
Suomen Golfseniorit

Suomessa sekä nais- että miesgolfarit siirtyvät senioreiksi sinä vuonna kun täyttävät 
50 vuotta. Senioriksi siirtymisen mukana seuraa monta mukavaa asiaa. Golfseuroissa 
seniorit ovat aktii visimpia jäseniä ja toimintaa on runsaasti. Myös seniorien kilpailu-

tarjonta on varsin laajaa. Suomen Golfseniorit ry on itsenäinen yhdistys, joka 
vastaa kaikista valtakunnallisista seniorikilpailuista ja tarjoaa lisäksi senioreille 

runsaasti muuta toimintaa ja tapahtumia. Suomen Golfseniorien jäseneksi 
voi liittyä jokainen Suomen Golfliiton alaisen seuran jäsenenä 

oleva seniori-ikäinen golfari.

. pelioikeudet yli 40 kentällä . monipuolinen kilpAilutArjontA .   . jäsenmAtkojA ulkomAille . Green fee AlennuksiA .   .kesä/tAlvipäivät  . mAjoituspAkettejA . y.m. .. jäsenmAksu vAin 25 euroA .

merkittäviä etuja 
seniorigolfareille



rAhAnArvoisiA etujA senioreille

Pelioikeudet yli 40 kentällä
Suomen Golfseniorit on ostamalla ja vuokraamalla hankkinut jäsentensä 
käyttöön pelioikeuksia eri kentiltä ympäri maata. Käytössä on yli 160 
pelioikeutta yli 40:llä kentällä (kts. viereinen kartta). Peli oikeu den käytöstä 
pelaajat maksavat toimistomaksun, joka on 20 euroa. 
         Pelioikeudet ovat käytettävissä siten, että kullakin kentällä voi käydä 
kerran kauden aikana. Uudestaan voi käydä jos peliaika varataan samana 
tai edeltävänä päivänä ja pelioikeus on silloin vapaana. Pelioikeuden käyt tä- 
 jällä tulee, SGS:n jäse nyyden lisäksi, olla SGL:n alaisen seuran jäsenyys ja 
peli oikeus.

edulliSta PelaamiSta myÖS 
muilla kentillä
SGS:n jäsenet pääsevät pelaaman alennetulla green feellä mm. seu-
raa villa kentillä: Jyväs-Golf, Lakeside Golf Vammala, Loimijoki Golf, 
Mikkelin Golf, Nokia River Golf, Porin Golf kerho, Revontuli Golf, 
Salo Golf, Sea Golf Rönnäs, St. Laurence Golf ja Virvik Golf.    
        Edullisia golf/majoituspaketteja on tarjolla useilla paikkakunnilla 
Suomessa. Näitä on mm. Salossa, Teijossa, Naantalissa, Hankasalmella, 
Iitissä, Kalajoella ja Lappajärvellä. Levin tunturimaisemissa on tarjolla 
kelomökkimajoitusta ja golfia. 
         Espanjassa, Virossa, Latviassa, Venäjällä ja Puolassa SGS:n jäsenet 
pääse vät monessa koh teessa myös golfaamaan ja majoittumaan alen-
nettuun hin taan.  Tarkemmat tiedot kaikista yllä mainituista eduista 
löytyvät SGS:n nettisivuilla: www.suomengolfseniorit.fi / jäsen edut

keSä- ja talviPäivät
1990-luvulta lähtien on SGS:n toimesta järjestetty 
ns. Seniori päivät. Sittemmin Kesä  päiviksi muutetut 
päivän mittaiset tapahtumat on viime vuosina järjestetty 
heinäkuussa neljällä paikka kunnalla eri puolella Suomea. 
Leppoisan kilpailemisen ohella seniorit pääsevät nauttimaan 
mukavasta yhdessäolosta, hyvästä ruuasta ja onnekkaimmat 
myös palkinnoista.  
 Viime vuosituhannen loppupuolella järjestettiin 
ensim mäiset Talvipäivät, jotka saavuttivat heti suuren 
suosion. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmaan kuuluu 
mielenkiintoisia luentoja senioreita kiinnostavista aiheista, 
liikuntaa ulkona ja sisällä, illanviettoa sekä golfharjoittelua 
ja -opetusta sisähallissa. Pääsääntöisenä Talvipäivien 
pitopaikkana on ollut Vierumäen urheiluopisto.  
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PELIOIKEUDET
Alastaro Golf                                                       
Botniagolf                                              
Eerikkala Golf                                        
Eke Golf                                                
Espoon Golfseura                                 
Gumböle Golf                                        
Hangon Golf                                          
Hartolan Golfklubi                                  
Himos-Patalahti Golf                            
Hyvinkään Golf         __ _             
Iitin Golfseura                                  
Imatran Golf                                   
Järviseudun Golfseura                                    

Kalajoki Golf                                       
Karelia Golf                                                 
Kartanogolf                                            
Koski-Golf                                              
Kultaranta Golf                             
Kuusamo Golf                            
Kymen Golf                                            
Loimijoki Golf                                               
Meri-Teijo Golf                                       
Nivalan Seudun Golf                  
Nurmijärven Golf                           
Paltamon Golf                                          
Porvoo Golf Borgå                       
Puula Golf                                              

Rauma Golf                                           
Revontuli Golf                                   
Ruuhikoski Golf                                               
Ruukkigolf                                                      
Santa Claus Golf                             
Tahkon Golfseura                                  
Uudenkaupungin Golfklubi                       
Vaasan Golf                                              
Vierumäen Golfs. Classic                    
Vierumäen Golfs. Cooke                      
Viipurin Golf, Etelä-Saimaa                    
Viipurin Golf, Kahilanniemi                   
Wiurila Golf & CC                        
Ähtärin Golf                                             

Pelioikeuksien käyttö edellyttää pelioikeutta kotimaisessa golfseurassa  

12340         SEVERI  SENIORI
KGK                       FGS



kilpAilujA monellA tAsollA

em-kiSat 
Kilpailutoiminta oli seniorien järjestäytymisen alkuun paneva voima ja kilpailut muodostavat 
edelleen keskeisen osan SGS:n toimintaa. Vuodesta 1982 on ESGA:n (European Senior Golf 
Association) toimesta järjestetty seniorien EM-kisat ja niihin sekä naisten vastaaviin ESLGA:n 
kisoihin on Suomi osallistunut vuosittain. 
 Vuonna 2006 myös EGA (European Golf Association) kiinnostui senio reista ja ryhtyi 
järjestä mään omat EM-kisat seniori miehille ja -nai sille. Myös näihin on Suomi lähettänyt 
joukkueet vuosittain. Edustuspelaajien valinnoista ja joukkueiden lähettämisestä EM-kilpailuihin 
vastaa SGS.

 Alla ovat lueteltuina keskeisimmät SGS:n vastuulla olevat Suomessa pelattavat kilpailusar-
jat. Niiden ohella jär jes  tävät kaikki maamme golfseurat omia avoimia ja si säisiä sekä seurojen välisiä 
seniori kisoja. Seniorien kilpailutarjonta on varsin mittavaa ja kaikki kilpailuhaluiset senio rit löytävät 
varmasti itselleen sopivia ja mieluisia kilpailumuotoja.

Sm-kiSat
Perustamisestaan lähtien 1981 on SGS vastannut seniorien SM-kisojen järjestämisestä. SM-kilpailut 
käsittävät tänä päivänä sekä miesten että naisten lyönti peli- ja reikä pelimestaruuskisat. Miehet kilpai-
levat ikäsarjoissa 50-, 60-, 65-, 70-, 75- ja 80-vuotiaat. Naisten ikäsarjat ovat 50-, 60-, 65- ja 70-vuo-
tiaat. Lisäksi SGS järjestää avoimen lyöntipelimestaruuskisan, Finnish Senior Openin. SM-kisoi hin 
voivat osallistua kaikki Suomen seniorigolfarit, muihin SGS:n järjestämiin kisoihin vain SGS:n 
jäsenet. 

FinniSh Senior tour
Finnish Senior Tour on Suomen parhaille mies- ja naissenioreille järjestettävä kilpailusarja. Siihen kuuluvat SM-kisojen lisäksi Finnish 
Senior Tour -nimellä kulkevat kaksi kilpai lua ja Se nioripokaalit. Miehillä tasoitusraja on -10 ja naisilla -18. Osallisumis oikeu den Finnish 
Senior Tourille (pl. SM-kisat) saa miesten Order of Merit -rankingin mukaan 55 parasta pelaajaa, karsintakilpailun 30 pa rasta miespelaa-
jaa sekä M50 Haastajatourin viisi parasta pelaajaa, joilla ei ole kategoriaa muuta kautta. Naisilla ei ole osallistumisrajoitusta, vaan pelaajia 
otetaan tasoitusjärjes tyksessä. Pisteitä saa kussakin kilpailussa 50 parhaiten sijoittunutta miestä ja pistelaskussa huomioidaan kaikki kuusi 
kilpailua. Naisten kilpailuissa 30 parasta saavat pisteitä ja pistelaskussa huomioidaan viisi kilpailua kuudesta. 

m50 haaStajatour, m60 tour, m65 tour, m70 tour ja m75 tour
Kukin Tour on viisi kilpailua käsittävä miessenioreille tarkoitettu kilpailusarja. Ikäsarjat ovat M50 (tr 4,5-15), M60 (tr 18), M65 (tr 20), 
M70 (tr 22) ja M75 (tr 26). Kaikissa muissa kilpailusarjoissa on sekä tasoituksellinen että tasoitukseton sarja paitsi M50-sarjassa, jossa 
on vain tasoitukseton sarja. Osallistujat otetaan kilpailuihin tasoitusjär jestyksessä. Pistelaskussa pisteitä saa kunkin kilpailun 50 parasta 
pelaajaa. Erilliseen loppukilpailuun kutsutaan kustakin sarjasta kuusi pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

n60 tour ja n70 tour
Naiset saivat vuonna 2014 oman N60 Tourinsa ja vuonna 2017 
kymmenen vuotta vanhemmat naiset saivat myös omansa. 
60- ja 70-vuotiaille naisille tarkoi tetut kilpailusarjat käsittävät 
neljä osa kilpailua. Kummallakin tourilla on sekä tasoitukseton 
että tasoituksellinen sarja ja tasoitusraja 36. Pisteiden laskussa 
huomioidaan kolme parasta kilpailua ja pisteitä saa kussakin kil-
pailussa 20 parasta pelaajaa. Erilliseen loppu kilpailuun kutsutaan 
kustakin sarjasta kolme pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

aluetour ja 
Pohjonen Scratch  tour
Aluetour on seitsemällä alueella pelattava kilpailusarja. Jokaisella 
alueella pelataan kolme kilpailua. Miehet kilpailevat neljässä ikä- 
sarjassa; 50-, 60-, 65-, 70- ja 75-vuotiaat. Tasoitusrajat ovat en-
simmäisessä 0-36, muissa 6-36. Naisilla on kolme sarjaa N50 (tr 
4-36), N65 (tr 6-36) ja N70 (tr 6-36). Erilliseen loppukilpailuun 
kutsu taan yhteensä n. 140 pelaajaa.

Pohjoine Scratch Tour on erillinen Pohjois-Suomessa pelat-
tava tasoitukseton kahden päivän mestaruuskilpailu. Ikäluokat 
ovat M50, M60, M70 ja N50. Tasoitusraja on 24.

KILPAILUKALENTERI 2021

SUOMEN GOLF SENIORIT

Sisältää myös SGS:n pelioikeus- ja alennuskentät



 

jäSenmatkat
Ensimmäiset SGS:n järjestämät matkat tehtiin jo 1980-luvulla 
Korfun saarelle mutta varsinainen suuremmassa mittakaavassa 
tapahtuva seniorimatkailu alkoi 2006, kun järjestettiin ensim-
mäinen matka Tunisian Hammametiin. Sen jälkeen on matkojen 
määrä noussut ja viime vuosina on tehty yhden tai useamman 
viikon matkoja runsaaseen kymmeneen eri kohtee seen vuosittain. 
Määränpäinä ovat lähinnä olleet Välimeren maat Espanja, Turkki,
Tunisia, Mallorca ja Egypti. Näiden lisäksi vakiokohteina ovat ol -

leet Kanariansaaret, Portugali, Marokko ja Arabiemiraatit, mutta 
jäsenmatkat ovat myös vieneet seniorit myös Latviaan, Azoreille, 
Etelä-Afrikkaan, Thai maahan, Vietnamiin, Mauritiukselle, Floridaan 
ja Dominikaaniseen tasavaltaan. 
        Matkat ovat saavuttaneet varsin laajan suosion ja osanottajat 
tulevatkin kaikkialta Suomesta ja matkat myydään yleensä loppuun 
hyvin nopeasti. Seniorit ovat tunnetusti mukavaa peliseuraa, mutta 
sen ohella leppoisat kilpailut, hyvä ruoka ja pää sääntöisesti loistavat 
kelit tekevät seniorimatkoista ikimuistoisia golfelämyksiä.

nettiSivut, uutiSkirjeet ja oma lehti
Suomen Golfseniorien nettisivuilla kerrotaan seikkaperäisesti yhdistyksen toiminnasta, 

pelioikeuksista ja muista jäsenpalveluista, kilpailuista, jäsenmatkoista, tapah tumista ja 
kokouksista. Sivuja päivitetään säännöllisesti ja sieltä löytyvät viimeisim mät ajan tasalla 
olevat tiedot.
     Nettisivuja täydentävät kerran kuukaudessa jäsenille lähetettävät ajankohtaisista 
asioista tiedottavat Uutiskirjeet. Vuonna 2000 SGS ryhtyi julkaisemaan omaa Seniori -
golfari-jäsenlehteä. Alkuperäisestä tabloid-formaatista lehti on sittemmin muuttu nut 
makasiinityyppiseksi noin 50-sivuiseksi lukupaketiksi, joka jaetaan jäsenille kerran 
vuodessa keväällä ennen pelikauden alkua.   

         jäSenekSi liittyminen
SGS:n jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvuaan jo monta vuotta. Vuonna 2020 jäsenmäärä 
oli jo noin 14 300. Se tarkoittaa, että pyöreästi joka neljäs seniori-ikäinen suomalaisgolfari on 
SGS:n jäsen. Liitty minen Suomen Golfseniorien jäseneksi on varsin helppoa. Kä te vimmin se 
tapahtuu netin kaut ta osoitteessa: www.golfseniorit.fi –>Jäsenhakemus
    Jäse nek   si pääsyn ainoat kriteerit ovat seniori-ikärajan täyttyminen sekä jäsenyys jossa-
kin Suomen Golfliiton alaisessa seu rassa. Vuodesta 2017 alkaen sekä naiset että miehet luetaan 
senioreiksi sinä vuonna, kun täyttävät 50 vuotta. Vuo simaksu on 25 euroa, liittymismaksua ei 
peritä.

Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koituksena on kehittää seniori golfia kilpa- ja kun tourheiluna, yllä pitää kou lutus- ja 
valmennus toimintaa ja saattaa seniori-ikäiset golfseurojen jäsenet SGS:n toiminnan piiriin. SGS:ää johtaa kymmenhenkinen hallitus. 

Hallituksen kokoonpano 2021: Heikki Hallaranta SaG (pj), Anneli Tuominen KyG (vpj), Pirkko Havukainen SGC, Ole Johansson EGS, 
Jouko Latvakangas ERG, Ari Mustonen ViGS, Kyösti Puustinen PGC, Helena Rajala KyG, Paavo Reunanen StLG ja Kristian Toivio RuG. 

www.suomengolfseniorit.fi   |   info@golfseniorit.fi   |   +358 40 501 0358
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Etelä-Afrikka 

Bulgaria, Thracian Cliffs
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Juhlamatka Ahvenanmaalle

40 vuotta seniorigolfia

Kilpailukalenteri

Holaritarinoita

Sääntöpalsta

GOLFARI
Suomen Golfseniorien jäsenlehti

Seniori     
NRO 1/2021

SGS:n 40-vuotisjulhlamatka Ahvenanmaalle

Merkkaa päivät jo alustavasti ylös. Juhlavuoden kohokohtana on matka Ahvenanmaan paljon 
kiitosta ja kehuja keränneelle Ålands Golfklubin kentille. Uusittu Slottsbanan on noussut remon-
tin jälkeen koko Euroopan kärkikenttien joukkoon. Matkan päivämäärät ovat 15.9.-16.9.2021 ja 

matkan aikana pelaamme ÅGK:n molemmat kentät Kungsbanan ja Slottsbanan. Matka toteutetaan omalla lentokoneella ja mukaan mahtuu 130 nopeinta lähtijää.
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Kilpailukalenteri 
valmis

Merkkaa päivät jo alustavasti ylös. Juhlavuoden kohokohtana on matka Ahvenanmaan paljon kiitosta ja kehuja keränneelle Ålands Golfklubin kentille. Uusittu Slottsbanan on noussut remon-tin jälkeen koko Euroopan kärkikent-tien joukkoon. Matkan päivämäärät 


