämä pelimuoto oli yllättävän rank-
ka, ryhmän kisa kun loppui siihen kun 
pink-pallolla pelaava löi pallon vesiestee-
seen tai hukkasi pallon muulla tavoin. 
Joskus palloa haettiin oikein urakalla ja 
sitä sitten lyötiin vaikeistakin paikoista. 

Hopearannikon mestaruus
Perjantaina pelasimme ”Hopearan-

ni kon mestaruuskisat” Praia D’El Rey:ssä. 
Pelimuotona oli pistebogey eli tasoitukset 
huomioitiin max 36. Ryhmässämme oli 
tutut pelaajat, Arska ja Mikko.

Kiitokset SGS:lle, Annelle ja Heikille 
ja tietenkin koko ryhmälle. Toivottavasti 
nähdään tulevilla retkillä!

Teksti ja kuvat: Tapio Törmä
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Ennen kauden alkua on hyvä kerrata golfin 
sääntöjä, jotta ei sitten kentällä tarvitse 
ihmetellä. Tässä muutama hyvä harjoite.
Oikeat vastauset viereisellä sivulla.

1. Paraspalloreikäpeli 
Rauno ja Kimmo pelaavat Kallea ja Askoa vastaan paraspallo-
reikäpelissä. Raunon ja Kimmon pallot ovat viheriöllä ja 
kumpikin voi tasata reiän Kallea ja Askoa vastaan. Rauno 
puttaa ensin, pallo pysähtyy aivan reiän reunalle. Vastustajat 
luovuttavat seuraavan lyönnin ja Rauno nostaa pallonsa, 
mutta tasoittaa samalla putterillaan piikin jäljet Kimmon 
puttauslinjalta. Kalle ja Asko eivät tätä hyväksy ja pyytävät 
tuomarin paikalle. Mitätuomaripäättää?

 a)Eirangaistusta,koskaRaunoonjopallonsapelannutreikään
b)RaunojaKimmomenettävätreiän,koskaRaunoparansi
Kimmonpelilinjaa
c)Raunosaarangaistuksen,muttaKimmollaonvielä
mahdollisuustasatareikä

2. Sääntöväittämät 
Mikäseuraavistaväittämistäonväärä? 

a)Pallonvoijulistaapelaamattomaksikaikkiallamuualla
paitsiesteessä
b)Merkitsijäeioletuomari
c)Pallononoltavaväärälläviheriöllä,ennenkuinväärästä
viheriöstävoivapautua

3. Pallot esiviheriöllä
Timon, Eeron ja Harrin pallot ovat esiviheriöllä. Ennen pelaa-
mista Timo korjaa pelilinjaltaan vanhan reiän paikkaa, Eero pois-
taa bunkkerista tullutta hiekkaa pallonsa edestä ja Harri nostaa 
puusta pudonneen kävyn pelilinjaltaan. Kukarikkoisääntöjä?

a)Timo
b)Eero
c)Harri
d)kaikkikolme

4. Hiekka-alue, joka ei ole hiekkaeste
Kaisa pelaa par 3 reikää ja lyö aloituslyöntinsä hiekkaan, joka ei 
ole kuitenkaan hiekkaestettä. Etsiessään palloaan Kaisa löytää 
yhden, joka on niin hiekan peitossa, ettei sitä voi tunnistaa. 
Kaisa poistaa hiekkaa pallon ympäriltä, jolloin pallo liikkuu ja 
Kaisa tunnistaa sen omakseen. Hän palauttaa pallon paikoilleen 
ja lisää hiekkaa sen ympärille palauttaen pallon aseman entisel-
leen. Kaisa lyö pallon viheriölle ja saa sen toisella putilla reikään. 
MikäonKaisantulostältäreiältä?

a)4b)5c)6

5. Väärä tasoitus 
Gunnar pelaa lyöntipelikilpailua, jossa palkitaan sekä paras 
scratch- että hcp-tulos. Gunnarin tasoitukseksi on merkitty 5, 
vaikka se juuri olikin pudonnut neljään. Hän pelaa erinomai-
sen kierroksen ja ja jättää tuloskorttinsa uskoen voittaneensa 
molemmat kilpailut. Mitäkilpailutoimikuntapäättää?

a)Gunnarsuljetaanmolemmistakilpailuistaliiankorkean
tasoituksentakia
b)Gunnarsuljetaanhcp-kilpailustamuttavoittaascratch-
kilpailun
c)ToimikuntasoittaaGunnarillejapyytäähäntätulemaan
korjaamaantasoituksensa,jottahänvoittaisimolemmat
kilpailut

6. Sivuvesieste
Liisa lyö avauslyöntinsä kohti vesiestettä, joka on merkitty pu-
naisin paaluin. Esteen takana on puu, jonka runko ei ole esteessä 
mutta sen oksat riippuvat esteen puoleella. Pallo osuu oksiin ja 
putoaa veteen. Mikäseuraavistaonsääntöjenmukaanväärin?

a)Liisavoilyödäuudenlyönnintiiltäyhdenlyönnin
rangaistuksella
b)Koskapallomenivesiesteeseenpuunoksista,Liisasaalyönnin
rangaistuksellapudottaapallonkahdenmailanmitanpäähän
puunrungosta
c)Liisasaapudottaapallonkorkeintaankahdenmailanmitan
päähänkohdasta,jossapalloylittisivuvesiesteenrajan

Sääntöpähkinöitä purtaviksi

Kari Bastman 
uusi sääntöpalstan pitäjä
Lehtemme sääntöpalstaa monta vuotta ansiokkaasti pitänyt Osmo Saarinen on tästä 
vuodesta alkaen halunnut siirtyä tehtävästä ansaitule eläkkeelle. Kiitämme Osmoa hänen 
panoksestaan ja toivotamme mm. liittotuomarina toimivan Salo Golfin Kari Bastmanin 
tervetulleeksi uudeksi palstan pitäjäksi.   

7. Mailojen määrä 
Niilo aloittaa kilpailukierroksensa 14 mailalla. Tehdes-
sään harjoituslyöntiä 2. tiillä Niilo lyö driverinsa 
vahingossa maahan niin, että mailan pää irtoaa.
Mikäonsääntöjenmukaanoikein?

a)Niilovoikorvatadriverinmillätahansamailalla
edellyttäenetteiviivytäkilpailua
b)Niilovoikorvatadriverinsavaintoiselladriverilla
c)Koskamailaeivaurioitunutavauslyöntiätehtäessä,
eikorvaamistasallita

 8. Pallo tuetun puun alla 

Sulon pallo on karheikossa tuetun puun alla. Paikallisäännöt 
sallivat puusta vapautumisen säännön 24-2b (kiinteä haitta) 
mukaisesti. Mikäseuraavistaonoikein?

a)JosSulopudottaapallonsaoikeinjasevieriiallekaksi
mailanmittaaväylälle,onpudotusuusittava
b)JosSulonoikeinpudottamapallovieriiallekaksi
mailanmittaajapäätyypelaamattomaanpaikkaan,
saapudotuksenuusiarangaistuksetta
c)JosSulonoikeinpudottamapallovieriiallekaksimailan-
mittaajapysähtyyhiekkaesteeseen,onpudotusuusittava

 9. Avaus tiiauspaikan ulkopuolelta
Maria pelaa Elsaa vastaan reikäpeliä. Marian avauslyönti me-
nee suoraan reikään. Silloin Elsa huomauttaa, että Maria oli 
tiiannut pallonsa tiimerkkien etupuolelle. Oikeavastaus?

a)ElsavoivaatiaMariaauusimaanavausyöntinsä
kahdenlyönninrangaistuksella
b)Elsavoivaatialyönninuusimisentiiauspaikalta
ilmanrangaistusta
c)Koskapalloonpelattureikään,eilyönninuusimista
voienäävaatia

10. Pallo sivuvesiesteeseen
Markku ja Jussi pelaavat lyöntipeliä. Markku lyö avauslyön-
tinsä sivuvesiesteeseen. Hän pudottaa pallonsa kahden mailan-
mitan alueelle esteen ylityskohdasta, mutta pallo vierii metrin 
verran lähemmäksi reikää kuin ylityskohta. Markku lyö pallon 
viheriölle kauas reiästä. Kun Jussi vielä tasoittaa hiekkaestettä 
puttaa Markku pallonsa reikään, jossa lippu on paikoillaan. 
MikäonMarkuntulos?

a)5b)6c)7d)8 

Sääntöpalsta

Oikeat vastaukset
1 b)   2 a)   3 b)   4 a)   5 b)   6 b)   7 a)   8 c)   9  b)   10 c)

Golf Citrus Hammamet 
TUNISIA
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Henrik Nordström,
TJ & ÅGK-golfaaja

All in One Yritysgolf
•	Flyben	aamulento	Helsingistä	

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

tulopäivänä	ja	Kuninkaankentällä	
lähtöpäivänä.

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

•	Sauna,	saaristoillallinen	ja	yöpyminen	
Hotelli	Arkipelagissa.

•	Paluulento	Helsinkiin	iltapäivällä.

Pakettihinta per	golfaaja	ja		
ajankohdan	mukaan:	595–697 e	

Strandgatan 35 AX-22100 Mariehamn, 
Puh. 018 15 987, matkapuh. 0457 526 7087      

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

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

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

Pakettihinta	per	golfaaja,	hotellin		
ja	ajankohdan	mukaan:	171–290 e 

Autopaikka	meno/paluu:	44–82 e


