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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koi-
tuk  sena on kehittää se nio ri golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen senioreita 
kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edes-
auttaa seurojen senioritoimikuntien toimin- 
taa sekä yhteistyössä Golfliiton kanssa koor-
dinoida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet ja 
naiset sinä vuonna 50 vuot ta. Jäsenmaksun 
mak sa neita senioreita oli vuoden 2016 
lopussa 13.437.

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 M50 Haastajatour, M60 Tour, 
M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour, N60 
Tour, N70, Senior Aluetour sekä erikseen 
reikäpelikilpailut 65-, 70- ja 75-vuotiaille 
miehille. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumattomille Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-joukkuekilpailut. 
EGA:n (European Golf Association) järjes tä -
mät miesten EM-kisat ovat syys kuun alussa
Ruotsissa ja naisten vastaavat kisat sa maan 
ai kaan Slovakiassa. Kesäkuussa järjestään 
ESGA:n (Eu ro pean Senior Golf Association) 
miesten M55-joukkuei den mestaruuskilpailut 
Puolassa ja M70-sarjan kisat heinäkuussa 
Tsekissä. ESLGA:n (Euro pean Senior Ladies 
Golf Associations) mestaruus kilpailut, nimel-
tään Marisa Sgara vatti Trophy, sekä N65-
joukkuekil pailut järjestetään heinäkuussa 
Italiassa.

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

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

Tulevana kautena SGS:n jäsenten käytössä on 
neljä uutta pelioikeuskenttää. Pohjoisimpana 
kenttänä joukkoon liittyy Santa Claus Golf 
Rovaniemellä (ent.Arctic Golf Finland) ja 
itäisimpänä Karelia Golf Konti olahdella. 
Keskisuomen tarjonta kasvaa Kartanogolfilla 
Joroisissa ja Kaakkois-Suomen Kymen Golfilla 
Kotkassa. Kaikista näistä pelioikeuksia on 
hankittu kaksi kappaletta. 

Santa Claus Golf, Rovaniemi

Karelia Golf, Kontiolahti

Kartanogolf, Joroinen

Kymen Golf, Kotka
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  Puheenjohtajalta

Menossa oleva vuosi 2017 on meille suomalaisille merkittä-
vä  juhlavuosi. Itsenäinen maamme Suomi täyttää 100  vuotta.
Vuoden mittaan merkkivuotta juhlitaan monissa eri tilaisuuksissa 
ja toivonkin, että me golfseniorit osallistumme osaltamme tähän 
juhlintaan ja muistamme lämmöllä niitä, jotka ovat olleet vaikut-
tamassa siihen, että tämä merkkipaalu on saavutettu.

Mennyt talvi oli hyvin vaihteleva ja välillä hiihtokelejä oli 
hetken aikaa ja sitten taasen vuorossa vetisempää säätä. Toi vot-
tavasti golfväki kuitenkin muisti liikunnalla ja muulla toiminnal-
la pitää kuntoa yllä, jolloin valmius tulevaan golfkauteen on hyvä.

Tammikuun jälkeen moni golfari, minun lisäkseni, saattoi 
hieraista silmiään katsoessaan omaa tasoitustaan ja ihmetellä mi-
ten tasoitus oli muuttunut vaikka kierrostakaan ei ollut pelattu 
syksyn jälkeen. No sehän oli se jokavuotinen vuositarkastus, mikä 
oli muuttanut tasoitusta ja se kuuluu tähän meidän tasoitusjärjes-
telmäämme eli siinä selitys tähän muutokseen.

Golfkausi 2017 tuo tullessaan golfseniorien kilpailuihin 
mel  koisen muutoksen kun miesten ikäraja laskee 50 vuoteen. 
Tähän asiaan liittyy tämän jutun otsikko, missä toivotan uudet 
pelaajat ja seniorit tervetulleiksi. Tämä uusi ikäraja tuli voimaan 
vuoden alusta ja samalla  Audi Finnish Senior Tourin kilpailuihin 
pääsevät mukaan kaikki tänä vuonna 50 vuotta täyttävät.

Samalla haastajatour muuttuu M50 Haastajatouriksi ja 
uutena tourina tulee M60 Tour. Ikärajamuutos aiheuttaa myös 
muutoksia Aluetouriin. Tässä lehdessä toisaalla on tarkemmin 
kerrottu ikärajamuutoksen vaikutuksista.

Toki seniorien tulevaan kesäkauteen kuuluvat tutut kesäpäi-
vät, joita pidetään Maskun Kankaisten Golfissa, Siuntion Pickala 
Golfissa, Lahden Golfissa ja Kokkolan Golfissa. Mukavahenkisiin 
tapahtumiin odotetaan hyvää osanottoa joten kannattaa varata 
paikka hyvissä ajoin. Jäsenien käytössä on edelleen runsaasti peli-
oikeuspaikkoja ympäri Suomen ja ne mahdollistavat jäsenien tu-
tustumisen erilaisiin kenttiin. Ensi kautena tulee neljä uutta peli-
kenttää ja paikkakuntaa, mutta valitettavasti kaksi jää myös pois. 

Kampanja uusien senioripelaajien saamiseksi kentille jatkuu 
myös tulevana kesänä. Toivottavasti löydätte jonkun aikaisemmin 
lajia harrastamattoman mukaan kokeilemaan golfia – siitä se use-
asti alkaa.  

Vaihtelevasta talvesta huolimatta toivon, että pääsemme pe-
laamaan normaalilla aikataululla ja että kentät kuntoutuvat talven 
koettelemuksista hyvin. 

Alkuvuodesta meidät saavutti kaksi suruviestiä. Tammi-
kuussa siirtyivät vihreämmille viheriöille sekä SGS:n perustami-
seen vuonna 1981 merkittävästi myötävaikuttanut Pentti ”Pesa” 
Nurminen että SGS:n hallituksessa sihteerinä vuosina 2002-07 
toiminut Rauno Stedt, joka oli myös yhdistyksen kunniajäsen. 
Kunnioitamme heidän muistoaan.

 
Toivotan kaikille golfsenioreille niin nuoremmille kuin vanhem-
millekin mukavaa golfkautta 2017!

Pertti Raimiala 

TerveTuloa joukkoon 
   “nuoreT” seniorimieheT!
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uomen Golfseniorien matkahistorian 
toinen matka Etelä-Afrikkaan käynnistyi 
torstaina 5.1.2017. Ensimmäinen tehtiin 
seitsemän vuotta sitten 2010.

     Matkaan lähdettiin Vantaalta kohti Istanbulia 
noin klo 18:00 ja perillä hotellissa oltiin seuraavana 
päivänä kello yhdeksän jälkeen. Matkustamisaikaa 
kertyi pitkälle yli 30 tuntia! Hienosti ryhmä kuiten-
kin jaksoi Johannesburgin kentällä odottaa lähes yh-
deksän tuntia lentoa Georgeen. Oli jopa huvittavaa, 

kun virkailijat kävivät aina välillä ilmoittamassa, että 
kone on jo ”nähty” ja kohta mennään. 

UPea FancoURt
Fancourtin hotellialue sijaitsee noin 10 km päässä 
Georgen kaupungista. Alue golfkenttineen, hienoi-
ne puistoineen ja loma-asuntoineen osoittautui var-
sin upeaksi. Hotellihuoneet olivat isoja ja mukavia. 
Palvelut toimivat kohtuullisesti ja ruoka oli normaa-
lia tasoa. Hotellissa oli kolme eri ravintolaa, joita 
kaikkia käytimme. Mitään suuria elämyksiä ruoka 
ei kuitenkaan tuottanut. Yhtenä iltana ruokailim-
me Georgen kaupungissa Kingfisher-ravintolan te-
rassilla. Ruoka oli hyvää, mutta palvelu paikalliseen 
tapaan suhteellisen hidasta. Tämä hitaus ja sekoilu 
laskujen kanssa aiheuttivat monelle harmia. On kui-
tenkin muistettava, että maassa maan tavalla. Oliko 
paikallinen ruoka vai jo suomesta tulleet pöpöt, mut-
ta aika moni matkalainen joutui huilaamaan päivän 
pari vatsataudin tai flunssan kourissa. Niistäkin sel-
vittiin, kiitos mukana olleiden lääkäreiden.

GolFkenttiä laidasta laitaan
Hotellin omat golfkentät Montagu ja Outeniqua oli-
vat kivoja ja helposti saavutettavia. Jälkikäteen voisi 
sanoa, että niillä olisi kannattanut pelata enemmän 
sen sijaan, että matkasimme tutustumaan muihin 

lähikenttiin. Ohjelmasta tuli näin ollen suhteellisen 
kiireinen ja vapaa-ajalle jäi niukasti aikaa.

Lähikentät, joilla vierailimme, olivat Oubaai, 
George ja Kingswood. Kaikki mukavia kenttiä, 
joissa palvelu pelasi ja tee-ajat toimivat sovitusti. 
Yleensäkin Etelä-Afrikan golfkentät ovat käsittääk-
seni kauniita ja vaihtelevia eikä hintatasokaan ole 
erityisen huima. Kalliitakin kenttiä sieltä toki löytyy, 
kuten esimerkiksi Fancourtin kolmas kenttä, The 
Links, jossa kierros maksaa 150 euroa.

UUsi kilPailUmUoto
Normaalien seniorimatkojen tapaan pelattiin päi-
vittäin jotain pientä joukkuekisaa ja totta kai myös 
mestaruusottelu oli mukana kuvioissa. Uutena kil-
pailuna oli ”12 väylän tulos”. Tämä kisamuoto osoit-
tautui mukavaksi, sillä pelaajan piti itse päättää väy-
län pelaamisen jälkeen tuleeko tulos tuloskorttiin. 
Perinteinen henkilökohtainen mestaruuskisa oteltiin 
Kingswoodin kentällä, joka todella vaati pelaamistai-
toja. Useiden väylien avauksessa piti ylittää hurjan 
näköiset pusikot. Jo pusikoiden näkeminen sai meis-
tä monet puristamaan mailaa turhan lujasti. Naisten 
mestaruuden Kingswoodissa voitti Satu Maunula, 
toiseksi tulivat samalla pistemäärällä Helena Hauhia 
ja Pirkko Sipilä. Miesten mestari oli Kenneth Löfgren 
ja miestenkin kakkossijan jakoivat Veikko Rekola 
ja Jorma Rossi.  Myös matkan kaikkien kierrosten 
mestaruuden voitti Kenneth eli hänestä tuli todelli-
nen Etelä-Afrikan mestari. Hän odottaakin saavansa 
kunnon vastaanoton keväällä kotikentällään Aura 
Golfissa. Ainakin kakkukahvit hän ansaitsee!

HeRRa tossavainen
Golfin lomassa tutustuimme Knysnaan ja Plettenberg 
Bayhin sekä Knysnassa olevaan lintu- ja apinapuis-
toon. Oli kiva nähdä läheltä Peppi Pitkätossun Herra 
Tossavainen, apinan oikeaa nimeä en kuitenkaan 

Tammikuun toisella viikolla 2017 vajaa kolmekymmentä seniorigolfaria pakkasi 
mailansa ja lensi Etelä-Afrikan lämpöön pariksi viikoksi. Reilun kolmenkymmenen 

tunnin matka Helsingistä Istanbulin ja Johannesburgin kautta Georgeen koetteli voimia. 
Mutta, kuten yleensä, upeat uudet maisemat ja sopiva lämpötila palkitsevat ja edessä 

olevat golfelämykset ja antavat uutta puhtia. Näin tälläkin kertaa.

teksti ja kuvat: anneli tuominen

S

>>>

Etelä-Afrikka
KAunIs jA ystäväLLInen mAA

muttA nIIn KAuKAnA
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muista. Otus oli todella pieni eli noin puoli kiloa! 
Paviaanit onneksi nähtiin vain auton ikkunasta, 
niitä ei kukaan halua kohdata lähietäisyydeltä. 

koHti kaPkaUPUnkia
Sunnuntaina 15.1.2017 suuntasimme lento-
koneella kohti Kapkaupunkia ja majoituim-
me Waterfrontin vieressä olevaan Portswood 
hotelliin. Hotelli oli varsin vaatimaton Fan-
courtiin verrattuna ja huoneet todella pieniä. 
Avainjärjestelmä ei toiminut ja päivän jännitys-
näytelmä liittyi siihen, päästäänkö huoneisiin si-
sään. Jollain konstilla kuitenkin päästiin – enem-
min tai myöhemmin. 

Kapkaupungin ympäristö on erittäin kau-
nista ja maisemiin pääsimme tutustumaan niin 
matkoilla golfkentille kun retkillämmekin. 
Pelasimme kaksi kierrosta golfia Kapkaupungista 
käsin. Kentät Clovelly ja De Zalze. Clovelly pe-
lattiin kovassa tuulessa ja De Zalze armottomas-
sa helteessä eli ihan normaaleissa Etelä-Afrikan 
keleissä. Sääolosuhteet vaihtelivat melkoisesti 
ja paikalliset sanoivatkin, että heillä voi esiintyä 
kaikki vuodenajat yhden päivän aikana.

Retkillä tutustuimme kolmeen eri viini-
tilaan, maistelimme hyviä viinejä ja nautim-
me olostamme. Toisen retken teimme Hyvän 
Toivon Niemelle ja Pöytävuorelle. Lisäksi läh-
töpäivänä teimme ylimääräisen retken kasvitie-
teelliseen puutarhaan. Sekä Fancourtissa että 
Kapkaupungissa meitä ohjailivat hyvät oppaat ja 
vastaus löytyi kaikkiin Etelä-Afrikkaan liittyviin 
kysymyksiin. Saimme tietoa niin mustien ja vä-
rillisten nykyisistä elinolosuhteista kuin paikalli-
sen presidentin korruptoituneesta elämästäkin.

Viimeisenä iltana illastimme paikallisessa 
ravintolassa, jossa ruokailun lomassa saimme 
opastusta rumpujen soittamiseen. Ei meistä kui-
tenkaan mitään suuria taitureita ehtinyt kehittyä.

Kotimatka Kapkaupungista Istanbulin 
kautta Vantaalle sujui menomatkaa helpommin 
ja perille tultiin täsmälleen aikataulussa lauantai-
na 21.1.2017 klo 12:10.  n

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

vuosikoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
perjantaina 28.4.2017 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 

Klo 14.00 alkavassa Open Forum 
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 
käsitellään ajankohtaisia senioriasioita 
sekä tulevaa golfkautta. 
Ohjelma tarkentuu kevään aikana ja on 
nähtävänä SGS:n nettisivuilla huhtikuun 
alussa:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golf seniorit 
–> Ko kouskutsut 

VUOSIKOKOUS 

Kello 16.00 alkavassa vuosikokouksessa 
käsitellään Suomen Golfseniorit ry:n 
sään töjen §10 määrää mät asiat sekä §3:n 
muutos (ehdotus miespuolisten jäsenten 
ikärajan laske miseksi 50 vuoteen).
Esityslista on nähtävänä SGS:n netti
sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –> Golf seniorit –> 
Ko kouskutsut –> Esityslista

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 24.4.2017 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golfseniorit –> Kokouskutsut –> Ilmoittaudu tästä 

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

tervetuloa!

Ilmoittautuminen alkaa neljä viikkoa 
ennen tapahtumaa klo 9 jatkuen niin 
kauan kuin paikkoja riittää

LIsätIetoja: 

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

Kesäpäivät 2017
        Maskussa,Siuntiossa,     	 	 						Lahdessa	ja

	

	 	 	Kokkolassa	

  
06.7. kankaIsten goLf masku 40€
Ilmoittautuminen 8.6.2016 alk: office@kgm.fi

13.7. pIckaLa goLf (kaksi kenttää)    40€
Ilmoittautuminen 15.6.2016 alk: caddie.master@pickalagolf.fi

20.7.  Lahden goLf 40€
Ilmoittautuminen 22.6.2016 alk: lahdengolf@lahdengolf

25.7.  kokkoLan goLf 40€
Ilmoittautuminen 27.6.2016 alk: caddie@kokkolangolf.fi

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

kesäpäiville voi tulla myös osallistumatta kilpailuun (ei tarvitse jättää korttia) 



8   SENIORIGOLFARI 1/2017 SENIORIGOLFARI 1/2017    9

            

  
  peliOikeuSkeNtät 2017

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

MEMBERSHIP CARD

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2018

SGS
Jäsenkortti 2017

Suomen Golfseniorit ry JäSeNpAlVelut
 

AleNNuSkeNtät

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

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

Kytäjä Golf (KyG)
Kaksi yhden hinnalla. Molemmilla pelaajilla oltava SGS:n 
ja SGL:n kortti. Etua voi käyttää kerran kauden aikana.

Lakeside Golf Vammala (LGV)
tarjoaa Green Feen kaikkina päivinä hintaan 29 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää vain kerran kauden aikana. 
Peliajan voi varata neljä vuorokautta aikaisemmin.

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

Mikkelin Golf (MG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 Green Feen hintaan 
23 euroa /9 reikää ja 30 euroa /18 reikää. 

Nokia River Golf (NRG)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 5 euroa. 

Porin Golfkerho (PGK) 
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
Green Feestä. Etu ei ole voimassa 24.6-31.7.2017.

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

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

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

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

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

Virvik Golf (ViG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14.30 Green Feen 
hintaan 35 euroa. Ei koske omia jäseniä. 

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

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

alennUsta myös esPanjassa, 
viRossa ja latviassa

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

alla lUetellUt kentät myöntävät sGs:n jäsenille alennUsta PelimaksUsta 

Revontuli Golf, Hankasalmi

Ozo Golf Club, Latvia

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

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

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

Yllä on lueteltu kaikki vuonna 2017 SGS:n jäsenten käytösssä olevat 
pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. Pelioikeuskartta laajenee 

sekä pohjois- että itäsuunnassa kun pelioikeuskenttäjoukkoon liittyvät 
Santa Claus Golf Rovaniemellä (ent. Arctic Golf ) ja Karelia Golf 
Kontiolahdella. Kaksi muuta uutta kenttää ovat Kymen Golf Kotkassa 
sekä Kartanogolf Joroisissa. Pelioikeuksien määrää on lisätty kahdella 
Espoon Golf seurassa ja Gum böle Golfissa. Archipelagia Golf ja Kajaani 
Golf jäävät pois. SGS:n jäseniltä perittävä toimistomaksu vaihtelee 15 
ja 20 euron välillä. Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet 
löytyvät netistä sekä tämän lehden liitteenä jäsenille jaettavasta peli-
oikeus tiedottesta, jossa mukana myös vuoden 2017 jäsenkorttisi.

Vaasan Golf

Kalajokilaakson Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski-Golf

Vierumäen Golfseura

Puula Golf

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

                
Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Alastaro Golf

Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT
2017

Suuresta Golf, Viro

Himos Golf

Santa Claus Golf

Kartanogolf
Karelia Golf

Kahdenkymmenenviiden euron jäsenmaksulla SGS:n jäsenet 
saavat monta rahanarvoista etua, joista kerrotaan tässä leh-

dessä.
Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 

2017 pelioikeuspaikkakunnat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä 
vuonna pelioikeuksia yhteensä 128 kpl 35:lla kotimaan ja Viron 
Suurestan golfkentällä. 

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

Yllä osa SGS:n jäsenten käytettävissä olevista golf- ja majoituspaketeista.  
Täydelliset ajan tasalla olevat tiedot löytyvät nettisivuilta: www.suomengolfseniorit.fi/jäsenasiat/jäsenedut/majoituspaketit

GOLFIA TUNTURIN KUPEESSA

Tilava korkeatasoinen 
kelohuvila Levillä golf-
kentän läheisyydessä, sopii 
isommallekin porukalle. 
Huvilassa on on kaksi  
neljän makuuhuoneen 
huoneistoa á 130 m2. 
Tilaa on 1-8 hengelle per 
huoneisto. Matkaa Levin 

golfkentälle vain 600 m. 
Huoneiston viikkovuokraan sisältyy pelit kahdella golfosak-
keella, kummallakin viisi peliä. Golfin lisäksi Levi tarjoaa 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (www.levi.fi). 
Tarkem pi kuvaus mökistä osoitteesta: www.kelounelma.net.
Hinnat:  kesä-heinä kuu 450,-/vko/huoneisto 
              elo-syyskuu 600,-/vko/huoneisto.  
Lisäinfo: p. 0405528946taikari_kankaanranta@hotmail.fi

REVONTULI GOLF, HANKASALMI

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

• Aamiaisen
• Hotellisaunan (mökeissä oma sauna)

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

HOTELLI FJALAR, SALO

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

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

NAANTALI SPA

Naantali Spa on meren-
rannalla sijaitseva tasokas 
kylpylähotelli lyhyen 
ajo matkan päässä useam-
masta golfkentästä. 
Majoituspakettiin sisältyy:
• Majoitus kylpylän 
   Standard Deluxe 
 huoneessa -20% päivän  
 hinnasta 

• Buffetaamiainen  
• Sauna- ja allasosaston vapaa käyttö 
• Yksi Gree Fee Aurinko Golfissa tai Kultaranta Golfissa.  
• Hinta alk. 118,60,-/hlö/vrk (Erikoish. pak.raj. määrä) 
Varauskoodi ja nettivarausten kampanjatunnus “golfseniorit”.
Varaukset: p. 024455100 tai info@naantalispa.fi 
Lisätiedot: www.naantalispa.fi/

SANTA´S RESORT & SPA HOTEL SANI KALAJOKI

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

Tarjoukset ovat voimassa alkukauden 22.6.2017 saakka 
sekä loppukauden 14.8.2017 alkaen aina kauden loppuun 
saakka.  Huomioitavaa on, että huonehinta sisältää aina 
Hyvän Olon Aamiaisen, kylpylän ja uimahallin vapaan 
käytön sekä kylpytakit. 
Tarjoushintaisia paikkoja rajoitetusti! 
Varaukset: kalajoki@santashotels.fitai p. 084692500.  

SEA GOLF RÖNNÄS

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

arkisin ja 50,- viikonloppuisin ja pyhinä, Puisto-kentällä 
vastaavat hinnat ovat 35,- ja 40,- .
Majoittujille tarjolla myös viikkopelioikeuksia 180,-/7vrk. 
Golf- ja majoituspaketit yhdestä paikasta: 
Sea Golf Rönnäs, p. 0207862696,toimisto@seagolf.fi 
Lisäinfo: www.seagolf.fijawww.ronnas.fi
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Golfaatko arkimonitehoilla vai sinnitteletkö ilman silmälaseja, kun et saa silmälaseista kentällä kaipaamaasi apua? Aiheuttavatko 
vaihtelevat valaistusolosuhteet haasteita näke misellesi? Aivan kuten tarkoituksenmukaiset pelivarusteet ovat tärkeät hyvän peli-
suorituksen varmistamiseksi, myös golfin asettamat vaatimukset näkökyvylle tulee ottaa huo mioon. Runsaasti ulkona aikaansa 
viettävän golfaajan iso haaste on myös silmien suojaaminen auringonvalon haitoilta. Uudet kotimaiset Piiloset ProGolf -lasit on 
suunniteltu nimenomaan aikuisgolfaajan näkövaatimuksiin. ProGolf-laseilla näet hyvin kaikissa pelitilanteissa ja suojaat silmäsi.

älä siristele – anna proGolf® lasien 
helpottaa pelaamista

Golf on näkemisen kannalta haasteellinen laji. Se vaatii tiiaus-
alueella etäisyyksien arviointi- ja pallonseuraamiskykyä, vihe-
riöllä kontrastien ja kaltevuuskulmien erottaminen on tärke-
ää. Lisäksi tuloskortin täyttämisenkin soisi sujuvan helposti.

Erityisen haastavaa golfnäkeminen on pelaajille, jotka 
tarvitsevat arkinäkemiseen moniteholasit. Moniteholaseilla 
tavoitellaan luonnollista näkemistä niin etäisyyksien kuin nä-
kökentänkin suhteen. Tämän laatuinen näönkorjaus on vai-
kea toteuttaa golfin vaatimuksia vastaavaksi. 

Näihin haasteisiin on nyt tarjolla ratkaisu: aikuisnäköi-
sille suunnitellut rajattomat ProGolf-moniteholasit. 

Aikuisnäköisen golfaajan 
parhaat lasit 
ProGolf® tarjoaa tiillä vaadittavan hyvän kaukonäön, erit-
täin luonnollisen näkemisen putatessa sekä riittävän lähi-
näön tuloskortin täyttöön ja puhelimen golf-apin käyttöön.
Pelikumppanin draivin lentorataa on vaivatonta seurata ja 
pallo löytyy paremmin. Greenillä putin tähtäyslinjaan vai-
kuttavat maaston kallistukset ja jopa ruohon kasvusuunta on 
helposti arvioitavissa.

Arkilaseilla joudutaan usein ”nyökyttelemään” muka-
van tarkkuusalueen löytämiseksi. Pallon helppo näkeminen 
ProGolf-lasien avulla auttaa säilyttämään oikean peliasennon 
ja lisää onnistumisen mahdollisuuksia kaiken tasoisilla golfaa-
jilla. Lisäksi ruskea ProGolf®-väri parantaa kontrastia kaikissa 
valaistusolosuhteissa.

ProGolf-lasien antama erityisen arvokas hyöty on silmi-
en suojaaminen haitalliselta siniseltä valolta. Paljon ulkona 
aikaa viettävänä hyödyt ainutlaatuisesta ProGolf-lasien ai-
nutlaatuisesta Piiloset BlueStop® -linssimateriaalista, joka 
suo jaa silmiä täydellisesti haitallisimman sinisen valon sekä 

UV-säteilyn haitoilta. Sini-violetin säteilyn poistaminen vä-
hentää riskiä sairastua harmaakaihiin ja silmänpohjan ikärap-
peumaan. Voit lukea lisää BlueStop-materiaalista ja linsseistä 
kotisivuiltamme: piiloset.fi/silmälasilinssit/BlueStop.

pelaa koska vain - proGolf® 
toimii kaikissa olosuhteissa
Kun haluat varmistaa hyvän näkökyvyn erilaisissa olosuh-
teissa, linssivaihtoehdoissa on mistä valita: erinomaisen pe-
ruslinssivaihtoehdon lisäksi ProGolf-linssit saa myös aurin-
gonvalossa ruskeaksi tummuvina, polarisoivina, kirkkaina tai 
DriveWear-materiaalista valmistettuina, jolloin ne tummuvat 
sekä auringon- että UV-säteilyn voimasta, myös sisällä autossa 
tai veneessä. 

paljon tyytyväisiä pelaajia
ProGolf-lasien käyttäjiltä saamamme palaute on erittäin po-
sitiivista. 

“Näen ProGolfeilla hyvin kauas. Putatessa griinien muo-
dot valoineen, varjoineen ja kontrasteineen näkyvät selvästi ja 
kirkkaassa auringonvalossa tumma linssi toimii hyvin.”

“Normaaleilla monitehoilla en osu palloon ja ilman la-
seja en näe mihin oma tai kaverin pallo lentää. ProGolf-lasit 
nosti pelaamisen riemukkaalle tasolle ja kaveritkin kiittävät, 
kun pallo löytyy.”

Poikkea lähimmässä kotimaisia silmälasilinssejä myyväs-
sä optikkoliikkeessä, esimerkiksi OPTI+ Optikolla, ja kysy 
lisää. ProGolf-lasit valmistetaan Piilosetin tehtaalla Liedossa 
sinun henkilökohtainen näkötarpeesi huomioiden. 

ProGolf-lasejaesittelevävideolöytyykotisivuiltamme
www.piiloset.fisekäYouTubessaPiilosetSuomi-kanavalta. 
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Pelioikeuksien käyttö 
vuonna 2016

SGS hankki ensimmäiset pelioi-
keudet jäsentensä käyttöön vuonna 
2004. Pioneerikenttinä olivat Hartola, 
Kalajokilaakso, Nurmijärvi ja Wiurila, 

joilla pelioikeuksia oli yhteensä 16 kappaletta. Pelikierroksia ker-
tyi ensimmäisenä vuotena 2291.

Kun nyt 12 vuotta myöhemmin tarkastelemme tilannetta 
voimme todeta SGS.n pelioikeuksien määrän kasvaneen 128:een 
ja pelikenttien 35:een. Käsi kädessä tämän kanssa on SGS:n jä-
senmääräkin kasvanut 3673:sta 13437:ään. Pelioikeuksien li-
sääntyminen on ollut suurin vaikutustekijä jäsen-
määrämme kasvussa. Toki ei myöskään voi väheksyä 
yhdistyksemme toiminnan vilkastumista muillakin 
sektoreilla; seniorien kilpailupaletti on kasvanut 
merkittävästi, jäsenmatkat ovat tulleet mukaan ku-
vioon, kuten myös majotuspaketit ja greenfee-alen-
nukset ja toiminta on kokonaisuudessaan monipuo-
listunut.

Pelioikeuksien käyttöaste
Golfkausi 2016 jäi useimmilla Suomen kentistä 
aikaisempia kausia lyhyemmäksi kun ensilumi tuli 
Etelä-Suomea myöden varsin runsaana jo marras-
kuun alussa. Lisäksi kausi pääsi kunnolla käyntiin 
huomattavasti tavallista myöhemmin ja alkukesä oli 
sateinen. 

Edellä mainitut seikat vaikuttivat myös peli-
oikeuksien käyttöasteeseen. Kokonaiskierrosmäärä 
putosi noin 400 kierroksella jääden noin 16 000:een. 
Pudotusta on runsaat pari prosenttia, mutta jos huo-
mioidaan pelioikeuksien määrän lisäys 12 pelioikeu-
della pudotus on reilusti suurempi. Eniten kierrok-
sia pelattiin Puula Golfissa 1069 (1144), Wiurilassa 
1025 (1248) ja Loimijoella 996 (889). Lyhyemmän 
kauden vaikutusta kuvaa Porvoon pudotus 1020 
kierroksesta 630:een.

Pelioikeuksien käyttöaste vaihtelee suuresti eri 
kenttien välillä. Pelioikeuskohtainen kierrosmäärä 
oli viime vuonnakin suurin  Wiurilassa (256 kierros-
ta), seuraavina Hartola (203) ja Puula Golf (178). 
Tosin Wiurila ja Hartola (kuten myös Ruukki ja 
Viipuri) sallii kaksi kierrosta päivässä pelioikeutta 
kohden, mikä nostaa tarjontaa ja sen myötä koko-
naiskierrosmäärää. 

Kierrosmääriin vaikuttaa monta tekijää; kentän 
sijainti, kentän yleinen kiinnostavuus, starttiaikojen 
saatavuus ja ennnakkovarausajan pituus. Se, monta-

ko pelioikeutta kentällä on, vaikuttaa tie-
tysti siihen, miten helposti pelioikeuden 
saa varatuksi. Mitä useampi pelioikeus, 
sitä alhaisempi pelioikeuskohtai nen käyt-
töaste. Esimerkiksi Nurmijärvi, missä vii-
me kautena oli poikkeuksellisesti kahdek-
san pelioikeutta, putosi kierrosmäärä per 
pelioikeus 89:ään keskiarvon ollessa 127. 
Toimistomaksun suuruudella näyttää ole-
van pienempi vaikutus kierrosmäärään. 

Ennakkovarausajan 
pituus
Ennakkovarausajan pituus 
eli miten paljon aikaisem-
min pelioikeuden voi varata, 
vaikuttaa käyttöasteeseen. 
On selvää, että mitä aikaisemmin peliajan voi varata 
sitä helpompaa on suunnitella peliretkensä. Moni 
jäsen tekeekin lomasuunnitelmansa nimenomaan 
SGS:n pelioikeuskenttien mukaan. 

Pelioikeuksien käyttäjien kannalta olisi ihan-
teellisinta että ennakkovarausaika olisi mahdollisim-
man pitkä. Tämä sotii kuitenkin seurojen omien jä-
senten intressejä vastaan ja on luonnollista, että seu-
rat eivät halua asettaa omia jäseniään heikompaan 
asemaan kuin vieraspelaajat. 

Syövätkö pelioikeudet 
seuran omien jäsenten leipää?
Joissakin tapauksissa seurojen omat jäsenet katsovat 
ulkopuolisten pelioikeuksien vievän liikaa pelimah-
dollisuuksia omien kustannuksella. Kenttäkohtaisten 
pelioikeusmäärien ollessa keskimäärin neljä, ne eivät 
vie kuin yhden lähdön per päivä – ja silloinkin yleen-
sä vasta sen jälkeen kun seurojen omat jäsenet ovat 
varanneet omansa. Luulisi seurojen olevan tyytyväi-
siä saadessaan kohtuullisen korvauksen näistä mar-
ginaalistarteista. Seuran saama korvaushan ei muo-
dostu pelkästä toimistomaksusta, vaan SGS maksaa 
pelioikeuksista myös vuokraa tai vastiketta riippuen 
siitä, onko pelioikeus vuokrattu vai sisältyykö se 
SGS:n omistamaan osakkeeseen. SGS:n viimevuo-
tisista pelioikeuskentistä 38 oli sellaisia, missä SGS 
omistaa osakkeen ja 88 sellaisia, missä pelioikeudet 
vuokrattiin. Näihin vastikkeisiin ja vuokriin menee 
budjetista noin neljännes eli melkein 100 000 euroa.

  Pelioikeusien määrä / kenttä

 8

 6

 4

 3

 2

Wiurila 256
Hartola  203
Puula 178
HillSide 171
Loimijoki 166
Gumböle 150
Viipuri 149
Alastaro 141
Tahko 140
Revontuli  139
Vierum/Cl 135
Hanko  127
Espoo 125
Vierum/Co 125
Archipelagia  121
Koski-Golf 119 
Vaasa 118
Meri-Teijo 117
Eke Golf 116
Ruukki 116
Himos 109
Virpiniemi 107
Hyvinkää 105
Porvoo 105
Kalajoki 104
Nurmijärvi 89
Rauma 85
Kajaani 64
Botnia 62
Suuresta 46

Pelioikeuskohtaiset kierrosmäärät 2016
15  
15   
15  
20   
15   
15  
15   
15  
15   
12  
15   
15   
20  
20   
15   
15  
10   
15   
15  
15   
15   
10  
15  
15   
12   
20   
15  
10   
10
10  

Pelioikeuskentistä eniten kierroksia on jo useamman vuoden pelattu kuvassa 
näkyvän Puula Golfin kauniilla 9-reikäisellä kentällä Kangasniemellä. Kentän 
keskeinen sijainti on ilmeisesti yksi tekijä menestyksen takana.

Pelioikeuksien ohjesääntö
Jäsenten käyttöön hankittujen pelioikeuksien tarkoituksena 
on tarjota jäsenille mahdollisuus tutustua uusiin kenttiin ja 
päästä pelaamaan kohtuullisella pelimaksulla. Jäsenmäärän 
suuruudesta johtuen on käyttö kuitenkin rajoitettu yh-
teen kierrokseen per jäsen ja kenttä. Tämä on siis pääsään-
tö, mutta, jotta pelioikeuksia ei jäisi turhaan käyttämättä 
pääsee jäsen pelaamaan uudestaan jos pelioikeus on vapaa 
samana tai sitä edeltävänä päivänä pelioikeutta varattaessa. 
Pelioikeuden käyttäjän on myös oltava SGL:n alaisen seuran 
jäsen. 

Lopuksi pelioikeutta varattaessa kannattaa muistaa, 
että kysyntä on suurta, eikä aina voi edellyttää, että peli-
oikeus on vapaana juuri haluttuna ajakohtana. Ja jos ei saa 
haluttua pelioikeutta, vika ei ole puhelimeen vastanneessa 
cädärissä. Varmimmin pääsee pelaamaan sellaisille kentille, 
joiden käyttöaste on alhainen ja joilla  pelioikeuksien luku-
määrä on suuri. 

ole johansson

Kaaviossa on esitetty pelioikeuskohtaiset kierrosmäärät viime kaudella. Määrät 
eivät ole aivan suoraan vertailukelpoisia, vaan ne riippuvat mm. siitä montako 
pelioikeutta kentällä on ja sallitaanko pelioideudella useampi kierros saman päi-
vän aikana. Kenttäkohtaiset pelioikeusmäärät on esitetty eri värein. Kenttien 
veloittamat toimistomaksut on merkitty pylväisiin.

PeLIoIKeUSKIerroSteN 
määrä erI KeNtILLä

Puula Golf 1069
Wiurila  1025
Loimijoki 996
Gumböle 900
Hartola 810
Espoo 748
Nurmijärvi 711
Koski-Golf 654
Porvoo 560
Alastaro  564
Tahko 560
Revontuli 556
Vierum/Cl 541
HillSide 512
Hanko 508
Vierum/Co 498
Archipelagia 485
Meri-Teijo 468
Eke Golf 465
Ruukki 463
Himos 437
Hyvinkää 421
Rauma 338
Kalajoki 312
Viipuri 297
Botnia 247
Vaasa 237
Virpiniemi 214
Suuresta 184
Kajaani 127

Pelioikeuksien kierrosmäärät 
eri kentillä. Ylläolevien nume-
roiden valossa näyttää siltä, 
että suurimmalla osalla kent-
tiä on ollut hyvin tilaa.
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Kaksi tuhatta kilokaloria kuluttavan täyden kierroksen 
aikana suorituskykykyyn voi vaikuttaa oikealla ateriointi-
rytmillä ja aterioiden laadulla. Luennoitsija päätti esityk-
sensä yhteenvetoon, jonka mukaan golf tarjoaa terveyttä, 
onnellisuutta ja lisää elinvuosia. Tämän myös tutkimukset 
todistavat. Yhteenveto luennosta tämän lehden sivulla 18-
19.

jäsenmäärä kasvaa, toiminta 
laajenee
Open Forumin jälkeen pidetty SGS:n vuosikokous su-
jui rivakasti Lassi Tilanderin nuijiessa rutiinilla päätöksiä 
pöytään. Kokous hyväksyi tulevan kauden toimintasuun-
nitelman ja talousarvion. Näissä molemmissa on huomi-
oitu miesseniorien ikärajan alentuminen 50 vuoteen, josta 
seuraa jäsenmäärän kasvua ja kilpailujen sarjamuutoksia.

Oman kansallisen kilpailutoiminnan ohessa SGS 
valmistelee vuonna 2018 Hämeenlinnassa järjestettäviä 
EM-kilpailuja. Lisäksi kilpailutoiminnan laajentumisessa 
on varauduttu Pohjoismaiden mestaruuskisojen elvyttä-
miseen uudelleen viitisentoista vuotta kestäneen tauon 
jälkeen.  

Toiminnan vilkastumisen myötä kasvaa myös SGS:n 
hallituksen jäsenmäärä yhdellä. Hallitukseen valittiin uu-
tena jäsenenä Pickala Golfia edustava Kyösti Puustinen, 
minkä lisäksi erovuorossa olleet Anneli Tuominen ja 
Kristian Toivio jatkavat hallituksessa edelleen. SGS:n pal-
velut säilyvät 25 euron jäsenmaksulla entisellään.  

Teksti ja kuvat: seppo Rönkkö

Tapiolan golfkeskus innoitti syksyn Open 
Forumiin ja vuosikokoukseen runsaslukuisen 
osallistujajoukon. Tapahtumapäivää vietti 21. 
marraskuuta uusissa ja upeissa tiloissa noin 
90 senioria, mikä on vastaa vien tilaisuuksien 
suurimpia osallis tujamääriä.
 
monimuotoinen golfkeskus
Paitsi tiloiltaan tämänkertainen tilaisuus poikkesi aiem-
mista myös ohjelmaltaan. Pitopaikan mukaan päivän 
anti sisälsi toimitusjohtaja Pertti Itkosen johdatteleman 
tutustumiskierroksen tämän vuoden kesäkuussa avatussa 
golfkeskuksessa ja katsauksen vuosikausia sitkeää työtä ja 
horjumatonta uskoa vaatineeseen kenttähankkeeeseen.

Mankkaan entiselle kaatopaikalle suunniteltu ja ra-
kennettu golfkenttä sai alkusysäyksen vuosituhannen 
alussa. Pitkällisten kaavoitus- ja ympäristölupaprosessien 
jälkeen rakennustyöt lähtivät käyntiin vuonna 2010 ja 
kenttä valmistui täysimittaisena 55 hehtaarin alueelle kol-
me vuotta myöhemmin.

  Palveluiltaan ja toiminnoiltaan monimuotoinen 
golfkeskus hakee vertaistaan koko Euroopasta. Golfkentän 
peruspalvelujen lisäksi kaksikerroksisen rakennuksen ala-
kertaan ovat sijoittuneet Golf Centerin kauden mukaan 
mitoitettava myymälä, matkatoimisto OnGolf sekä Piltz 
Golf School. Yläkerrassa puolestaan toimii ravintola Vista, 
jonka avarassa ja valoisassa salissa seniorit pitivät tilaisuu-
tensa ja pääsivät herkuttelemaan jouluisella tapastarjoilulla 
ja vielä myöhemmin torttu- piparkakkukahveilla.

kaksi sisusenioria
Open Forumin avauksessaan SGS:n puheenjohtaja Pertti 
Raimiala kiitteli niin koko golfseniorikuntaa kuin yhdis-
tyksen vastuuhenkilöitäkin aktiivisesta ja vilkkaasta kau-
desta, jonka kilpailuissa ja muissa tapahtumissa vallitsi 
hyvä meininki. Erityismaininnan sai leppoisuudellaan ja 
välittömyydellään viehättänyt kahdeksankymppisten SM-
kisa Salossa. Tätä kautta SGS odottaa Raimialan mukaan 
suurella mielenkiinnolla, kun miesseniorien ikäraja on 
alentunut 50 vuoteen tuoden näin lisää jäseniä yhdistyk-
seen ja samalla haasteita toimintaan.  

Juhlavuutta tämänkertaiseen Open Forumiin toi 
kahden seniorin palkitseminen. Suojatiellä auton alle jää-
nyt ja siitä kuntoutunut Seth-Veli Järvinen ja sairauksia 
vastaan kamppaillut Raimo Juuti ovat osoittaneet todel-
lista sisukkuutta raivaten vammojen ja vaikeuksien kautta 
väylän takaisin golfkentille ja menestyneet myös kilpai-
luissa. Järvinen voitti esimerkiksi toissa vuonna suomen-
mestaruuden sekä 75- että 80-vuotiaiden sarjassa, Juuti 
puolestaan on voittanut senioriurallaan yhteensä yhdeksän 
SM-mitalia, joista neljä kultaista. Molemmat sisuseniorit 
palkittiin tilaisuudessa Suomen Golfseniorien viirillä ja 
lahjakortilla.

oikeaa ravintoa oikeaan aikaan
Ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
valmentaja Tuuli Kassila Aurinkotuuli Oy:stä luennoi se-
nioriväelle aiheesta golf ja ravinto. Kassilan mukaan golf 
on kestävyyslaji, jonka avulla seniori voi pitää toimintaky-
kyä ja kohentaa kuntoa.

Syyskokous&OpenForum

Golfseniorit tutustuivat TAGiin 
ja perehtyivät 
oikeaan ravintoon

Seniorit Seth-Veli Järvinen LG (vas.) ja Raimo Juuti IG saivat 
sisukkuudestaan palkinnoksi SGS:n viirin ja lahjakortin, jotka 
heille jakoi Open Forumissa yhdistyksen puheenjohtaja Pertti 
Raimiala

Seniorit tutustuivat myös alakerran tiloihin, jonne on sijoitettu 
golfiin kietoutuvaa kauppaa, matkatoimistoa ja koulutusta. Matti 
Kilpeläisen ihaillessa golfkärryjä vaihtaa Ritva Määttä (keskellä) 
kuulumisia Anneli ja Eero Nousiaisen kanssa. Vasemmalla puolipii-
lossa Reijo Hietala.

Tapiolan Golfkeskus täyttyi golfsenioreista viimeistä sijaa myöten. 
Taloon tutustumisen jälkeen ohjelmaan kuului Tuuli Kassilan luen-
to golfarin oikeasta ravinnosta.
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Jussi caddiena Talissa 
50-luvun alkupuolella. Talin pitkäaikainen 
pro Sigge Nyström antaa vielä viimeisiä oppeja tuntemattomaksi
jäneelle ladylle ennen kierrokselle lähtöä.

 jussi 
kaarenmaa 

     - golfia ikä kaikki

Nykyisin Jussin eläkepäivien pääpuuha 
on antaa yksityisopetusta ympäri 
vuoden, sekä koti- että ulkomailla. 
Elämän kiertokouluun toki mah-

tuu paljon muitakin aineita ja varsinkin lihasten 
hallintataitoa vaativat lajit ovat Jussia vieneet 
maan ääriin. Nuoruusvuosina tutuiksi tulivat 
Keski-Euroopan lumiset Alpit, kilpa-autoradat 
kuin myös USA:n tenniskentätkin, mutta golf 
on kuitenkin aina ollut vahvasti mukana yhtenä 
vapaa-ajan harrasteena. Kaikista näistä kokemuk-
sista, kuin myös valokuvaamisesta ja kiinteistö-
bisneksestä, juttua ja tarinaa Jussilla riittää, mutta 
mukavimmat ja mieluisimmat muistot kuitenkin 
nousevat mieleen mailapoika-ajasta Helsingin 
Golfklubilla Talissa 1950 -luvulta.

Mailapoikana ja caddiemasterina 
Talissa 1952–1963
Vaikka elettiin sodan jälkeistä pula-aikaa, niin 
työssä käyvän aikuisväestön ohessa oli myös jouk-
ko ihmisiä, joilla oli sekä aikaa että rahaa käyttää 
muuhunkin kuin työntekoon. Oli niitä, joilla oli 
molempia sekä sitten niitä, joilla oli vain aikaa 
eli pitkää ke sälomaansa kuluttavia koulupoikia. 
Työaikalait, verohallinto eikä somekaan silloin 

hillinnyt taskurahan tienuulle tahtovia nuorukai-
sia. Talin golfkenttä tarjosi kymmenille pojille ja 
muutamalle tytöllekin mielenkiintoisen ulkoil-
matyöpaikan koko kesäloman ajaksi ja ehkä myös 
muutamaksi koulupäiväksikin.

Hyvän fyysisen kunnon lisäksi mailapojilta 
vaadittiin fiksua käytöstä, tarkkaavaisuutta, kentän 
tuntemusta ja kielitaitoakin. Mailat painoivat pal-
jon, kärryjä ei ollut ja usein isäntien vieraina oli 
myös vieraskielisiä liikekumppaneita, diplomaat-
teja ja lähetystöjen henkilökuntaa. Pallot eivät 
siihen aikaan olleet tusinatavaraa, vaan niistä 
huolehdittiin kuin silmäterästä. Väylien vie rustat 
eivät suinkaan olleet niin tasaiseksi tampattuja 
kuin nykyisin ja caddien vaativin tehtävä olikin 
mailoista huolehtimisen lisäksi isännältä metsään 
harhautuneiden pallojen paikallistaminen. Pallot 
maksoivat paljon ja pelaajat merkkasi vatkin tark-
kaan omat pallonsa, yleensä kynsilakalla. Kyllähän 
pojat pian oppivat, että asetonilla voi löytöpallois-
ta pestä puumerkin pois ja puhtaan pallon uutena 
myymällä sai hieman lisäkatetta kierrokseen.

Mailapoikien hierarkiassa oli kolme tasoa, C, 
B ja A ja pallojen löytäminen oli avain asia tasoa 
määriteltäessä. Ansiot myös määräytyivät niin, 
että C sai 80 penniä,  B-tason poika 1 markan ja 
A-luokan caddie 1,20 markkaa kierrokselta.

Golfia oli Talissa jo pelattu jonkin 
aikaa, kun 11-vuotias Pitäjänmäellä 
asuva koulupoika kuuli kavereiltaan, 
että naapurilähiössä herrat pelaavat 
vallan outoa pallopeliä, johon he 
tarvitsevat avukseen reippaita poikia 
mailoja kantamaan, ja antavat siitä 
ilosta vielä ihan kivasti fyrkkaakin. 
Tuosta tiedosta alkoi Jussi Kaa ren-
maan nyt jo yli 65 vuotta kestänyt 
riippuvuus golf-nimiseen peliin. Ura 
alkoi mailapojasta, josta pian seurasi 
ylennys Talin caddiemasteriksi ja 
myö hemmin Peuramaa Golfin kaut-

ta Ringside Golfiin PGA-pro:ksi.

Teksti: matti santanen 
Kuvat: HGk, jussi kaarenmaa, seppo Rönkkö

>>>
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Ministeri Eljas Erkkoa
 Jussi muistelee lämmöllä

Sen ajan julkkiksista ehkä tunnetuimmat golfaa jat Talissa olivat 
ministeri Eljas Erkko ja laivan varustaja Antti Wihuri, joista val-
lankin Eljaksen suosioon moni poika toivoi pääsevänsä. Jussi pää-
si molempien.

  –  Eljas oli hieno mies, tiivistää Jussi lämpimät muistonsa 
hänestä. Kun musta Buick ilmaantui kartanolle johtavalle koivu-
kujalle, niin aina syntyi vipinää poikien kesken, sillä hänen kans-
saan oli ilo kiertää kenttää. Eljaksen aloitusrutiinit olivat aina sa-
mat, eleettömän selkeät ja vähäpuheisetkin. Asun ja kengät vaih-
dettuaan Eljas asteli ykköstiille yhdessä caddien kanssa. Katsoi 
ensin tiin päällä odottavaa palloa, asettui lyöntipaikalle, ojensi 
kätensä ja odotti mailapojan ojentavan hänelle repusta driverin.

Yleensä kentällä ei ruuhkaa ollut ja pelaamaan pääsi aikaa 
varaamatta. Kerran Eljas ei kuitenkaan päässyt suoraan pelaa-
maan, vaan hän joutui tovin odottamaan vuoroansa. Siitä paikas-
ta hän meni caddiemasterin luokse ja sanoi:

– Tulen pelaamaan joka arkipäivä kello 16.00, jollen pääse, 
niin sihteerini kyllä sen ilmoittaa, muistaa Jussi Erkon sanoneen. 
Näin siis Eljas aloitti starttiajan varauskäytännön Talissa 1954.

Antti Wihurin Jussi muistaa parhaiten buffelinnahasta teh-
dystä bägistä, joka muutenkin oli painava, mutta kastuessaan 
tuplasi painonsa. Painavasta kantamuksesta huolimatta Antti ei 
jäänyt mailapoikien mieleen mitenkään ylipalkitsevana tippien 
antajana.

Jollei isäntä halunnut valita mailapoikaansa, niin jonossa 
odotimme mukisematta caddiemasterin meille antamaa vuo-
roa. Kenttä oli jo vuodesta 1952 alkaen 18-reikäinen, mutta 
hyvin saman päivän aikana ehti avustamaan kahta eri lähtöä. 

Aamuvirkkukierroksen jälkeen syö tiin 
eväät nopeasti ja juostiin suo raan jo-
non päähän odottamaan ilta vuoroon 
pelaamaan tulevia. Pelaajissa oli sekä 
avokätisiä että kitsaita maksajia ja äk-
kiähän heidät opittiin tuntemaan. 
Kannettavien mailojen määrä vaihteli 
ja senkin mukaan pelaajien suositui-
mmuutta myös rankattiin. Harvoilla 

naispelaajilla ei yleensä montaa mailaa mukana ollut, kun taas 
Eljaksen repussa niitä oli sallittu enimmäismäärä eli 14 kappal-
etta, mutta hänellä olikin oma kärry. Suositun pelaajan mukaan 
tietenkin kilvoiteltiin, mutta toisinaan kitsaaksi tiedetyn kaverin 
ilmaantuessa klubille mailapojat olivatkin yhtäkkiä kadonneet 
jonnekin. Caddiemaster oppi kyllä tuntemaan poikien piilopai-
kat ja aina pelaajalle avustaja löytyi, joskus ihan puun takaa.

Kesäansiot polkupyörään
Ensimmäisen oman polkupyörän hankinta on Jussin mieleen 
painunut hyvin. Kesän tienestit taskussaan Jussi käveli Raul 
Hellbergin pyöräkauppaan Helsingin keskustaan ja sanoi tul-
leensa ostamaan itselleen polkupyörää. Raul silmäili Jussia ensin 
pitkään ja kysyi sitten, että mistä tämä oli saanut rahat polkupyö-
rän ostoon epäillen pojan varastaneen rahat jostakin. Jussi kai-
voi taskustaan koko kesäajan pitämänsä kirjanpitolehtiön, jossa 
oli tarkkaan lueteltu kaikki pelaajat ja heiltä saadut caddietulot. 
Raul uskoi, antoipa vielä hieman alennusta hinnasta ja toivot-
ti hyvää kotimatkaa uudella pyörällä. Kuultuaan Jussin asuvan 
Pitäjänmäellä Raul ehdotti, että hän ei ajaisi heti uudella pyö-
rällään vilkkaalla keskikaupungilla, vaan menisi kotiinsa junalla. 
Niin tehtiin ja vakuudeksi Raul saattoi Jussin asemalle taluttaen 
myös uuden fillarin junaan asti.

Mailapojasta mailanvarteen
Usein caddieistäkin kehittyi varsin taitavia pelaajia, vaikka ei heil-
le opetustunteja ollut, eikä edes oppikirjojakaan. Hyvien pelaa-
jien lyöntejä ja pelitaktiikkaa tarkkaillen he oppivat niistä oikean 
tekniikan ja pelitaidonkin. Iltaisin, kun kenttä hiljeni, mailapo-
jat pääsivät kokeilemaan taitojaan ns. caddiekentällä. Oikealle 
kentälle heillä ei asiaa ollut, mutta nykyisen Talin kentän park-
kipaikan paikkeilla olevalle raffille he rakensivat oman harjoitus-
alueensa, jossa pelitaitoja kehitettiin. Kerran vuodessa syksyllä 
caddiet kuitenkin pääsivät pelaamaan oikealle kentällekin, ja vie-
läpä hyvässä seurassa. Silloin mailapojat olivat herroja eli pelaajia 
ja heitä passasivat caddieinä kokeneet vakiopelaajat. Ylpeänä Jussi 
vieläkin muistelee, miten eräässä kisassa Jalo Grönlund kantoi 
hänen bägiään, putsasi mailat ja etsi nöyrästi Jussin palloja raffis-
ta. Antoipa Jalo vielä puttausneuvojakin, jotka Jussi painoi niin 
visusti mieleensä, että ne vieläkin muistaa. Vuonna 1986 Jussi 
Kaarenmaa sekä veljekset Antero ja Raimo Virtanen perustivat 
Talin entisille mailapojille oman kilpailun, Old Caddies Cupin, 
johon edelleen löytyy kymmenittäin osallistujia joka vuosi.  

Talissa ei myöskään tuohon aikaan oikeaa rangea ollut, vaan 
pelaajat harjoittelivat lyöntejään nykyisten väylien 6 ja 18 sivus-
ta väylille suuntautuvilla lyönneillä. Harjoituspallojen takaisin-
keräys käsipelillä oli tietenkin caddien puuhaa, mutta mielen-
kiintoista lisäliikuntaa he saivat myös ”forecaddienä” ottamalla 
räpylällä koppeja pitch- ja chiplyönneistä.

Ruotsistahan golfkärpänen Suomeen tuli ja samaa kautta 
uitettiin myös mailat, pallot ja muukin rekvisiitta suomalaisille 
pelaajille. Aluksi vaivihkaa, sillä kansanhuoltoministeriö ei golfin 

päälle oikein ymmärtänyt, eikä tarvikkeiden hankintaan osto-
lisenssejä helposti saanut. Ruotsalaisten kanssa pelattiin usein ns. 
kaupunkien välisiä kisoja ja tänne saapuessaan naapurimaan pe-
laajien bägit olivat pullollaan varapalloja, -mailoja, ja -kenkiäkin, 
jotka yleensä aina ”kuluivat loppuun” vierailun aikana ja kotimat-
kalleen he lähtivät pelkkä attasea-salkku kädessä.

Pyörivä pallo ei sammaloidu
Maailmalta kotimaahan kotiuduttuaan Jussi oli Peuramaan 
pro:na muutaman vuoden. Tuolloin ei Peuriksella vielä pitkiä 
kenttiä ollut ja green card -suoritukset tehtiin silloisella 9-väyläi-
sellä par 3 -kentällä. Nykyisen sisääntulotien varressa oli alkeel-
linen jokamieskenttä ja sen vieressä lyhyehkö range, jossa Jussi 
myös sai monelle syttymään golfkipinän, mm. allekirjoittaneel-
le.  Ringsideen siirryttyään Jussi viihtyi siellä 16 vuotta ja kirjoitti 
sinä aikana puumerkkinsä satoihin green card -todistuksiin. 75 
vuoden ikäkertymästä huolimatta Jussi ei vielä joutilaista eläke-
päivistä haaveile.  

Talvikauden ajankulusta pitää huolen opetus pääkaupun-
kiseudun golfhalleissa. Kevätauringon noustessa opetus siirtyy 

Etelä-Euroopan griineille ja nykyisin pääasiassa Portugaliin, jon ne 
hän junailee useita peliryhmiä. Kotimaisten olosuhteiden kohen-
tuessa opetus siirtyy kesäkaudeksi Kehä kolmosen varrella olevalle 
Mega Rangelle.  Jussin mentaalivalmennusopeista on nauttinut 
myös edelleen aktiivisesti pelaava Liisa Eerola, joka saavutti useita 
voittoja ja mitalisijoja 2000-luvun alun SM-kisoissa. Liisa kuului 
myös useana vuotena Suomen joukkueeseen Marisa Sgaravatti 
-kilpailuissa ja siivitti hyvällä pelillään joukkueen pronssimitaleil-
le vuonna 2008 Hollannissa.

Ennen oli miehet rautaa, mailat puuta
Kilpailullista haastetta Jussi ei enää kentiltä hae, mutta haasteeton 
golf ei toki hänestäkään oikeaa golfia ole. Hikkorivartisilla, ennen 
vuotta 1935 tehdyillä, käsin taotuilla mailoilla ja sen ajan hen-
gen mukaisilla asusteilla pelattava Hickory Golf on saanut Jussin 
pauloihinsa. Pienilapaiset joustavavartiset mailat vaativat hyvää 

osumaa ja letkeää swingiä, joka sopii hyvin Jussin peli- ja elä-
mäntyyliin. Nykyaika sallii melko vapaan pukukoodin peliken-
tillä, mutta hikkoripelaajien kokoontuessa kisaillaan myös asus-
teiden aitoudella, ei toki pisteitä vaan ihailevia katseita keräten. 
Jussin pelikavereina ovat usein mm. Suomen Mr. Hickory Antti 
Paatola ja Lassi Tilander.
 
Hyvä mieli, parempi peli
Rentous, hyvä rytmi, itseluottamus ja positiivinen asenne ovat 
Jussin mielestä ne asiat, jotka yhdistävät hyviä pelaajia ja näitä 
teemoja hän painottaakin opetuksessaan. Opetustoimen ohessa 
Jussi on koonnut vuosien golfopetuskokemuksensa myös kirjan 
kansien väliin ja yhdessä Leena Matikan kanssa julkaissut golfa-
rin mielenhallintaan, pelifilosofiaan ja itsensä ymmärtämiseenkin 
opastavan kirjan Kehitygolfaajana.

Golfin perusidea säilynyt,
puitteet ja välineet muuttuneet
Jussi on urallaan nähnyt ja elänyt golfin koko kotimaisen histo-
rian elinkaaren. 50-luvun alussa Suomessa oli kolme golfseuraa, 

Helsingin Golfklubi, Viipurin Golf ja Porin 
Golfkerho ja niissä jäseniä joitakin satoja. 
Nykyään Suomessa kenttiä on pitkälti tois-
tasataa ja pelaajiakin lähes 150 000. Suosion 
kasvu on ollut huimaa. Peliolosuhteet ja 
-mahdollisuudet ovat samalla parantuneet 
sekä välineet kehittyneet, varsinkin tekniset 
apuvälineet ovat tulleet peliin mukaan.
      Muutos ei kuitenkaan Jussin mielestä ole 
pelkästään hyvä juttu. Välineiden teknistymi-
nen on helpottanut pelaamista, mutta samalla 
vähentänyt pelaajien oman ajattelu- ja arvi-
ointikyvyn tarvetta. Teoriassahan pelin perus-
formaatti on pysynyt samana, mutta jotain 
on tapahtunut pelifiilikselle. Klubille tullaan 
viime hetkellä, heitetään kierros kelloa ja ve-
kottimia vahdaten, ja pelin jälkeen onkin taas 
kova kiirus kotiin. Sosiaalinen puoli on päivä-
peleistä huvennut, mutta toisaalta sitä löytyy 
golfmatkoilta, joita nykyään tehdään ympäri 
maapallon. Matkustus on myös mahdollista-
nut ympärivuotisen pelaamisen. 
    Talkoohenki oli se voimavara, jolla aikoi-
naan kenttiä perustettiin ja ylläpidettiin. 
Kentän hoitotalkoot toimivat myös pelaajia 

yhdistävänä tapahtumana. Nykyisin, mikäli talkoita enää järjeste-
tään, niissä tapaa varmimmin haravan varressa iäkkäitä senioreita.   
Mailapojat katosivat myös verotusbyrokratian rattaisiin. Kun 
jokaisesta ansaitusta markasta ja pennistä piti laatia verottajalle 
selvitys ja tilittää tulot, niin sen vaatiman lisätyön seurauksena 
seurat luopuivat caddietoiminnasta, kaihoilee Jussi.

Viime vuosina golfin imago elitistisenä harrastuksena on 
hieman himmennyt. Osittain sen vuoksi myös sen suosio osake-
markkinoilla on kokenut kovia. Piristysruiskeen golfharrastus sai 
kuitenkin viime kesän Rion olympialaisista. Mukana oli suoma-
laisia pelaajia ja heidän kisansa oli televisiosta vapaasti seuratta-
vissa ja se innosti monia aiemmin aloitusta empineitä astumaan 
aloituskynnyksen yli ja ottamaan oppitunteja sekä suorittamaan 
myös green card -tutkintoja. Ehkä jo ensi kesänä on havaittavissa 
golfkentilläkin uuden nousukauden merkkejä, toivoo Jussi tari-
natuokion päätteeksi. n

Jussin caddieajan mieluisimpia 
”isäntiä” oli Eljas Erkko. Eljas 
kuvassa oikealla pelikaverinaan 
Stockholms Golfklubbin Axel 
Fahleson. Kuva todennäköisesti 
otettuTukholman ja Helsingin 
välisen klubiottelun yhteydessä 
50-luvun alussa.

Jussi Kaarenmaa käy säännöllisesti opettamassa Planmeca-areenalla. 75-vuotiaan alan ammattilaisen oppiin 
on hakeutunut Kullo Golfin seniori Hans Ingman.
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Suomen Golfseniorien talvipäivät tarttui tänä vuonna osu-
vasti ajankohtaiseen aiheeseen. Hiljattain julkaistu tutki-
mus suomalaisten nukkumisesta sai Vierumäellä vietetys-
sä tapahtumassa jatkoa, kun unitutkija, dosentti Henri 

Tuomilehto esitelmöi unen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille 
oman laajan tutkimusaineistonsa pohjalta.  

Liikunnan osuus on talvipäivien ohjelmassa parina viime 
vuotena kasvanut, joten sitä herkkua oli tarjolla yllin kyllin sekä 
sisällä että ulkona. Lisäksi Lahden Golfin kentällä halukkaat 
pääsivät tutustumaan talviseen lajierikoisuuteen, pölkkygolfiin. 
Koko sunnuntain ohjelma oli puolestaan pyhitetty golfin lajihar-
joitteluun ryhmissä ja kolmen pron ohjauksessa.

Neljä uutta pelioikeuskenttää
SGS:n varapuheenjohtaja Heikki Hallaranta avasi Talvipäivät pu-
heenjohtaja Pertti Raimialan isännöidessä samaan aikaan pitkä-
kestoista golfseniorien jäsenmatkaa Portugalissa.

Tiiviissä alkaneen vuoden tilannekatsauksessa tulivat esil-
le   jäsenkehitysodotukset miesseniorien ikärajan alennuttua 50 
vuoteen, sen aiheuttamat sarjamuutokset kilpailutoimintaan, 
keskeiset jäsenpalvelut ja tapahtumat. SGS:n pelioikeuskenttien 
kokonaismäärä nousee tällä kaudella kahdella. Uusia kenttiä on 
neljä, Joroisten Kartanogolf, Kontiolahden Karelia Golf, Kotkan 
Kymen Golf sekä Santa Claus Golf Rovaniemellä (aik. Arctic 
Golf ). Kaksi kenttää jää pois, Archipelagia Golf ja Kajaanin Golf. 

 Jäsenistölle on tänäkin vuonna luvassa neljät riemukkaat 
kesäpäivät, joita järjestetään Kankaisten Golfissa Maskussa, Pic-
kala Golfissa Siuntiossa, Lahden Golfissa ja Kokkolan Golfissa. 
Pickalassa on varauduttu todelliseen golfseniorien megatapahtu-
maan, sillä kesäpäivien pelikierrokselle on ennätyksellistä osanot-
tajajoukkoa varten varattu kaksi kenttää.

Jäsentiedot ajan tasalle, lisää jäsentuotteita
Suomen Golfliitossa seniorien jäsenasioista vastaava Outi Kunttu 
muistutti osallistujia ja samalla koko SGS:n jäsenkuntaa yhteys-
tietojen tarkistamisesta ja päivittämisestä ajan tasalle.

Kauden jäsenmaksu on lähetetty sähköpostiosoitteensa il-
moittaneille jäsenille, mutta kolmisensataa ei ole sitä lähetysra-
portin mukaan saanut, koska sähköpostiosoite on muuttunut, se 
on virheellinen tai sp-laatikko on täynnä. Jos jäsenmaksulaskua 
joku ei ole saanut, yhteystietojen tarkistus ja päivitys on paikal-
laan. Se käy helpoiten SGS:n nettisivujen kautta.

Toivomus on, että vielä perinteisen paperilaskun saajat il-
moittaisivat myös sp-osoitteensa ja siirtyisivät näin sähköisen tie-
donjakelun piiriin. 

SGS:n logotuotteita välittävä Maili Soukka kertoi omassa 
tietoiskussaan, että puolitoista vuotta vuotta sitten alkanut kaup-
pa on lähtenyt mukavasti käyntiin. Tuotevalikoima on laajentu-
nut jäsenpaidoista muun muassa takkeihin, neuleisiin ja laukkui-
hin. Uusia tuotetoiveitakin on tullut jäseniltä runsaasti, mutta 
kaikkeen kysyntään ei hänen mukaansa voida luonnollisestikaan 
vastata jo pelkästään pitkien toimitusaikojen vuoksi. Tälle kau-
delle tilatut uudet muodin mukaiset jäsenpaidat tulevat myyntiin 
helmikuun lopulla.

Pölkkygolf – uusi erikoinen lajielämys
Uutta ja erikoista talvipäivien ohjelmassa edusti ehdottomas-
ti lahtelainen talvigolf. Lauantaina päivien avaustapahtumaksi 
merkittyyn pölkkygolfiin Lahden Golfin kentällä osallistui kol-
mannes koko talvipäivien osallistujajoukosta eli kolmekymmentä 
ennakkoluulotonta kokeilunhalusta golfsenioria. Useimmille tal-
vinen golfkierros lumikentällä vain yhdellä mailalla pelaten olikin 
täysin uusi kokemus ja elämys.  

Kaukaisimmat pelaajat tulivat talvisista maisemista Kai-
nuusta. Kajaanin Golfia edustavat Hilkka ja Aarni Piirainen ker-
toivat humoristisesti paikalle tultuaan, että täytyyhän se kerran 

talvessa tehdä tehdä ainakin yksi pelimatka etelään. Pari kiersi 
ryhmässä oppaana toiminen Yrjö Tiuran kanssa “yhdeksänpölk-
kyisen” kentän kokemuksestaan innostuneena ja totesi kierrok-
sen toimineen mainiona lähipeliharjoitteluna.  Kivan ja poik-
keuksellisen golfelämyksen takasivat säänhaltija ja talkooväki. 
Pelipäiväksi sattui sopiva talvisää, kun lämpötila oli asteen verran 
pakkasen puolella ja kentälläkin lunta puolenkymmentä senttiä. 
Näistä aineksista Takkulan senorien uuttera talkooväki oli virittä-
nyt vuosien kokemuksella kentän satametrisine väylineen ja tasai-
siksi lanattuinen “valkioineen” oivaan pelikuntoon.

Hyvinvointia ja menestystä nukkumalla
Nukkumisen merkityksestä hyvinvoinnille luennoinut unitut-
kija, dosentti Henri Tuomilehto lukeutuu maamme harvoihin 
unihäiriöpotilaita päätyönään hoitaviin lääkäreihin. Alaa myös 
ulkomailla opiskellut ja nykyisin kahta Oivauni-klinikkaa johtava 
Tuomilehto on julkaissut aiheesta artikkeleita kansainvälisissä jul-
kaisuissa ja perehtynyt laajasti esimerkiksi ammattiurheilijoiden 
unikäyttäytymiseen.

Tuomilehdon teesit ovat selkeät. “Hyvä uni takaa ladukkaan 
päivän. Kenenkään ei tarvitse tyytyä huonoon uneen, eikä uni 
siten saa olla esteenä hyvinvoinnille”, hän toteaa. Samaa mieltä 
ovat ne viitisenkymmentä talvipäivien unikyselyyn ennakkoon 
vastannutta seniorigolfaria, jotka pitävät unen merkitystä hyvin-
voinnille tärkeänä. Kyselyn tulokset myös osoittivat, että seniori-
golfarit nukkuvat paremmin kuin suomalaiset huippu-urheilijat, 
vaikka juuri urheilijoilla on Tuomilehdon mukaan levolle erityis-
tarve.

Päivittäinen hyvinvointi on mielen ja kehon energisyyt-
tä. “Jokainen haluaa saavuttaa jotakin hyvällä jaksamisella, jota 
palautuminen tuottaa. Hyvä lopputulos edellyttää, että lepo ja 
rasitus ovat keskenään tasapainossa. Palautuminen on toki yksi-
löllistä, mutta se on myös taito, jota jokainen pystyy omin voimin 
ja toimin parantamaan”, Tuomilehto valistaa.

Valtaosa suomalaisista nukkuu liian vähän. Tämä on asi-
antuntijan mukaan kiistaton tosiasia, kuten sekin, ettei arkisin 
syntynyttä univajetta pystytä viikonloppuisin korvaamaan. Usein 
uni unohdetaan, kun hyvinvoinnista puhutaan. Säännöllinen, 
virkistävä ja laadukas uni kuuluu kuitenkin kiinteästi hyvinvoin-
nin kolmiyhteyteen reippaan liikunnan ja terveellisen ruokavali-
on kanssa.

Helppo ja hyvä tapa parantaa suoritusta on lisätä nukkumis-
aikaa. Unitutkijan ohje menestykseen ja tulokselliseen toimintaan 
on yksinkertainen: “Arvosta lepoa ja anna unelle mahdollisuus!”

Toinen päivä pyhitetty golfille
Tämän vuoden Talvipäivillä painopiste oli laitettu liikuntaan. 
Lauantaina ohjelmassa oli pölkkygolfin lisäksi erimuotoista lii-
kuntaa, keilailua, keppijumppaa, vesijumppaa ja vapaamuotoista 
omavalintaista liikuntaa. Koko sunnuntaipäivä oli varattu golfille 
– ei kuitenkaan enää ulkona, vaan sisätiloissa Vieru mäkihallissa.

Viime vuodesta oli otettu oppia ja nyt porukka oli jaettu 
kolmeen selkeään ryhmään, joka kukin vuorollaan perehtyi put-
taamisen, chippaamisen ja pitkien lyöntien ihmeelliseen maa-
ilmaan. Kutakin ryhmää oli opastamassa ko. osa-alueeseen eri-
koistunut pro ja ryhmien ollessa sopivankokoisia oli opetuskin 
tehokasta ja antoisaa.

Talvipäivien keskuspaikkana toimi tänä vuonna Vierumäen 
hotelli Scandic. Suuri osa toiminnoista tapahtui näin saman ka-
ton alla, mikä tiivisti ohjelmaa kun ylimääräisiltä siirtymisilta 
paikasta toiseen vältyttiin. Osanottajien keskuudessa kuultujen 
kommenttien perusteella jäi vaikutelma, että Paavo Reunasen ju-
nailemilla päivillä viihdyttiin hyvin ohjelman ollessa sopiva sekoi-
tus liikuntaa, opetusta sekä ravintoa niin ruumille kuin hengelle.

 
Teksti ja kuvat: seppo Rönkkö, ole johansson

talviPäivät
unten mailla ja 

pölkkygolfin pauloissa
Kari Hiukka opastaa ryhmää ennen pölkkygolfradalle 
siirtymistä.

Tietoa oli talvipäiväväelle tarjolla Scandicin Vieru mäen 
hotellin kokoussalissa, jonne kokoontui runsaat 80 golf-
senioria. 

Lähipeli ratkaisee, on vanha viisaus. Miten pallon saa 
chippaaamalla lähelle reikää kertoo ja näyttää pro Mika 
Avikainen. 

Griinillä tulos tehdään. Puttausoppia senioreille antaa pro 
Lasse Tynkkynen. 

Nyt on tarkkaa. Yrjö Tiura mittaa mittatikulla pallon 
etäisyyttä pölkystä Hilkka ja Aarni Piiraisen seuratessa 
vieressä.

Talvipäivillä luennoinut dosentti Henri Tuomilehto on 
maamme tunnetuimpia ja arvostetuimpia unitutkijoita.
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Pohjois-Afrikan levottomuudet ja Turkin rauhattomuus 
ovat lisänneet Espanjan ja Portugalin vetovoimaa golf-
kohteina.  Ensimäisestä Eurooppa Tourin rahakkaisiin 
loppukilpailuihin kuuluvasta Belekin kisasta vetäytyi-

vät Race to Dubai -listan kärkinimistä ykkönen, kolmonen ja 
nelonen sekä maailmanlistan kahdeksas. Suomen Mikot Ilonen 
ja Korhonen lähtivät mukaan luottaen järjestäjien kykyyn torjua 
mahdolliset terrori-iskut.

30 000 hehtaaria kasvihuoneita
Lokakuun kolmannen päivän aamuna Helsinki-Vantaan len-
tokentällä odotteli 31 aamuvirkkua senioria lennon lähtöä 
Malagaan. Osa oli toki pääkaupunkiseutulaisia tai oli yöpynyt 
hotellissa. Mutta oli joukossa ennen aamukolmeakin matkalle 
lähteneitä. Onneksi ajokeli oli ollut maanteillä kelvollinen.

Laskeutumiskiidossa Malagan kentälle kuljettaja nosti äkkiä 
koneen nokan kohti taivasta. Pääsimme uudestaan yläilmoista 
ihastelemaan tuulimyllypuistoja ja kasvihuoneita Malagan lento-
kentän ympäristössä. Menettelyn syyksi kerrottiin linnunraadot 
kentällä.

Istuimme reilut kaksi tuntia bussissa ja katselimme maise-
mia. Unikin maittoi monille. Unen saantia helpotti huomatta-
vasti maisemien yksitoikkoisuus. Almerian maakunnassa on lähes 

30 000 hehtaaria kasvihuoneita – maailmanennätys lajissaan. 
Muovimeren katseluun kyllästyi nopeasti.

Spagettilänkkäreitä
Almerían ilmasto on kuiva ja aurinkoinen. Maakunnan pää-
kaupunki on Almeria. Maakunnassa sijaitsee Euroopan ainoa 
hiekka-aavikko sekä Cabo de Gata-Níjarin luonnonpuisto.  
Aavikon  maisemat muistuttavat Lounais-Yhdysvaltojen aavikoi-
ta. Aavikolle on lavastettu Villin lännen kaupunki. Sergio Leone 
on ohjannut ns. spagettiwesterninsä siellä, esim. Vain muutaman 
dollarin tähden ja Hyvät, pahat ja rumat. Kaikkiaan elokuvia on 
tehty alueella viitisensataa. Tunnettuja ovat myös mm. Arabian 
Lawrence ja Tohtori Zhivago, jonka talvimaisemat kuvattiin ke-
vättalvella 1965 Kolilla ja Punkaharjulla.

Almerimarin pieni rannikkokaupunki sijaitsee noin 200 km 
päässä Malagasta itään – siis vastakkaiseen suuntaan kuin Costa del 
Sol. Se onkin monessa suhteessa vastakohta Aurinkorannikolle. 
Se on rauhallisempi ja espanjalaisempi eikä häiritsevästi turistien 
kansoittama. Myös hintataso oli edullinen. 

Turistisesonki oli lopuillaan, joten monet ravintolat ja kau-
pat olivat jo siirtyneet odottamaan seuraavaa sesonkia. Pitkä 
hiekkarantakin oli lähes tyhjä. Ranta ja vene satama olivat viiden 
minuutin kävelymatkan päässä hotellilta. Veneitä oli monta sa-

taa, onhan satama Espanjan suurimpia 
huvivenesatamia. Joukossa oli muutama 
pietarsaarelaisen Nautorin telakan raken-
tama Swankin. Aktiivisin purjehduskausi 
tuntui olevan päättymässä, koska tyhjiä 
venepaikkoja ei juurikaan ollut. Yksi suo-
malaispariskunta teki veneensä kanssa läh-
töä merelle torstaina.

Ron Kirbyn ja Gary Playerin 
luomus
Golfhotelli Almerimarin kenttä on 27 
reikäinen. Jätimme uusimman ysin pe-
laamatta, koska se ei ollut oikein huip-
pukunnossa. Almerimar Golfin ovat 
suunnitelleet Ron Kirby ja Gary Player. 
Ensimmäiset 18 väylää rakennettiin nel-
jäkymmentä vuotta sitten. Uutta ysiä on 
pelattu kymmenisen vuotta. Kenttä oli 
vaihteleva ja kunnoltaan ok. Suomessa 
ehdimme tosin tottua viime kesän aikana 
hyväkuntoisempiin ja etenkin nopeam-
piin griineihin, kiitos sopivasti sateisen ja 
lämpimän kesän.

Heti ykköstii veti usean miessenio-
rin naaman vakavaksi. Tiiauspaikan edes-
sä oli runsaasti vettä. Tulikohan otetuksi 
riittävästi palloja mukaan? Suureksi hel-
potuksekseksi matkanvetäjämme Heikki 
Hallaranta ilmoitti, että miehet pelaavat 
sinisiltä. Veden ylitys lyheni viidelläkym-
menellä metrillä. Kenttä olisi ollut keltai-
silta 6148 m pitkä, kun taas sinisiltä oli 
matkaa vain 5601 metriä. Naisille ei suotu 
mitään helpotusta, vaan he pelasivat lähes 
saman matkan punaisilta, 5429 metriä.

Hotellin kenttä kierrettiin viikon 
aikana neljään kertaan. Alussa näytti sil-
tä, että miehille on kolmenkymmenen 
bogipisteen ylitys ylivoimainen tehtävä. 

Loppua kohti onneksi tahti parani, eikä miesten enää tarvinnut 
hävetä vertailtaessa tuloksia naisiin. Almerimarin mestareiksi pe-
lasivat Bernadette Fougstedt ja Heikki Helasuo yli kolmenkym-
menen pisteen tuloksilla.

Playa Serena
Viikon aikana pelattiin myös noin 20 minuutin bussimatkan 
päässä oleva Playa Serenan kenttä, joka on perustettu vuonna 
1979. Tasainen ja helppokulkuinen kenttä on keltaisilta 5997 
ja punaisilta 5276 metriä. Bussimatka oli omanlaisensa elämys. 
Tie oli kapeahko ja kummallakin puolen tietä kasvihuoneita. 
Tunnelma oli hetkittäin kuin olisi ajettu tunnelissa.

Serenan griinit olivat nopeammat kuin hotellin kentällä. 
Väylät olivat paikoin paljaat, kärsineet veden puutteesta. Kentän 
osittaisesta puolikuntoisuudesta johtuen halukkaat saivat käyt-
töönsä autot veloituksetta. Onneksi vetäjämme Heikki kertoi 
minulle ennen starttia, että griiniruoho on Creeping Bentgrass´ia 
ja väylät Tifway 419 Bermudaa. Tämähän siivitti minut viikon 
parhaimpaan kilpailutulokseen 86 lyöntiä/39 bogipistettä.

Sekä hotellin että Playa Serenan kenttä ovat alueen vuoris-
toisuudesta huolimatta korkeuseroiltaan Espanjan kentiksi varsin 
tasaisia. Näin ollen ne soveltuvat hyvin senioreiden pelattaviksi. 
Kummankin par on 72. Molemmissa on bunkkeroinnit kohdil-
laan ja vesiesteitäkin riittävästi, joidenkin mielestä aivan liikaakin.

Lähtöpäivänä maanantaina nousimme ennen kukonlau-
lua odottelemaan kuljetusta. Odotus venyi pitkähköksi. Jonkin 
sekaannuksen vuoksi kuljettaja kertoi saaneensa tuntia myö-
hemmän lähtöajan kuin mitä matkanvetäjälle oli ilmoitettu. 
Toleranssit olivat sen verran väljät, että kummempaa paniikkia ei 
syntynyt, vaikka lähdimmekin tunnin myöhässä. Hiukan sykettä 
nosti Malagaa lähestyttäessä aamuruuhka. Kentällä oli vielä vii-
meinen ponnistus löytää Norwegianin lähtöluukku. Informaatio 
siitä oli jossain määrin kryptistä.

Almerimarin golfhotelli oli hyvätasoinen runsaine palvelui-
neen. Ruoka oli monipuolista ja maittavaa espanjalaiseen tyyliin. 
Juomat ja välipalasyötävät olivat edullisia. Sää suosi matkalai-
sia. Lähes sateettoman viikon päivälämpötila vaihteli 22 ja 27 
asteen välillä. Lentoaikataulu ei oikein sopinut aamu-unisille ja 
bussimatka lentokentältä hotellille oli pitkähkö viikon reissulle. 
Matkanvetäjä piti porukan otteessaan rutinoidun rauhallisesti.

matti Pihlajisto

Golfia Andalucian 
almerimarissa
 

Almerimarin viikon mestarit Bernadette Fougstedt ja Heikki Helasuo oikealla yhdes-
sä jutun kirjoittajan Matti Paihlajiston (vas.) ja matkan vetäjän Heikki Hallarannan 
kanssa Playa Serenan klubin edessä.

Päivän pelit on pelattu ja golfaajat odottavat Playa Serenan klubilla kuljetusta 
takaisin hotelliin.
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Golf ja Ravinto

Hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat
Hiilihydraatit

• Koostuvat pääasiassa sokereista ja tärkkelyksestä

• Imeytyy verenkiertoon, varastoituu maksaan ja lihaksiin

• Välittömästi käytettävissä solujen polttoaineena 

• Maksa säätelee verensokeripitoisuutta ja huolehtii kudosten tasaisesta 

energiansaannista

Proteiini

• Tärkein tehtävä on muodostaa kudoksia (lihas- ja sidekudos, 

iho, luusto, sisäelimet ja veren proteiinit)

• Proteiinia ei voi varastoida, siksi sitä tulisi nauttia 3-4h välein 

pitkin päivää, jotta lihasproteiinin muodostus pysyy optimaalisena

• Mikäli ravinnossa ei ole riittävästi proteiineja, elimistö purkaa olemassa olevia 

proteiineja (lihaskudosta), joten lihasmassa pienenee

Rasva

• Osa rasvahapoista on ihmiselle välttämättömiä 

(esim. 60 % aivojen kuiva-aineesta on rasvaa)

Aurinkotuuli Oy:n Tuuli Kassila, joka toimii 50+ ikäisten hyvinvoinnin, terveyden ja 
toimintakyvyn valmentajana, piti SGS:n syyskokouksessa luennon aiheesta golf ja 

ravinto. Golf on kestävyyslaji, jonka avulla seniori voi ylläpitää toimintakykyä ja 
kohentaa kuntoa. Kaksi tuhatta kilokaloria kuluttavan täyden kierroksen 

aikana voi vaikuttaa suorituskykykyyn ja pelitulokseen oikealla 
ateriarytmillä ja aterioiden laadulla. Alla Tuulin eväät 

onnistuneelle kierrokselle.

G o l f  j a  ra v i nt o

G ol f  on  k es t ä v y s l a j i

H i i l i h y d ra a t i t ,  p ro te i i ni t ,  ra s v a t

•	 Liikunta	herkistää	lihaksia	vastaanottamaan	ravintoaineita,	erityisesti	
hiilihydraattia	ja	proteiinia

•	 Nauti	hiilihydraatteja	ja	proteiineja	pian	kierroksen	jälkeen,	koska
	 –	palautuminen	tehostuu
				 –	energia	varastoituu	lihakseen	erityisen	tehokkaasti	pian	
																								harjoittelun	jälkeen	(30-60min)
					 –	lihaskehitys	tehostuu
					 –	vähentää	lihasvaurioita	ja	lihasten	kipeytymistä
						 –	nestetasapaino	palautuu	tehokkaasti
						 –	lihakset	tottuvat	kestävyysharjoitteluun	tehokkaammin
•	 yönaikaista	palautumista	ja	lihaksen	kehitystä	edistää	hitaasti	imeytyvä	

proteiinipitoinen	iltapala	(maitopohjainen),	jossa	on	myös	hiilihydraatteja	ja	rasvaa

•	 Nopeiden	hiilihydraattien	nauttiminen	ennen	nukkumaan	menoa	voi	helpottaa	
nukahtamista	ja	parantaa	unen	laatua

•	 Muista	venyttelyt!

K i er rok sen  j ä lk een

Tuuli Kassilan voi tilata puhumaan golfista ja ravinnosta 
myös omalle klubillesi nyt kun kevät koittaa ja golfarit 
aloittavat energisinä uuden upean kauden! 
Yhteystiedot: tuuli@aurinkotuuli.fi tai puh 040 50 70 559.

KIITOS!

AURINKOTUULI

KIITOS!

AURINKOTUULI

Hiilihydraatit
• Koostuvat pääasiassa sokereista ja tärkkelyksestä
• Imeytyvät verenkiertoon, varastoituvat maksaan ja lihaksiin
• Välittömästi käytettävissä solujen polttoaineena
• Maksa säätelee verensokeripitoisuutta ja huolehtii kudosten 

tasaisesta energiansaannista

Proteiini
• Tärkein tehtävä on muodostaa kudoksia (lihas- ja sidekudos, 

           iho, luusto, sisäelimet ja veren proteiinit)
• Proteiinia ei voi varastoida, siksi sitä tulisi nauttia 3-4h välein pitkin 

päivää, jotta lihasproteiininmuodostus pysyy optimaalisena
• Mikäli ravinnossa ei ole riittävästi proteiineja, elimistö purkaa 

olemassa oleviaproteiineja (lihaskudosta), joten lihasmassa 
pienenee

Rasva
• Osa rasvahapoista on ihmiselle välttämättömiä  (esim. 60 %  

aivojen kuiva-aineesta on rasvaa)

Golf on kestävyyslaji
• Golfin avulla voi ylläpitää toimintakykyä ja  

kohentaa kuntoa

• Kierros kestää helposti 4,5 h, kävelyä saattaa kertyä 

10 km, energiaa palaa n. 2 000 kcal

• Pelipäivän ateriarytmin ja aterioiden laadun avulla voi 

vaikuttaa suorituskykyyn kierroksen aikana ja parantaa peliä 

miettimällä miten tankkaat 

– ennen kierrosta, 

– kierroksen aikana ja 

– kierroksen jälkeen niin, että suorituskykysi pysyy hyvänä 

koko pelin ajan ja palautuminen on tehokasta

G ol f  on  k es t ä v y s l a j i

• Kierros kestää helposti 4,5 h, kävelyä saattaa kertyä     
10 km, energiaa palaa n. 2 000 kcal

• Pelipäivän ateriarytmin ja aterioiden laadun avulla voi 
vaikuttaa suorituskykyyn kierroksen aikana ja parantaa 
peliä miettimällä miten tankkaat

        – ennen kierrosta,
        – kierroksen aikana ja
        – kierroksen jälkeen niin, että suorituskykysi pysyy    
           hyvänä koko pelin ajan ja palautuminen on tehokasta

• Golfin avulla voi ylläpitää toimintakykyä    
ja kohentaa kuntoa

Monipuolinen ravinto

• Terveellisen ruokavalion periaatteet riippumatta liikunnan määrästä

• Lisääntynyt liikunta aiheuttaa suuremman energian- ja nesteen tarpeen

• Terveyttä ja hyvinvointia edistävän ravinnon kulmakiviä 

- riittävyys, monipuolisuus ja laatu

• Oikea ravinto oikeaan aikaan 

- parantaa peliä, edistää terveyttä ja painonhallintaa

• Hyvään ravintoon kuuluu

– Tasapainoisesti ravintoaineita, joissa hyvä ravintoarvo

(hiilihydraatteja 45-60%, proteiinia 10-20%, hyviä rasvoja 25-40%)

– Sopivasti vitamiineja ja kivennäisaineita

– Riittävästi vettä

– Aterioiden säännöllisyys ja järkevä rytmittäminen

M oni p u ol i nen  ra v i nto
•    Terveellisen ruokavalion periaatteet riippumatta liikunnan määrästä

•    Lisääntynyt liikunta aiheuttaa suuremman energian ja nesteen tarpeen
•    Terveyttä ja hyvinvointia edistävän ravinnon kulmakiviä
        – riittävyys, monipuolisuus ja laatu

•    Oikea ravinto oikeaan aikaan
        – parantaa peliä, edistää terveyttä ja painonhallintaa

•    Hyvään ravintoon kuuluu
         – Tasapainoisesti ravintoaineita, joissa hyvä ravintoarvo
            (hiilihydraatteja 45-60%, proteiinia 10-20%, hyviä rasvoja 25-40%)

         – Sopivasti vitamiineja ja kivennäisaineita

         – Riittävästi vettä

         – Aterioiden säännöllisyys ja järkevä rytmittäminen

Päivän ruokarytmi
• Aamupala: hiilihydraatteja ja proteiinia

• (Välipala: jos aamiaisen ja lounaan väli on   

yli 4h)

• Lounas: täysipainoinen ateria

• Välipala: hiilihydraatteja ja kohtalaisesti 

proteiinia

• Päivällinen: täysipainoinen ateria 

• Iltapala: hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa

• Tasainen ruokarytmi pitää verensokerin 

tasaisena

  -> Pieniä täyspainoisia annoksia 3-4h välein

Syö suunnitelmallisesti, rennosti, nauttien

Mitä vähemmän syöt, syö sitä laadukkaampaa ruokaa

Mitä useammin jotakin ruokaa syöt, sitä laadukkaampaa

P ä i v ä n  r u ok a r y t m i
•    Aamupala: hiilihydraatteja ja proteiinia
•    (Välipala: jos aamiaisen ja lounaan väli on
     yli 4h)
•    Lounas: täysipainoinen ateria
•    Välipala: hiilihydraatteja ja kohtalaisesti
     proteiinia
•   Päivällinen: täysipainoinen ateria
•   Iltapala: hiilihydraatteja, proteiinia ja rasvaa
•   Tasainen ruokarytmi pitää verensokerin
    tasaisena
    -> Pieniä täyspainoisia annoksia 3-4h välein

Syö suunnitelmallisesti, rennosti, nauttien
Mitä vähemmän syöt, syö sitä laadukkaampaa ruokaa
Mitä useammin jotakin ruokaa syöt, sitä laadukkaampaa

Hiilihydraatti kehossa

Aterian jälkeen verensokeri nousee 

väliaikaisesti, jolloin “polttoaine” 

kulkeutuu tehokkaasti kudoksiin 

Fruktoosi on hidas, imeytyy 

hitaammin eikä aiheuta jyrkkää 

verensokerin nousua.

Pasta, täysjyväviljavalmisteet, 

puuro, palkokasvikset, 

juurekset, vihannekset, 

hedelmät, marjat (myös 

kuivatut), maito ja 

maitovalmisteet

Glukoosi on nopea, imeytyy 

tehokkaasti ja nostaa 

verensokeria nopeasti.

Peruna, riisi, vaalea leipä ja 

muut vaaleat viljavalmisteet, 

murot, sokeriset juomat, 

makeiset

H i i l i h y d ra a t i t  k eh os s aHiilihydraatti kehossa

Aterian jälkeen verensokeri nousee 

väliaikaisesti, jolloin “polttoaine” 

kulkeutuu tehokkaasti kudoksiin 

Fruktoosi on hidas, imeytyy 

hitaammin eikä aiheuta jyrkkää 

verensokerin nousua.

Pasta, täysjyväviljavalmisteet, 

puuro, palkokasvikset, 

juurekset, vihannekset, 

hedelmät, marjat (myös 

kuivatut), maito ja 

maitovalmisteet

Glukoosi on nopea, imeytyy 

tehokkaasti ja nostaa 

verensokeria nopeasti.

Peruna, riisi, vaalea leipä ja 

muut vaaleat viljavalmisteet, 

murot, sokeriset juomat, 

makeiset

Aterian jälkeen verensokeri nousee
väliaikaisesti, jolloin “polttoaine”
kulkeutuu tehokkaasti kudoksiin

Fruktoosi on hidas, imeytyy
hitaammin eikä aiheuta jyrkkää
verensokerin nousua.
Pasta, täysjyväviljavalmisteet,
puuro, palkokasvikset,
juurekset, vihannekset,
hedelmät, marjat (myös
kuivatut), maito ja
maitovalmisteet

Glukoosi on nopea, imeytyy
tehokkaasti ja nostaa
verensokeria nopeasti.
Peruna, riisi, vaalea leipä ja
muut vaaleat viljavalmisteet,
murot, sokeriset juomat,
makeiset

• Hiilihydraattivarastojen olisi hyvä 

olla suhtellisen täysiä suorituksen 

alussa

• Energiavarastot ovat hyvin pienet. 

Pitkäkestoinen harjoitus voi 

tyhjentää varastot lähes 

kokonaan. 

• Lihakseen varastoidun energian 

pienentyessä verensokerin käyttö 

polttoaineena kasvaa. 

• Maksan energiavaraston 

loppuessa verensokeripitoisuus 

pienenee, voimat hiipuu.

• Nauttimalla hiilihydraatteja 

suorituksen aikana voidaan 

ylläpitää veren sokeripitoisuutta 

pidempään. Se lykkää uupumusta.

Veren glukoosi

Lihakseen varastoitu 

energia
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Pitkäkestoinen rasitus

Nautittu 

veren 

glukoosi

P i tk ä k es to i nen 
    ra s i t u s • Hiilihydraattivarastojen olisi hyvä 

olla suhtellisen täysiä suorituksen 

alussa

• Energiavarastot ovat hyvin pienet. 

Pitkäkestoinen harjoitus voi 

tyhjentää varastot lähes 

kokonaan. 

• Lihakseen varastoidun energian 

pienentyessä verensokerin käyttö 

polttoaineena kasvaa. 

• Maksan energiavaraston 

loppuessa verensokeripitoisuus 

pienenee, voimat hiipuu.

• Nauttimalla hiilihydraatteja 

suorituksen aikana voidaan 

ylläpitää veren sokeripitoisuutta 

pidempään. Se lykkää uupumusta.

Veren glukoosi

Lihakseen varastoitu 

energia
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Pitkäkestoinen rasitus

Nautittu 

veren 

glukoosi

•   Hiilihydraattivarastojen olisi      
     hyvä olla suhtellisen täysiä   
     suorituksen alussa
•   Energiavarastot ovat hyvin 
     pienet. Pitkäkestoinen    
     harjoitus voi tyhjentää  
     varastot lähes kokonaan.
•    Lihakseen varastoidun 
     energian pienentyessä 
     verensokerin käyttö
     polttoaineena kasvaa.
•    Maksan energiavaraston
     loppuessa verensokeripitoisuus
     pienenee, voimat hiipuu.
•    Nauttimalla hiilihydraatteja
     suorituksen aikana voidaan
     ylläpitää veren sokeripitoisuutta
     pidempään. Se lykkää    
     uupumusta.

Ennen kierrosta

• Hitaita hiilihydraatteja energiatarpeen turvaa-                           

miseksi ja proteiinia lihaspilkkoutumisen estämiseksi

• Ateria, joka pitää verensokerin ylhäällä ja vapauttaa energiaa 

tasaisesti mahdollisimman pitkään 

• Vältä liian raskasta ateriaa, koska suuri osa energiasta menee 

ruoansulatukseen

Eli syö kokonainen laadukas ateria 1-2 tuntia ennen peliä 

           riittävästi väriä, hiilihydraattia, proteiinia ja hyviä rasvoja)

– ruokaisa salaatti öljypohjaisella kastikkeella ja täysjyväleipä, 

– keitto ja täysjyväleipä, 

– pasta tai 

– muu monipuolinen annos

E nnen  k i er ros t a
Ennen kierrosta

• Hitaita hiilihydraatteja energiatarpeen turvaa-                           

miseksi ja proteiinia lihaspilkkoutumisen estämiseksi

• Ateria, joka pitää verensokerin ylhäällä ja vapauttaa energiaa 

tasaisesti mahdollisimman pitkään 

• Vältä liian raskasta ateriaa, koska suuri osa energiasta menee 

ruoansulatukseen

Eli syö kokonainen laadukas ateria 1-2 tuntia ennen peliä 

           riittävästi väriä, hiilihydraattia, proteiinia ja hyviä rasvoja)

– ruokaisa salaatti öljypohjaisella kastikkeella ja täysjyväleipä, 

– keitto ja täysjyväleipä, 

– pasta tai 

– muu monipuolinen annos

•   Hitaita hiilihydraatteja energiatarpeen    
    turvaamiseksi ja proteiinia lihaspilkkoutumisen
    estämiseksi
•   Ateria, joka pitää verensokerin ylhäällä ja vapauttaa   
    energiaa tasaisesti mahdollisimman pitkään

•   Vältä liian raskasta ateriaa, koska suuri osa
    energiasta menee ruoansulatukseen

  Eli syö kokonainen laadukas ateria 1-2 tuntia ennen peliä
(riittävästi väriä, hiilihydraattia, proteiinia ja hyviä rasvoja)
– ruokaisa salaatti öljypohjaisella kastikkeella ja täysjyväleipä,
– keitto ja täysjyväleipä,
– pasta tai
– muu monipuolinen annos

Nauti runsaasti hiilihydraatteja ja nesteitä,
jotta yön aikana tyhjentyneet varastot täyttyvät

Esim.
– reilu lautasellinen kaurapuuroa, marjoja, banaani,
   kuppi kahvia tai teetä sekä iso lasillinen vettä
– sokeriton mysli sekä maustamatonta jugurttia, keitetty
   kananmuna ja hedelmä
– ruisleipä tai kuitupitoinen sämpylä juustoa ja/tai
   leikkelettä, tomaattia/kurkkua sekä hedelmä
– rahkaa ja marjoja, pähkinöitä tai siemeniä
– smoothie

A a m ul ä h t ö
Aamulähtö

Nauti runsaasti hiilihydraatteja ja nesteitä, 

jotta yön aikana tyhjentyneet varastot täyttyvät

Esim.

– reilu lautasellinen kaurapuuroa, marjoja, banaani, 

kuppi kahvia tai teetä sekä iso lasillinen vettä

– sokeriton mysli sekä maustamatonta jugurttia, keitetty 

kananmuna ja hedelmä

– ruisleipä tai kuitupitoinen sämpylä juustoa ja/tai 

leikkelettä, tomaattia/kurkkua sekä hedelmä

– rahkaa ja marjoja, pähkinöitä tai siemeniä

– smoothie

AURINKOTUULI

E v ä i t ä  k i er rok se l l e
Hiilihydraattien yhdisteleminen toimii tehokkaammin,
koska niillä on erilaiset imeytymisreitit ja -mekanismit

Esim.
   – ruisleipä, keitetty kananmuna, pähkinät, banaani,
      marjat ja hedelmät (myös kuivatut), palkokasvikset,
      juurekset, vihannekset, golfareille suunnattu
      energiapatukka
   – vesi tai kivennäisvesi
   – kahvi

Kaikkein huonoimpia välipaloja ovat suklaapatukat,
joiden ongelmana on korkea verensokerin nousu.
Sitä seuraa vielä voimakkaampi väsyminen.
Insuliinimäärä nousee korkeaksi.

Eväitä kierrokselle
Hiilihydraattien yhdisteleminen toimii tehokkaammin, 

koska niillä on erilaiset imeytymisreitit ja -mekanismit

Esim.

– ruisleipä, keitetty kananmuna, pähkinät, banaani, 

marjat ja hedelmät (myös kuivatut), palkokasvikset, 

juurekset, vihannekset, golfareille suunnattu 

energiapatukka

– vesi tai kivennäisvesi

– kahvi

Kaikkein huonoimpia välipaloja ovat suklaapatukat, 

joiden ongelmana on korkea verensokerin nousu. 

Sitä seuraa vielä voimakkaampi väsyminen. 

Insuliinimäärä nousee korkeaksi.

Eväitä kierrokselle
Hiilihydraattien yhdisteleminen toimii tehokkaammin, 

koska niillä on erilaiset imeytymisreitit ja -mekanismit

Esim.

– ruisleipä, keitetty kananmuna, pähkinät, banaani, 

marjat ja hedelmät (myös kuivatut), palkokasvikset, 

juurekset, vihannekset, golfareille suunnattu 

energiapatukka

– vesi tai kivennäisvesi

– kahvi

Kaikkein huonoimpia välipaloja ovat suklaapatukat, 

joiden ongelmana on korkea verensokerin nousu. 

Sitä seuraa vielä voimakkaampi väsyminen. 

Insuliinimäärä nousee korkeaksi.

Pitkäkestoinen 

suoritus

Nauttimalla hiilihydraatteja kierroksen aikana 

saadaan seuraavia hyötyvaikutuksia

– Lykkää uupumusta ja parantaa voimantuottoa 

kierroksen loppupuolella

– Helpompi ylläpitää hyvää suoritustehoa koko pelin ajan

– Vähentää rasituksen tunnetta, ylläpitää hyvänolon 

tunnetta, lisää päättäväisyyttä

– Ylläpitää keskittymistä, taitoa ja tekniikkaa lihasten 

väsyessä

> 70min

P i tk ä k es to i nen  s u or i t u s
       >  7 0  m i n

Nauttimalla hiilihydraatteja kierroksen aikana
saadaan seuraavia hyötyvaikutuksia:

    – Lykkää uupumusta ja parantaa voimantuottoa
           kierroksen loppupuolella

      – Helpompi ylläpitää hyvää suoritustehoa koko pelin ajan

       – Vähentää rasituksen tunnetta, ylläpitää hyvänolon
            tunnetta, lisää päättäväisyyttä

        – Ylläpitää keskittymistä, taitoa ja tekniikkaa lihasten
    väsyessä

N es te t a s a p a i no  k i er rok sen 
                                a i k a n aNestetasapaino 

kierroksen aikana
• Lihasten työskennellessä syntyy lämpöä, jolloin 

ylimääräisestä lämmöstä on päästävä eroon hikoilemalla

• Nestevaje aiheuttaa keskittymiskyvyn puutetta ja 

jaksamattomuutta

• Juominen kierroksen aikana vähentää rasituksen tunnetta ja 

tekee pelistä miellyttävämpää

• Janontunne katoaa herkästi veden juomisen seurauksena, 

vaikka nestetasapaino ei olisi vielä korjaantunut

• Golfaajat kokevat enemmän kielteisiä tunteita kierroksen 

aikana jos nestevajetta on valmiiksi suorituksen alkaessa

•   Lihasten työskennellessä syntyy lämpöä, jolloin
    ylimääräisestä lämmöstä on päästävä eroon hikoile-           
    malla

•   Nestevaje aiheuttaa keskittymiskyvyn puutetta ja
    jaksamattomuutta

•   Juominen kierroksen aikana vähentää rasituksen tunnetta ja
    tekee pelistä miellyttävämpää

•   Janontunne katoaa herkästi veden juomisen seurauksena,
    vaikka nestetasapaino ei olisi vielä korjaantunut

•   Golfaajat kokevat enemmän kielteisiä tunteita kierroksen
    aikana jos nestevajetta on valmiiksi suorituksen alkaessa
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Seniorigolfin
pelimatkat | syksy 2017

 Costa Blanca | La Sella 

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

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

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1150 € 2 vk 1995 € (standard huone)
• 1 vk 1220 € 2 vk 2135 € (*golfkenttä-/allasnäkymä)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 210 €/vk tai 350 €/vk*
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa Ke 12.4. klo 9:00 
Matkanvetäjä Ole Johansson 

Lähdöt: 1 vk 23.10. ja 6.11. / 2 vk 23.10. ja 30.10.2017

 Andalucia | Almerimar

Majoitus tasokkaassa golfhotelli Almerimarissa, jonne 
matka Malagasta taittuu noin 2 tunnissa. Aivan hotellin 
edessä sijaitsee maisemaltaan vehreä ja kaunis 27-rei-
käinen Almerimarin golfkenttä. Viikon aikana pelataan 
myös Playa Serenan kenttä. Hotellin vieressä, noin viiden 
minuutin kävelymatkan päässä, on yksi Espanjan suurim-
mista huvivenesatamista, jonka yhteydessä on viihtyisiä 
ravintoloita, baareja ja liikkeitä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Golf Almerimar *****
• Puolihoito
• 5 kierrosta golfia (4 x Almerimar ja 1 x Playa Serena)
• Golfkenttäkuljetukset Playa Serenan kentälle
• 4 x sisäänpääsy hotellin Spa-osastolle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
•  1 vk 1140 €
•  1 vk 1190 € (golfkenttä-/allasnäkymä)

Lisämaksusta: 
• Huone yhdelle 220 €/vk 
• Golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa Ti 11.4. klo 9:00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen

Lähtö: 4.10.2017

 Itävalta | Diamond Golf  

Kolmen päivän matka suuntautuu uudelle kiehtovalle 
ja nousevalle viini- ja golfalueelle – Itävaltaan. Golfkes-
kuksessa on järjestetty Euroopan Tourin osakilpailuja jo 
vuodesta 2010 alkaen, ja sieltä löytyy The Diamond -ki-
sakentän lisäksi leppoisampi 18-reiän Park-kenttä. Matkan 
hintaan kuuluu myös retki viinialueelle sekä viimeisenä 
päivänä Wienin kaupunkikierros. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Wien-Helsinki
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotelli Diamond Country Club ****
• Aamiainen ja 2 illallista hotellissa
• 3 kierrosta golfia hotellin kahdella kentällä
• Retki viinialueelle ja illallinen
• Wienin kaupunkikierros

HINTA
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 3 vrk 995 € 

Lisämaksusta: 
• Huone yhdelle 120 €
• Golfbägin kuljetus 30 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa Ke 5.4. klo 9:00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähtö: 26.9.2017

 Fuerteventura | Jandia

Jandia on uudempi kokemus Kanariansaaret kiertäneelle 
golfarille. Jandian alue sijaitsee Fuerteventuran eteläises-
sä kärjessä upeiden hiekkarantojen ympäröimänä. Viikon 
aikana pelataan kahdella eri kentällä. Jandian kenttä on 
käveltävissä mutta siellä on pari pidempää siirtymää. 
Hintaan sisältyy All Inclusive. Seniorigolfarit majoittuvat 
hotellin ”adult only” -puolelle, jossa lisäksi oma erillinen ja 
rauhallinen allasalue baareineen. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Novair lennot Helsinki-Fuerteventura-Helsinki
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Jandia Princess ****
• All Inclusive
• 5 kierrosta golfia (4 x Jandia golf ja 1 x Playitas golf)
• Golfkenttäkuljetukset 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1490 € | 2 vk 2460 € (standard huone)
• 1 vk 1620 € | 2 vk 2720 € (merinäköala)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 180 €/vk
• golfbägin kuljetus 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa To 13.4. klo 9:00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 27.11. ja 4.12.2017

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fiVaraukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi
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AIKA:	 14.6.2017,	klo	10.00	alk.
PAIKKA:	 Espoon	Golfseura
PELIMUOTO:	 Stableford	(pb)	18	reikää	täysin	tasoituksin
TASOITUSRAJA:	 36
KILPAILUMAKSU:	 55,-	sisältäen	buffetlounaan	(EGS:n	pelioikeudella	20,-)	
ILMOITTAUTUMINEN:		 caddiemaster@egs.fi	(9.6.2017	mennessä)

Suomen	Golfseniorien	kaksi	ensimmäistä	Matkaseurakisaa	järjestettiin	Peuramaan	
kentällä	ja	viime	vuonna	olimme	Hartolan	kuningaskunnassa.	Tänä	vuonna	palaamme	

jälleen	Uudellemaalle.	Peliareenana	on	Espoon	Golfseuran	perinteikäs	v.	1982	valmistunut	kenttä.	
Tule	tapaaman	vanhoja	matkakumppaneita	ja	verestämään	mukavia	matkamuistoja.	

Mukaan	mahtuu	60	nopeinta.

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

TERVETULOA!

Lisätietoja:	Ole	Johansson,	040	746	2626,	ole.johansson@ecsad.inet.fi

kILpaILukutsu 
kaikille sgs:n matkoille osallistuneille

-matkaseura-
-kIsa-

Suomen Golfseniorit Vietnamissa 2011

Long Stay

Seniorigolfin talven 2018 
kaukomatka tulee myyntiin 
huhtikuun lopussa!

Golfsenioreiden kuukauden mittaiset Long Stay matkat järjestetään marraskuussa 2017 ja 
helmikuussa 2018. Tiedot matkojen kohteista ja hinnoista päivittyvät Seniorgolfin nettisivuille 
suomengolfseniorit.fi ja ongolf.fi/golfseniorit-longstay huhtikuun aikana. 

Myynnin avauksesta tiedotamme myös uutiskirjeessä.

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

Myynninavauksesta tiedotamme myös uutiskirjeessä.
Matkan ajankohta on tammikuu 2018.

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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Golfseniorit ovat ottaneet innostuneesti vastaan 
Long Stay -pelimatkat. SGS:n ensimmäinen 
pitkäkestoinen pelireissu suuntautui vuosi 

sitten Espanjan Costa Blancan Mar Menoriin, mis-
tä saadut myönteiset kokemukset pohjustivat jatkon. 
Helmikuussa 27 golfseniorin ryhmä viihtyi ja pelasi 
kuukauden kestävällä matkalla Portugalin Lagosissa, 
suosion perusteella Algarven aateliin kuuluvassa golf-
kohteessa.

Orjakaupan keskuksesta golfkohteeksi
Historiallisten löytöretkien lähtösatamana ja orjakau-
pan keskuksena muinoin tunnetusta Lagosista on ke-
hittynyt matkailijoiden ja viime vuosina Portugaliin 
tykästyneiden golfarien keidas, jossa palvelutarjonta 
kohtaa vaativankin kysynnän. Esimerkiksi majoitusta 
alueelta löytyy monen mieltymyksen ja kukkaron mu-
kaan. Kun pitkäkestoisella matkalla etenkin majapaikan 
sijainnilla ja viihtyisyydellä on erityisen suuri merkitys, 
golfseniorit ovat majoittuineet 60 neliön kaksioihin 
huvivenesataman vieressä sijaitsevassa Marina Clubissa.

“Majoitusratkaisu on ihanteellinen, koska kau-

pungista ja vanhasta kaupungista löytyy kävelymatkan 
päässä ajanvietettä vapaapäiviksi”, matkaisäntä Pertti 
Raimiala kertoo. Myös ruoka- ja juomahuolto pelaa 
mainiosti. Lähettyviltä löytyy kosolti hyviä ja kohtuu-
hintaisia kauppoja ja ravintoloita.

Neljä pelikierrosta viikossa
Senioriyhmä pelasi neljä kierrosta viikossa kahdella 
kentällä. Majoituspaikasta noin kymmenen minuutin 
ajomatkan päässä sijaitsevat  27-reikäinen, kolmena 
perättäisenä vuotena Portugalin parhaaksi golfkentäk-
si äänestetty Onyria Palmares ja vuonna 2002 avattu 
18-reikäinen Boavista. Molemmat ovat maisemiltaan 
kauniita, mutta korkeuseroineen ja kallistettuine vihe-
riöineen vaativia kenttiä, joilla kierros kestää viitisen 
tuntia.   

Saamamme väliraportin mukaan säänhaltija oli 
ollut golfareille kahden ensimmäisen viikon aikana ar-
mollinen, muutamat sadekuurot kun olivat sattuneet 
sopivasti vapaapäiviksi. Näin pelipäivinä käydyissä 
joukkuekisoissa on vallinnut suotuisa poutasää samoin 
kuin hyvä yhteishenki.

SeniOriT SYTTYiväT 
PiTKäKeSTOmATKOille

Vuorossa Lagos Portugalin Algarvessa


Ylärkuvassa Onyria Palmares Beach & Golf 
Resort´in kenttä ja taustalla Atlantin valta-
meri. 

Ylhäällä oikealla golfseniorien rupatteluhetki 
Boavistan ykköstiillä ennen pelikierrosta.

Näkymä Marina Club -hotellihuoneen parvek-
keelta.

Osa porukasta ennen päivän kierrosta.

Alhaalla Boavista Golf & Spa Resort -kenttä.

Jatkossa ehkä kaksi 
matkaa vuodessa
Lupaavan alun ansiosta golfsenio-
reille saattaa olla jatkossa tarjol-
la jopa kaksi pitkäkestomatkaa 
vuo dessa. Tuomas Kiiskinen On-
Golfista kertoo, että seniorien 
seu raavat Long Stay -matkat ovat 
suunnitteilla marraskuulle ja hel-
mikuulle, mutta vielä tätä kirjoitet-
taessa kohteista ei ole tietoa.

Joka tapauksessa matkat kes-
kittyvät Euroopan kohteisiin, jois-
sa hiljaisen kauden aikana voidaan 
taata pitkäkestomatkojen kohtuul-
linen hintataso. “Vaikka shortsike-
leistä joudutaan ehkä tinkimään, 
golfin pelaamiseen sää sopii mai-
niosti”, Kiiskinen toteaa. 

seppo Rönkkö
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golfarit eivät rakasta 
uutta presidenttiään
Muutama viikko sitten valkoiseen ta-

loon muuttanut USA:n 45. Presidentti 
Donald Trump, on ollut golfin kanssa 

enemmän tekemisissä kuin kukaan edeltäjistään, 
mutta silti hänen suosionsa lajin harrastajien ja 
varsinkin sen päättävien elinten keskuudessa on 
todella alamaissa. Viimeisin niitti tähän kehityk-
seen oli se kun USA:n golfliitto (USGA) siirsi 
jo lupaamansa naisten U.S.Open’in pois hänen 
kentältään. (Trump National, Bedminster N.J.) 
Vaalikampanjan aikana ilmaistut mielipiteet nai-
sista riittivät hyvin tämän päätöksen syntymiseen. 

Muutama vuosi sitten Trump osti talousvai-
keuksissa painiskelleen, mutta maineikkaan Mia-
missa sijaitsevan Doral Country Clubin itselleen. 
Klubin ”Blue Monster” -kentällä on jo yli 50 
vuoden ajan pelattu keväisin tärkeä PGA Tourin 
osakilpailu, mutta ei pelata enää. Ensi vuoden kil-
pailu on siirretty, Trumpin suunnitteleman raja-
aidan ”väärälle” puolelle, Meksikoon. Ehkä kisa 
meni sinne sattumalta, mutta juuri tällä hetkellä 
hän tuntee itsensä, tästä siirrosta johtuen, aika lail-
la nöyryytetyksi.

Täällä Euroopassa Donald Trump osti viiti-
sen vuotta sitten maineikkaan, Skotlannin länsi-
rannalla sijaitsevan, Turnberry-kentän hotellei-
neen. Turnberry on mielestäni yksi näyttävimpiä 
Open-kenttiä, jopa kauniskin jos nyt aidoista 
linkseistä voi sellaista termiä käyttää. Tälle, mo-
nien mielestä, ihan valmiille kentälle, on Trump 
henkilökohtaisesti suunnitellut muutoksia joilla 
sinne on saatu, aidoilla linkseillä tosi harvinainen, 
pitkähkö veden ylitys. Ainakaan skotit eivät näytä 
olevan asiasta kovin innostuneita. Open pelattiin 
Turnberryssä viimeksi vuonna 2009, silloin kun 
Tom Watson oli, lähes kuusikymppisenä, viedä 
mestaruuden. Nyt olisi ollut jo korkea aika siihen, 

että kentän nimi näkyisi tulevien kisapaikkojen 
listalla, mutta vuoteen 2022 mennessä sitä ei siellä 
näy ja tuskinpa ihan pian sen jälkeenkään.

Skotit kyllästyivät Trump’iin oikeastaan jo 
silloin kun hän puoliväkisin runnasi, maanomis-
tajia ja yleistä mielipidettä uhmaten, oman ensim-
mäisen skottikenttänsä koskemattomalle rannalle 
lähelle Aberdeenin kaupunkia. Hän oli silloin itse 
jopa sitä mieltä, että R&A tulee ennen pitkää tar-
joamaan The Open’ia tälle kentälle, jonka suun-
nitteli vanhan arkkitehtiperheen kolmannen su-
kupolven edustaja, britti Martin Hawtree. Kenttä 
kyllä täyttäisi kaikki kriteerit, mutta omistaja ei 
montaakaan.

Minkälainen golfari tammikuun lopulla 
isoon virkaansa astuva Donald Trump sitten on? 
Itse hän väittää vetelevänsä 250 jaardin draiveja 
ja tasoituksensa olevan hyvää singelitasoa. Jotkut 
kanssapelaajat sanovat, että mies vähän liioittelee, 
mutta kukapa suuri yritysjohtaja ei niin tekisi. 
Kuvitteellisessa presidenttien sarjassa hän varmasti 
menestyisi. Tosin George H.W. Bush’in varapresi-
dentti, J.Danforth Quayle oli kuitenkin scr-tasoa 
ja selvästi taitavin niissä piireissä häärännyt.

Helmikuun alussa presidentti Trump vas-
taanotti Japanin pääministerin, joka oli virkaan-
astujaisten yhteydessä lahjoittanut Valkoisen talon 
uudelle asukkaalle kullatut Honma-merkkiset 
mai lat. Ennen virallista tapaamista pelattiin kui-
tenkin kierros golfia Trumpin Floridassa sijaitse-
valla upealla kentällä. Etsimättä tulee myös mie-
leen kysymys siitä pitäisikö meidän presidenttim-
me Sauli Niinistön varmistaa kutsunsa Valkoiseen 
taloon aloittamalla aivan uusi harrastus. Lätkää 
pelaamalla ja luistelemalla sinne ei kutsu niin hel-
posti irtoa.

 lassi tilander

Lassin kolumni

www.ongolf.fi  nettikauppa avoinna 24/7. 
Puhelinmyynti 020 7428590 palvelee ma–pe 9–17

Kaikki onnistuu, 
kun kysymys on 
OnGolfin 
ryhmämatkoista
OnGolfin ryhmämatka on aina mittatilausmatka. 
Voit lähteä matkalle pelikavereiden kanssa, oman 
klubin porukalla, järjestää yrityksesi asiakkaille 
palaverimatkan golfin merkeissä tai lähteä 
pelaamaan vaikka koko suvun voimin. Kohteeksi 
voitte valita jonkun OnGolfin kymmenistä 
pelimatkakohteista tai melkein minkä tahansa 
maailman golfkohteista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 
info@ongolf.fi

OnGolfin ryhmämatka on helppo ja huoleton. 
Kaikki on valmiiksi järjestetty luotettavasti 
ja Suomen johtavan golfmatkojen järjestäjän 
kokemuksella. 

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa 
ryhmämatkoista sekä hyviä esimerkkejä 
matkakohteista ja hinnoista.
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EGS:n seniorit ovat jo muutamana vuotena loppusyksystä tehneet 
viikon pelimatkan lämpimämmille leveysasteille. Viime syksynä kohteena oli 

La Gomera. Teneriffan länsipuolella sijaitseva Gomera on huikeita maisemia tarjoava, 
ensi sijaisesti vaelluskoh teena tunnettu, Kanariansaarten toiseksi pienin  saari. 

Myös SGS teki historiansa toisen matkansa Gomeralle tämän vuoden 
tammikuussa ja osa EGS-jutun kuvista onkin SGS:n reissulta.

m atka La Gomeralle ei 
kieltämättä ole hel-
poimpia, vaan reilut 
puoli vuorokautta on 
kaikkinensa varattava 
aikaa ennenkuin voi 

laskea päänsä hotellihuoneen tyynylle. Toisaalta 
on heti myös sanottava, että kun vihdoin on 
päässyt perille saari palkitsee väsynyttä matkai-
lijaa upealla väriloistollaan ja henkeäsalpaavilla 
maisemillaan runsain mitoin. 
 Gomera on pyöreä kattilanmuotoinen 
22 000 asukkaan tulivuorisaari halkaisijaltaan 25 
km. Saaren reunoilla nousevat jylhät vuorijonot 
yli 1000 metrin korkeudelle ja sen keskellä on 
laguunin omainen laaja trooppinen keskuspuis-
to. Hyvin merkittyjä vaellusreittejä on yhteensä 
yli 600 kilomet riä. Historian kirjoihin Gomera 
on myös jäänyt Kolumbuksen viimeisenä sata-
mana ennen matkaa yli Atlantin uuteen maail-
maan. Tosin hän ei itse tiennyt purjehtineensa 
Amerikkaan, vaan kuvitteli kuolemaansa asti 
löytäneensä meritien Intiaan. 

PITKä MATKA
Lentomatka Helsingistä Teneriffan eteläiselle 
lentokentälle kestää noin kuusi ja puoli tuntia, 
jonka jälkeen lyhyen bussimatkan jälkeen on 
odotettava kolme kertaa vuorokaudessa kulkevan 

lautan lähtöä Gomeraan. Norwegianin tarjonta 
lentokoneessa on, kuten tunnettua niukkaa, jo-
ten odotusajan käyttää mielellään Los Christia-
nosin satamakaupungin ruokatarjonnasta naut -
tien. Normaa listi 50 minuuttia kestävä laivamat-
ka Gomeran San Sebastianiin vei tällä kertaa 
merenkäynnistä johtuen hieman toista tuntia. 
 Vielä ennen perillepääsyä oli bussimat-
kaa kapeita vuoristoteitä pitkin noin tunnin 
verran. Toisin kuin SGS:n edellisellä Gomeran-
matkalla 2011 bussi vie nykyään lentoasemalta 
perille asti, joten matkatavaroita ei tarvinnut 
raahata eikä purkaa välillä. Helsinki-Vantaan 
lentoasemalta kone lähti n. 10.40 ja perillä Teci-
na Jardin -hotellissa olimme 23.40 eli melko ta-
san 13 tuntia myöhemmin. Paikallinen aika oli 
onneksemme kaksi tuntia vähemmän ja hotelli 
suostui ystävällisesti pidentämään illallisbuffetin 
aukioloa, jotta saimme vielä nauttia pientä ilta-
palaa ennen maatemenoa

HOTEllI
Jyrkkään rinteeseen rakennettu hulppea Teci-
na Jardin hotelli on nimensä mukaisesti 
puistomai nen. Hotellihuoneet on sijoitettu laa-
jalle alueelle rivitalomaisesti rykelmiin erilleen 
päärakennuksesta. Pimeässä oman buduaarin 
löytäminen ei ollut aivan yksin kertaista, mutta 
tässäkin vaiva palkittiin. Huoneet ovat tilavia, 
säilytystilaa riit tävästi ja pesutilat reilut erillisine 
suih kuineen ja kylpyammei neen. Tosin kaksi-
kerroksisissa ta loissa meidän huoneemme sijait-
sivat kaikki ala kerrassa ilman varsinaista näköa-
laa, merinäköalasta puhumatta. Hotellialue on 
hyvin hoidettu ja kukkaloisto ja näköalat silmiä-
hiveleviä. 

 Teksti: ole johansson | Kuvat: Heikki Hallaranta, ole johansson, Pertti kaikko

Espoon sennut 
LA GOmeRALLA

Vasemmalla näkymä hotellialueen rantapolulta alas 
Playa de Santiagon kylään ja lahteen. Polulta hissi vie 
alas rantaan, joten vaivalloiselta kiipeä miseltä säästyy.

Alakuvassa Tecina Golfin kuvankaunis nimikkoreikä 
on jyrkkään alamäkeen lyötävä kymppiväylä. Avaus on 
saatava riittävän pitkälle, jotta jatkolyönnillä saavuttaa 
alhaalla häämöttävän kaktusten ympäröivän viheriön. >>>
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 Puolihoitopakettiimme kuului buffet-illallinen hotel-
lin pääravintolassa. Maittavaa ruokaa oli tarjolla runsaasti, joskin 
ainakin minä olen oppinut olemaan ahmimatta liikaa illalla, jot-
ta nukkuminen sujuu rauhallisemmin. Viimeisenä iltana vaih-
doimme buffetin hotellin toisen ravintolan antimiin. Paikallinen 
kanariansaarelainen maukas kuuden ruokalajin menu sisälsi niin 
meren antimia kuin possun lihaakin ja onneksi annokset olivat 
sopivan pieniä. Nautintoa täydensi ravintolapäällikön suosittele-
ma paikallinen punaviini.

GOlFKENTTä
Donald Steelin suunnittelema saaren ainoa golfkenttä Tecina Golf 
sijaitsee hotellin välittömässä läheisyydessä, kui tenkin niin, että 
shuttle-bussilla sinne kuljetaan. Klubi on tosin kävelyetäisyydel-
lä, mutta ykköstii ei ja järjestely on sellai nen, että ensin kok-
oonnutaan klubille ja sieltä pikku-bussi ajaa n. viiden minuu tin 
ajomatkan kentän korkeimpaan kohtaan ykköstiille. Sieltä väylät 
kulkevat terassinomaisesti vuoren rinnettä pitkin alas klu bille. 
 Suurin osa väylistä on rakennettu siten, että pallo on si-
joitettava väylän ylälaidassa olevaan rintee seen, josta se useimmi-
ten valuu väylän keskel le. Väylälle pudotettu avaus tai jatkolyön-
ti taas saattaa helposti löytyä viereiseltä, tai jopa sitä seuraaval ta, 
väylältä. Saman kaltai s ten väylien erotta mi nen toisistaan ja muis-
taminen vii konkin pelaamisen jälkeen on hieman haas tavaa.
 Vastapainona on sitten neljä, viisi väylää, jotka jäävät 
muistiin enemmän kuin hyvin. Ne ovat suoraan jyrkkään alarin-
teeseen pelattavat väylät, joista ehkä mieleenpainuvimpana tämän 
lehden etukannen kuvassa oleva kymppiväylä. Sillä avaus on saa-
tava tiiauspaikan edessä olevan pensasalueen yli hyvälle paika-
lle väyläta santeelle ja jatkolyönti toisen pensasalueen yli “meren 
päällä” olevalle viheriölle. Kuvaavaa kaikille alamäkeen lyötäville 
väylille on lisäksi, että viheriöiden reunat ovat poispäin viettäviä 
ja pallon pysäyttäminen vihe riölle taitoa vativaa.
 Atlantin valtamerta lukuunottamatta varsinaisia vesi-
esteitä kentällä ei ole. Sen sijaan löytyy kauniita vesiesteik-
si merkittyjä pensas- ja kukkaistutusalueita.  Veden puutteesta 
huolimatta ne tuntuivat imevän palloja vähintään samalla te-
hokkuudella kuin “oikeatkin” vesiesteet.
 Edellä sanotusta saattaa syntyä kuva, että kenttä olisi 
vaikeasti hallittavissa. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, vaan 
kyllä siitä selviää kunnialla muutaman harjoittelukierroksen jäl-
keen ja muista malla huomioida ruohon kasvusuunnan vihe-
riöillä. 

PElIT
Perinteiseen tapaan joukkuepelit, kuten Bramble-Shamble, Cha-
Cha-Cha ja Irish Four Ball olivat peli ryhmiä vaihdellen pääosassa 
viikon aikana. Viimei senä päivänä ratkottiin Gomeran lyöntipeli-
me s ta ruus. Naisten tittelin vei Ansu Auterinen ja miesten Paavo 
Laukkanen. Joukkuepeleis sä käytännössä kaikki pääsi vät osal-
lisiksi OnGolfin lahjoittamiin pal kintoihin ja jos ei, niin arvon-
noissa rva Fortuna oli suo siollinen.
 Starttiaikamme olivat kaikki vasta puolenpäivän jälkeen, 
mikä tuotti hiukan ongelmia valon riittä vyyden suhteen ja muu-
tamana päivänä viimeiset ryhmät tulivatkin maaliin vasta aurin-
gon las keu dut tua. Peliaikataulun hyvänä puolena oli kuitenkin, 
että aamulla sai nukkua niin pitkään kuin halusi ja aamiaisen sai 
syödä kaikessa rauhassa auringosta nauttien ra vin tolan terassilla. 
Varjopuolena tietysti, että aamupäivällä ei oikein ollut järkevää 
tekemistä, vaan se meni enemmän tai vähemmän odotta miseen 
ja pelin jälkeen piti kiirehtiä illalliselle.

TUTUSTUMISRETKI 
Heti ensimmäisen pelipäivän jälkeen meil lä oli vapaapäivä. 
Osa oli jo etukäteen vuokrannut auton tutustuakseen saa ren 
nähtävyyksiin omin päin, osa päätti vuokrata pikkubussi-taksin 
samaan tarkoitukseen.
 Taksi saapui hotelliin hiukan myöhästyneenä, mutta 
olimme varanneet koko päivän retkeä varten, joten ei hätää. Por-
tugalista Gomeralle muuttanut kuljettaja ei juuri puhunut eng-
lantia mutta espanjaa sitäkin innokkaammin, välillä innostuen 
niin, että saimme aika ajoin pen kistä kiinnipitäen jännittää miten 
hän saa vuorenrinteitä nuolevilla serpentiiniteillä autonsa pysy-
mään kaiteiden sisä puolella. Onneksi myös Esko ja Tuula puhu-
vat sen verran sujuvaa espanjaa, että matkaselostus tuli ymmär-
retyksi.
 Matkareitin varrella näköalapaikkoja riitti, näyttävim-
pänä ehkä näkymä Agulon kaupun gin yli Teneriffan ja joko Es-
panjan kor keimmalle vuorelle Teidelle. Täällä saimme myös 
kuul la näytteen Gome ran ainutlaatuisesta silbo-kielestä, joka on 
viesti mistä viheltämällä. Linnunlaulua muistuttava kieli on to-
dettu hyödylliseksi viestittäessä yli saaren erittäin vaikeakulkuisen 
maaston. Äänen kantama on jopa kolme kilometriä. Viheltäen 
voidaan muodostaa neljä vokaalia ja kon sonanttia, joita yhdistele-
mällä muodostuu noin  4 000 eri sanaa. Silbo on ollut pakolli nen 
oppiaine Gomeran kou luissa vuodesta 2000 alkaen.

SGS:n matkalaiset ovat kokoontuneet Tecinan vaatimattomahkolle mutta viihtyisälle golf-
klubille kierroksen päätyttyä. Edessä pöydän ympärillä Hanna Nelimarkka, Eeva Lehtinen, 
Esa-Pekka Ruokokoski ja Pertti Kaikko.

Tecina Golfin väyläkartta, josta selvästi miten väylät va-
luvat rinnettä alas klubille. Kartan lupaamat ”Snacks & 
Drinks” -palvelut eivät kuitenkaan valitettavasti toimineet.

Tecina Golf

 Kierroksemme aikana piipahdimme myös Garanojayn kes-
kuspuistossa ja teimme vierailun pai kalli seen Aloe Vera -viljelytarhaan. 
Siinä saimme kuul la mielenkiintoisen luennon siitä, miten kasvia tu-
lee kasvattaa ja hyödyntää “oikeaoppisesti” ilman ryöstöviljelyä.

yHTEENvETO
Hieman hankalahkosta matkasta huolimatta La Go mera on ehdotto-
masti ainutlaatuisuutensa ansiosta vierailun arvoinen kohde. Komeat 
maisemat ja kukkaloisto ovat lisäarvoja. Lämpötila on miellyttävä ym-
päri vuoden. Sadepäiviä ei liene vuodessa montaa ja meidänkin viik-
komme aikana koimme vain muutaman sadepisaran ja muutaman 
hiukan tuulisemman päivän. Kokonaisuutena sää oli golfin kannalta 
loistava.
 Golfkenttä on sopivan haastava ja mielen kiintoinen. Hui-
keat maisemat ja istutukset lisäävät nautintoa. Kuivuudesta johtuen 
kenttä ei ollut parhaimmassa kunnossa ja pallon pysäyttä minen vihe-
riöille oli vaikeaa. Toisaalta kuiva kenttä antoi miellyttävästi lisärullia 
väylillä – ja myös viheriöil lä, mikä ei aina ollut yhtä tervetullutta. Kos-
ka kentällä kulje taan pääsääntöisesti alamäkeä tai tasamaalla, se ei ole 
senioreillekaan liian raskas käveltävä. Klubi ja harjoitusalueet ovat vaa-
timattomahkot, mutta palvelu ystävällistä. Helpottava tekijä on myös, 
että klubilla kaiken voi panna hotelli huoneen piikkiin ja golf varusteet 
saa säilyttää klubilla.
 Hotelli on korkeatasoinen ja palvelu hyvää. Buffet-ruoka on 
monipuolista ja maukasta ja vaih telua tarjoaa haluttaessa pientä lisä-
maksua vastaan kolme muuta a la carte -ravintolaa. Hotellihuoneet 
sijaitsevat omissa rykelmissään, eikä muut vie raat näin liioin häiritse. 
Liikuntaakin saa sopivasti hotellihuoneen ja päärakennuksen väliä 
suk kuloidessa.
 Hieno ja mieleenpainuva matkakohde monella tavalla. Vielä 
kun sen saa kokea mukavassa samanhenkisessä porukassa, niin mitäpä 
muuta voi matkalainen toivoa. n

Meri-Teijon Risto Lehtinen on SGS:n tammikuun matkalla onnistunut saamaan pelikump-
paneikseen Maija Kaijalaisen ja Maarit Ruokokosken. Taustalla häämöttää tulivuori Teiden 
huippu.

Yläkuvassa väylällä 15 esimerkki saaren tarjoamasta runsaasta kukkaloistosta.

Suurin osa kentän väylistä kulkee terassinomai sesti vierekkäin vuorenrinnettä alas. Alhaalla 
häämöttää viimeinen väylä, joka vie takaisin klubille. Vihe riölle lyömään pääsyä odottavat  
EGS:n matkalla Tuula Leivonen, Bo Bergman ja Pertti Kaikko. 

Kymppiväylän tiiboxissa SGS:läiset Kari Ikonen, Maija Kaijalainen, Eeva Lehtinen ja 
Kalevi Kaukua.

Saaren keskellä sijaitseva Garanojayn kansallispuisto tarjoaa vähän helppokulkui sempia 
kävely reittejä kuin vuortenrinteitä pitkin kulkevat. Hyvin merkittyjä vaellusreittejä on 
Gomeralla yli 600
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Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Kolme Fitting LAB-studiota mailanmitoitukseen ja opetukseen.

Golf Center TAGi
Tervetuloa tutustumaan ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan 

Golfkeskuksessa TAGissa. Golf Center TAGista löydät myös uudet ympärivuotisesti 

palvelevat Fitting LAB-mailamitoitus studiot, OnGolfin matkapalvelut ja yläkerrasta 

Ravintola Vistan maistuvat ruoat. 

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

Uusi myymälä sijaitsee Tapiola Golfin klubitalon alatasossa.

Golf Center 
Tapiolan Golfkeskus TAGi

Turveradantie 17
02180 Espoo

Golf Center 
Vantaanportti
Antaksentie 4
01510 Vantaa
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Lahdessa osataan järjestää muutakin kuin hiihtokisoja. Talvi-
golfia on Lahden Golfin kentällä pelattu 90-luvun alkupuo-
lesta lähtien. Winter Touria on pelattu 11 vuotta ja avoimes-
ta talvimestaruudesta on kisattu kahdeksan kertaa. MM-
tasoisesti on nyt pelattu kolmatta vuotta. Lienee kuitenkin 

paikallaan todeta, että yhtään edustajaa maamme ulkopuolel-
ta ei toistaiseksi ole paikalle ilmestynyt.

Lahden Golfin 9-reikäisellä talvikentällä pelattujen kol-
mansien pölkkygolfin MM-kisojen mestaruudet menivät tä-
nä vuonna ensi kertaa Lahden ulkopuolelle. 

Miesten mestaruuden vei Vierumäen Golfseuran Timo 
Selonen (kuva oik.) tuloksella 50 (-4). Samalla tuloksella (-4) 
toiseksi tuli Lahden Golfin Eero Rauhala. Messilä Golfin 
Juha Sillman otti pronssia (-2, 52 lyöntiä).

Myös naisten mestaruus matkasi ensi kertaa ulko-
paikkakunnalle kun Suur-Helsingin Golfin Pirjo Sipronen 
(kuva vas.) otti maailmanmestaruuden 55 lyönnillä (+1, 55 
lyöntiä). Lahden Golfin Eva Jare oli toinen (+3, 57) ja Tarja 
Kaplas kolmas (+5, 59).

Tasoituksellisen lyöntipelin maailmanmestaruudet jäi-
vät Lahteen, kun LG:n Lauri Riutto (-7) ja Tarja Kaplas (-2) 
voittivat sarjojensa mestaruudet.

Kilpailu jouduttiin sääolojen vuoksi pelaamaan lyhen-
nettynä 18 reiän kilpailuna suunnitellun 27 reiän sijaan.

Lahti on muutakin kuin MM-hiihtoa

pöLkkygoLfIn mm-kIsat

ole johansson

100 päivää – 100 metriä 

Miten saada lyöntiin pituutta?

Kukapa meistä ei toivoisi li-
sää pituutta draiviin ja miksei 
muihinkin lyönteihin. Tämä 

koskee ehkä vielä enemmän meitä senioreita, 
jotka vuosi vuodelta joudumme hakemaan 
draivimme yhä lähempää. 

Miten siis saada lyöntiin lisää pituutta? 
Vastausta tähän ikuisuuskysymykseen on 
tällä kertaa lähtenyt hakemaan Gofpiste ja 
Golflehti käynnistämällään 100 päivää – 100 
metriä -projektilla. 

Piileekö salaisuus voimankäytössä, not-
keudessa, tekniikassa vai kenties välineissä? 
Mailanpäähän pitäisi saada nopeutta ja osu-
maan tarkkuutta, mutta miten?

Sami Sarpakunnaksen vetämään pro-
jektiin valjastetut ammattilaiset edustavat 
kukin omaa edellä mainittua osa-aluetta. 
Pituuslyönnin Suomen mestari Janos Uo ti la 
vastaa voimapuolesta, notkeudesta eli fysiik-
kavalmennuksesta puolestaan Liikuntakes- 
kus Fressin Jessica Reiman ja lyöntiteknii-
kan hiomisesta pro Mika Piltz. Kun edellä 
mainitut alueet on saatu kuntoon ohjaa Golf 
Centerin Toni Salakari oikeiden välineiden 
valinnassa.

Koekaniineiksi on yli sadasta hakijasta 
testiin valittu kuusi golfaria iältään 26-60 
vuotta, kaksi naista ja neljä miestä. Lehden 

lukijoita eli meitä seniori-ikäisiä kiinnos-
taa luonnollisesti erityisesti, miten porukan 
”huru-ukko”, kuten Ari Mustonen itse it-
seään nimittää, pärjää ja saammeko hänen 
välityksellä arvokkaita vinkkejä. Ari on har-
rastanut golfia noin 15 vuotta ja siis ryhmän 
60-vuotias. 

Ryhmä tulee kevään aikana kokoontu-
maan määrävälein ja sen lisäksi jokainen käy 
omatoimisesti kuntosalilla neljä kertaa vii-
kossa. Projektin etenemistä voi seurata Golf-
pisteen nettisivuilla golfpiste.com.

– Meillä on siis 100 päivää aikaa laittaa 
lähinnä draivaaminen kuosiin niin, että saa-
daan lisää mittaa avauksiin. Ketään ei pääste-
tä helpolla, vaan hikeä ja ehkä kyyneleitäkin 
on luvassa, toteaa Ari.

Lehden mennessä painoon on vasta 
peruskuntotestit suoritettu ja lähtötaso sel-
vitetty. Näin valitettavasti ei vielä ole mitään 
konkreettisia tuloksia raportoitavana, mutta 
syksyn lehteen on tarkoitus tehdä yhteenve-
to. Silloin olemme toivon mukaan viisaam-
pia ja voimme kertoa miten erityisesti senio-
ri-ikäisten on mahdollista pidentää lyönte-
jään. Mutta jos ponnistuksista huolimatta 
se ei onnistu tai homma ei tunnu vaivan 
arvoiselta, voi aina turvautua Tom Watsonin 
oppiin ”Lähipeli ratkaisee”. 
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Stadin kundi näki päivänvalon 40-luvun 
lopulla Helsingissä. Siitä lähtien on koti 
löytynyt Helsingistä lukuun ottamatta 
10 vuoden evakkoreissua Vantaalle. Yli -
oppilaaksi tulon jälkeen oli kiire itsenäis-
tyä ja mennä naimisiin, josta seurauksena 
on tytär ja kaksi teini-ikäistä lastenlasta.

Kavereitten kanssa harrastettiin 50- 
ja 60-luvulla kaikenlaista urheilua; kesäi-
sin Eltsussa (Eläintarhan kentällä) yleisur-
heilua ja Stadikalla (Uimasstadion) uintia. 
Lätkä oli kuitenkin ykkösharrastus, jota 
pelattiin Brakulla (Brahen kenttä) aina 
kun koulusta päästiin ja kaikkina viikon-
loppuina niin kauan kuin jäätä riitti. 
Töölön Vesassa oli siihen aikaan yli 700 
junioria riveissään eri kaupunginosista. 
Lopulta eivät omat taidot eikä innostus-
kaan riittäneet B- ja A-junnujen sarjoja 
ylemmäksi mutta näihin päiviin asti on 
ainakin kerran vuodessa vedetty skrinnarit 
(luistimet) jalkaan ja lähdetty jäille staga 
(jääkiekkomaila) kädessä.
 
työelämä
Opiskelut eivät liiemmin kiinnostaneet 
yo-kirjoitusten jälkeen, joten jotakin piti 
keksiä perheen ja itsensä elättämiseksi. 
It-ala oli uutta 70-luvun taitteessa ja se 
tuntui kiinnostavalta. Niinpä ajattelin-
kin, että työ opettaa ja työantajat koulut-
tavat. Ja niinhän siinä sitten kävikin.

Ura alkoi vakuutusyhtiöiden omis-
tatamassa Tietokonepalvelu nimisessä
yrityksessä vuonna -69 tietokoneope-
raattorina. Muutaman vuoden kuluttua 
siirryin Suomen IBM:n palvelukseen 
käyt töjärjestelmäasiantuntijaksi. Siihen ai-
kaan oli yrityksissä käytössä massiiviset 
vesijääh dyt teiset keskustietokoneet ja 
oheislaitteet, jotka sijaitsivat omissa tar-
koin varjelluissa konesaleissaan.

Koulutusta annettiin pääsääntöises-
ti Englannissa, Saksassa ja Ranskassa si-
jaitsevissa koulutuskeskuksissa. Kurssien 
lopussa oli aina loppukoe, jossa opettaja 

sekuntikello kädessä otti aikaa, kauanko 
ongelman ratkaisu kesti. Jos meni lii-
an kauan, tuli reputus ja ”maitojunalla” 
kotiin. Kaiken kaikkiaan se oli mukavaa 
aikaa nuorelle miehelle ja sieltä varmaan 
virisi kiinnostus uusiin asioihin ja matkus-
teluun.

IBM sai myös Suomessa kilpai li-
joita ja niinpä siirryin 80-luvun taitteessa 
Mercantileen, joka edusti Suomessa japa-
nilaisen Hitachin valmistamia suurtieto-
koneita ja oheislaitteita. Toimin yhtiössä 
systeemi-, tuotemarkkinointi- ja myyn-
tipäällikkönä. Näissä tehtävissä minulla 
oli varsin mieluisa rooli, kun sain viedä 
asiakkaitamme Japaniin Hitachin tehtaille 
tutustumaan teknologiaan ja laitteisto-
jen valmistukseen. Näitä matkoja tehtiin 
10 kertaa, ensimmäinen vuonna 1981 ja 
niistä jäi elinikäisiä japanilaisia ystäviä.

Jossakin vaiheessa kävin suoritta-
massa MJD-tutkinnon Markkinointi-
instituutissa. Mercantilen, ICL:n ja Hew-
lett Packardin jälkeen viimeinen työpaik-
kani oli Tieto-Tapiola, jossa toimin käyt-
töpalvelukeskuksen johtajana ja johtoryh-
män jäsenenä. Olin jo vuosia suunnitellut 
lopettavani ansiotyöt 60-vuotiaana ja 
kuuden kuukauden ”yliajalla” se minulta 
onnistuikin.

liikunta
Isäni oli nuoruudessaan urheillut ja liik-
kunut paljon. Parin vuosikymmenen 
hil jaiselon jälkeen hän aloitti ”uuden 
elämän”, ensin kävelemällä ja kun kun-
to kohosi tulivat mukaan juoksulenkit. 
Lähdin hänen mukaansa Keskuspuiston 
maastoihin ja siitä syttyi kiinnostus juok-
suun ja hölkkäämiseen. Liityin Vantaalla 
Myyrmäessä toimivaan sporttiklubiin 
vuonna 1980. Jo seuraavana syksynä 
piti kokeilla maratonia. Mentiin ihan 
New Yorkiin asti, jotta ei kehtaisi kes-
keyttää. Siitä alkoi ”maratoonarin” ura. 
Kiersimme sporttiklubin kanssa pää-
asiassa ulkomailla juostavia massama-
ratoneja. Pohjoismaitten pääkaupungit 
ml. Reykjavik ruksattiin, taakse jäivät 
Ateena, Moskova, Singapore ja pari kertaa 
Honolulu ja New York. Varsinkin kauko-
kohteissa juoksimme maratonit alta pois 
heti matkan alussa ja sitten lomailimme 
1-2 viikkoa kohteesta riippuen. Kaiken 
kaikkiaan tuli juostua 18 maratonia. Pa-
ras aika oli 2.50,09. Kotimaassa hölkät-
tiin vuosikausia Lassen hölkkää ja Pää-
kaupunkijuoksua.

Tennis tuli elämään jossakin 80-lu-
vun puolivälissä. Vierumäen tenniskurssit 
kesällä ja Heikki Hedmanin kurssit syk-
syllä Playa del Inglesissä kuu lui vat ohjel-
maan useana vuotena, kunnes työelämästä 
nousi ”paineita”: Asiakkaat antoivat ym-
märtää, että jos en ala pelata golfia, lop-
puu kaupankäynti kanssani. 

Olin aina lähtenyt siitä, että liikun-
nassa täytyy tulla hiki. Golf ei mielestä-
ni täyttänyt kyseistä vaatimusta. Mutta, 
koska minusta ei tullut Lasse Vireniä, 
otin asiakkaiden neuvosta vaarin. Leivän 
päälle oli edelleen saatava särvintä. Vie- 
ru mäen tenniskurssit vaihtuivat golfkurs-
seihin ja suoritin green cardin vuonna 
1992. Alku ei oikein kolahtanut ja vasta 
vuosi kymmenen loppupuolella aloin in-
nostua pelistä enemmän. Tänä päivänä

    

Maratoonarista tuli          
GOLFARI 


 
golf on ykköslaji. Kakkose-

sena tulee hiihto, jota pyrin harras tamaan 
mahdollisimman usein pää kaupunkiseu- 
dulla ja Lapissa. Pickalan jäseneksi lii -
tyin 90-luvun alkupuolella ja asumme-
kin nykyisen puolisoni Tellervon kanssa
Pickalassa melkein puolet vuodesta 
(touko-syyskuu). Kierroksia ker tyy vuo-
sittain 130-160 ulkomaan kierrokset
mukaan lukien.
 
muu toiminta
Olen toiminut jo SunGolfin ajoista ja ny-
kyään OnGolfin puitteissa pelimatkojen 
vetäjänä. Tätä kirjoitettaessa on menossa 
seitsemäs kausi. Tämä ”talviharrastus” on 
antanut minulle mahdollisuuden tutustua 
uusiin ihmisiin ja mielenkiintoisiin paik-
koihin.

SGS:n toureja olen kiertänyt kym-
menkunta vuotta ilman sen kummem-
paa menestystä. Jossakin yhteydessä tuli 
Pertti Raimialan kanssa puheeksi mah-
dollisuus ryhtyä vetämään näitä koti-
maan toureja. Tämän seurauksena vas- 
taan tulevana kesänä M50 Haastajatou-
rista ja M60 Tourista. Molemmat ovat uu-
sia Toureja ja on mielenkiintoista nähdä 
mitä ne tuovat tullessaan.

Pickalassa
olen toiminut yhden vuoden senioritoi-
mikunnan vetäjänä ja Pickala ry:n hal-
lituksessa. Pickalan seniorikapteenina 
olen järjestänyt karsin nat seniorien SM-
kisoihin ja vastaan joukkueiden valin-
nasta. Kerran olen voittanut Pickalan 
se nio rien reikäpelimestaruuden ja kerran 
lyönti pelimestaruuden.

 
kesä 2017
Vuoden 2017 kisapaikkojen valinnat 
menivät aika myöhään ja varsinkin M60 
Tourin osalta ne painottuvat vahvasti 
Länsi-Suomeen. Vuoden 2018 pelipaik-
kojen valinnat aloitetaan tulevana kesänä 
aikaisemmin ja pelipaikat pyritään sijoit-
tamaan tasaisemmin eri alueille.
      Otan mielelläni kehitysehdotuksia 
vastaan sähköpostitse. Yhteystiedot löyty-
vät SGS:n nettisivuilta ja tämän lehden 
kolmossivulta.

 
Toivotan kaikille hyvää pelikesää. 

 
Tapaamisiin

kyösti Puustinen  

 

Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
KYÖSTI PUUSTINEN

Golfmatkojen vetäminen on ollut mieluisa ”talviharras-
tus” jo monta vuotta. Kuvassa pickalalaisten iloista poruk-
kaa La Mangan matkalla Espanjan länsirannikolla.

Mies ”uransa huipulla” työsopimusta allekirjoittamas-
sa. Virka on ilmeisen tärkeä taustalla odottavista kuo-
hareista päätellen.

Vuonna 2014 teimme Rovos Rail -junamatkan Etelä-Afrikkaan. Taustalla kuuluista kolme kilometriä leveä ja hieman 
toista kilometrä korkea Pöytävuori.
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Ensimmäiset kirjoitetut golfin 
säännöt vuodelta 1744 sanoivat, 
että seuraava reikä on aloitettava 
mailanmitan sisällä juuri pelatus-
ta reiästä ja että ”Your Tee must be 
upon the Ground”. 

Vähitellen etäisyys reiästä 
kasvoi kahteen, sitten neljään 
mailanmittaan. Vasta vuonna 
1875 Old Tom Morris otti St 
Andrewsin Old Coursella käyt-
töön erityiset erikseen merkityt 
tiiauspaikat.

Hiekkakeko toimi tiinä
Perinteinen tapa helpottaa pal-
lon pelaamista avauksissa oli tii-
ata pallo pienen hiekasta tehdyn 
keon päälle. Samalta vuodelta 
peräisin olevissa Royal & Ancient 
Golf Clubin säännöissä todetaan 
näin:

”Pallo on tiiattava vähintään 
kahdeksan ja enintään kahden-

toista mailanmitan päähän reiästä, paitsi silloin kun erityinen 
paikka avauslyöntejä varten on osoitettu…”

Pitkistä siirtymisistä ei silloin kukaan voinut valittaa!

Tee box – hiekkalaatikko
Tiikeon rakentamiseen 
tarvittava hiekka kaivet-
tiin usein juuri pelatun 
reiän pohjalta, mikä luon-
nollisesti ei ollut omiaan 
pitämään huolta reiän 
reunojen hyvästä kunnos-
ta. Niinpä moni kenttä 
otti käyttöön erityiset 
”tee boxit”, missä pidet-
tiin tiin rakentamiseen 
tarvittava materiaali eli märkää hiekkaa. Sittemmin termiä on 
laajennettu käsittämään myös tiiausaluetta, mikä useimmiten on 
myös laatikon muotoinen.

Sottaista puuhaa
Hiekkatiin rakentaminen oli usein sottaista touhua, minkä vuoksi 
avuksi kehitettiin monenlaisia muotteja, jotta ”hiekkakakkujen” 
leipominen olisi sujunut mahdollisimman kivuttomasti. Vettä ja 
pyyhkeitäkin oli yleisesti tarjolla käsien puhdistusta varten.

Helpompikin tapa täytyi olla olemassa, alkoivat mo-
net mietiskellä 1800-luvun lopulle tultaessa. Kokeiluja tehtiin 
korkkisilla, paperisilla ja kumisilla uusiokäytettävillä, mukana 
kulkevilla, kehitelmillä.

Ensimmäinen tiedossa oleva patentti myönnettiin skotlanti-
laisille William Bloxomille ja Arthur Douglasille. Heidän ratkai-
sunsa oli litteä kuminen levy, jonka yhteen kulmaan oli sijoitettu 
kannatin palloa varten (kuva).

Puutiin ensimmäisen patentin haki George Grant
Yleensä William Lowellia (kts. alla) on pidetty puisen tiin keksi-
jänä. Sittemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että yhdysvaltalainen 
George Grant, Har vardissakin professorina vai kuttanut hammas-

lääkäri, oli jo vuonna 1899 
patentoinut oman versionsa 
puusta valmistetusta piikki-
mäisestä tiistä. 

Mikä sitten sai profes-
sorina ja hammaslääkärinä 

toiminvan innokkaan golfarin 
keksimään hiekka- tai mutakasaa 
parempaa tiiaustapaa? Vastaus 
lienee yhtä yksinkertainen kuin 
itsestään selvä. Hiekkakekojen te-
keminen oli sekä sottaista että työ-
lästä ja hammaslääkärin ammatin 
harjoittajalle oli eduksi, että kädet 
pysyivät puhtaina. 

Grant ei kuitenkaan, toisin 
kuin hänen seuraajansa, osannut 
hyödyntää nerokasta keksintöään 
eikä varsinkaan markkinoida sitä 
niin, että se olisi lyönyt itsensä 
läpi. 

Läpimurron teki 
William Lowell
1890-luvulta lähtien tii-
markkinoille oli alkanut 
tulla monenlaisia tikku-
maisia vaihtoehtoja. Lo-
pullisen läpimurron ne 
tekivät kuitenkin vasta 
1920-luvulla, kun toinen 
yhdysvaltalainen hammas-

TikusTa asiaa

Old Tom Morris

Alkuperäinen ”tee box”

George Grantin patenttihakemus 
vuodelta 1899.

George Grant 
(1846-1910) oli 
toinen Harvard 
Dental Schoolista
valmistunut afro-
amerikkalainen.

Tiiaustikut ovat vähäinen mutta olennainen osa modernia golfia. Toisin oli ennen. 
Pitkälle 1800-luvulle asti tiiaustikkuja ei ollut olemassa, ei myös kään erityisiä avauslyöntipaikkoja. 

lääkäri(!) Wil liam 
Lowell alkoi aggres-
siivisesti markki-
noida nykyisen 
kaltaisia puisia tii-
tä. Patentin hän 
sai 1928, useita 
vuosia myynti-
ponn i s t e lu j en 

aloittamisen jälkeen.  
Lowell ymmärsi teh-

dä kek sinnöstään merk-
kituotteen ja alun pitäen 
vihreäksi maalattu tii sai 
uuden punaisen värinsä 
myötä nimen ”Reddy Tee”. 
Lowell osasi myös käyttää 
tehokkaasti apukeinoja ja 
Red dy Tee`n tunnetuksite-
kemiseen hän onnistui vär-
väämään aikansa huippuni-
met Walter Ha  genin ja Joe 
Kirkwoodin. Kiertäessään 
näytösotteluissa ympäri 
maata Hagen ja Kirkwood 
jättivät Reddy-tiitikkuja 
jälkeensä yleisön poimitta-
viksi.

Tii-pakkauksen taka-
puolen myyntitekstiä laa-
dittaessa on tämän päivän 
golfarin silmin todella osattu tehdä ”tikusta asiaa”, mutta on 

siinä korostettu 
relevanttejakin 
argumentteja.

 

Monta keksintöä
Vuosien saatossa on keksitty mitä mielikuvituksellisimpia ratkai-
suja golfpallon tiiaamiseen ja myös haettu patenttia niille. Yksi 
mielenkiintoinen on kuvassa näkyvä kartiomainen, ilmeisesti 

pahvista tehty, tiin ja tuloskortin yhdistelmä. Miten se toimii tu-
loskorttina, ei oikein selvästi käy ilmi kuvasta. Jos joku sen keksii, 
niin kertokaa.   

Lopuksi voidaan todeta Grantin ja Lowellin keksintöjen kes-
täneen hyvin ajan hammasta. Materiaalit ovat vaihdelleet, mutta 
puinen tii lienee edelleen golfkentillä eniten käytetty tiiausväline. 
Ja hyvä niin, koska voi vain kuvitella miten paljon enemmän ai-
kaa tärvääntyisi kentällä kun jokainen pelaajaa leipoo tiiausalus-
taksi 18 hiekkakakkua.....  

ole johansson

William Lowell (1863-1954, keskel-
lä) Pyöritti menestyksekkäästi Reddy 
Tee Com panya yhdessä poikansa 
Ernestin ja William Jr´in kanssa.

William Lowellin patenttihakemus vuodelta 
1928, missä jopa tuulen suunnan vaikutus oli 
huomioitu.

Mielenkiintoinen 
ratkaisu; golfpal-
lon tiiauskartio, 
joka toimii myös 
tuloskortti na. Tältä näyttää nsimmäinen 

hiekkatiin korvaa patentin 
saanut laite. 

Reddy Teen pakkauk-
sen takapuolelle oli 
kerätty 12 myynti-
valttia.
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Suurin muutos tulevaan kau-
teen on miesten ikärajan pu-
dottaminen 50 vuoteen, mi kä 
tuo viisi uutta miesikäluokkaa 

eli 50-54-vuotiaat senioritoiminnan 
piiriin. Koska senio rien koko ikähaa-
rukka näin kasvaa entisestään ja kil-
pailuinto on edelleen seniorien kes-
kuudessa varsin suurta, aiheuttaa se 
lisäpaineita uusien kilpailusarjojen 
pe rustamiseen. Näin olemmekin ensi 
kauden kilpailukalenteriin tehneet 
seuraavat lisäykset ja muutokset. 

Finnish Senior Tour´in ikäraja ale-
nee miesten osalta 50 vuoteen, sa-
  moin M55 Haastajatour muuttuu
M50 Haastajatouriksi. Tour-kilpailu -
sarjaan tulee uusi sarja, M60. 
   Myös Aluetourille tulevat vastaa- 
vat muu tokset ja koska kilpailuinto
on naistenkin keskuudessa suurta,
saavat hekin kaksi uutta kilpai lu-
touria, N70 Tourin ja N65 Alue tourin. 

SM-kisojen osalta kaikki miesten 
55-sarjat muuttuvat 50:ksi ja muu- 
toksen myötä 60-vuotiaat saavat 
oman lyöntipelin SM-kisan. Jotteivät 

muutokset loppuisi tähän tullaan 
SGS-reikäpelimestaruudesta M70 sar-
jan lisäksi pelaamaan myös ikäluokis-
sa M65 ja M75.  

Kaikkiin kilpailusarjoihin on uusien 
sarjajakojen myötä tehty joitakin ta-
soitusrajatarkistuksia.

Euroopan golfjärjestöjen osalta ti  - 
lanne on hieman sekava. EGA (Euro-
pean Golf Association) pudotti mies-
ten ikärajan 50 vuoteen jo vii me vuo-
den alusta, mutta ESGA (European 
Senior Golf Association) päätti yl-
lättäen viime kesän kokouksessaan 
säilyttää k.o. ikärajan 55 vuodessa. 
Käytännössä tämä vaikuttaa siten, 
että EGA:n joukkuekisoihin voimme 
lähettää 50+ ikäisiä pelaajia, mutta 
ESGA:n kisoihin nuorimmat edusta-
jat ovat 55-vuotiaita. Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että voimme, viimevuo-
tisen välivuoden jälkeen, tänä vuonna 
jälleen lähettää sekä nais- että mies-
joukkueen EGA:n EM-kisoihin. 

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

uusI kausI 
uusIa kILpaILusarjoja

kILpaILu-
kaLenterI  
    

            2017

V a p a u s  k u t s u u

Audi Teknistä etumatkaa

Audi Q5 Business 2.0 TDI quattro S tronic 120 kW (163 hv) alk. 55 263,73 € CO2-päästöllä 129 g/km.
Vapaa autoetu alk. 965 €, käyttöetu alk. 815 €. Yhdistetty EU-kulutus 4,9 l/100 km.
Kuvan auto erikoisvarustein. Suositusvähittäishinnasto 1.1.2017, sisältää toimituskulut 600 €.

Täysin uusi Audi Q5 quattro.
Alk. 55 264 €Alk. 55 264 €
Kuuletko? Täysin uuden Audi Q5:n quattro-neliveto ja taloudelliset TDI-moottorit 
kutsuvat poikkeamaan totutuilta teiltä. Haluatko vielä kauemmas tavallisesta? 
Valitse lisävarustelistalta mukautuva ilmajousitus, täysin digitaalinen Audi virtual 
cockpit -mittaristo tai kirkkaasti paremmat Matrix LED -ajovalot. Vastaa vapauden 
kutsuun osoitteessa audi.fi 



46   SENIORIGOLFARI 1/2017 SENIORIGOLFARI 1/2017    47

	 20.	-	23.6.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 ESGA	 M55	 Postolowo	Golf	&	Country	Club	(Championship)	
	 	 	 	 	 Sierra	Golf	Club	(Cup)		 	 PUOLA
	 05.	-	09.7.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu		 ESLGA	 N50	 Marisa	Sgaravatti	Trophy
		 	 	 	 N65	 Ladies´	Masters	Team	Championship
	 	 	 	 	 Circolo	Golf	Torino		 	 ITALIA
	 17.	-	20.7.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 ESGA	 M70	 Karlovy	Vary	Golf	Resort	(Championship)
	 	 	 	 	 Golf	&	Spa	Resort	Cihelny	(Cup)		 TSEKKI
	 04.	-	09.9.		 Miesten	EM-joukkuekilpailu		 EGA		 M50	 PGA	Sweden	National		 	 RUOTSI	
	 04.	-	09.9.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu		 EGA		 N50	 Golf	Resort	Skalica		 	 SLOVAKIA
	 	 	 	
Edustusjoukkueiden	valinta
Pelaajien	valinta	edustusjoukkueisiin	tapahtuu	vuoden	2016	menestyksen	perusteella	sekä	alkukauden	2017	kilpailuissa	
kerättyjen	sijoituspisteiden	perusteella.	Kapteeneilla	on	kussakin	kilpailussa	yksi	villi	kortti	käytössään.	
Valintakriteerit	löytyvät	nettisivuilta:	www.suomengolfseniorit.fi	–>Kilpailut	–>Maajoukkueet	–>Valintakriteerit

EM-JOUKKUEKILPAILUT

	 04.7.	 SM	lyöntipeli	 M80	(tr	36)			 18r	scr	1	)	 Alastaro	Golf
	 07.	-	09.7.	 SM	lyöntipeli			 M50	(tr	10)	 54r	scr		 Keimola	Golf	Vantaa	/	Saras
	 13.	-	14.7.		 SM	lyöntipeli	 M65	(tr	20)	 36r	scr		 Kartanogolf
	 	 Seurajoukkue-SM	lp	 M65		(3	pelaajan	joukkueet)
	 14.	-	15.7.	 SM	lyöntipeli	 N50	/	N60	/	N65	/	N70	(tr	24)		 36r	scr	 Golf	Talma	/	Master
	 25.	-	26.7.		 SM	lyöntipeli	 M70	/	M75	(tr	20)	 36r	scr		 Kullo	Golf	Club
	 	 Seurajoukkue-SM	lp	 M70	/	M75		(3	pelaajan	joukkueet)	2)

	 28.	-	30.7.	 Audi	Finnish	Senior	Open	 M50	(tr	10)	/	N50	(tr	16)		 54r	scr	 Aura	Golf
	 	11.	-	13.8.	 SM	reikäpeli	 M50	(tr	10)	 	 Espoon	Golfseura	
	 	 	 N50	(tr	16)	 	 Porvoo	Golf	Borgå
	 26.	-	27.8.		 SM	lyöntipeli	 M60	(tr	16)	 36r	scr		 Salo	Golf	
	 	 Seurajoukkue-SM	lp	 M60		(3	pelaajan	joukkueet)		
	 16.	-	17.9.	 Seurajoukkue-SM	lp	 M50		(4-6	pelaajan	joukkueet)		 36r	scr	 Golf	Pirkkala	
	 	 	 N50		(2-4	pelaajan	joukkueet)		 54r	scr	 Hill	Side	Golf	Club	/	Valley

Ilmoittautuminen	kilpailuihin
Ilmoittautuminen	henkilökohtaisiin	SM-kilpaiuihin	tehdään	netissä	osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi	–>Kilpailut	–>Finnish	Senior	Tour	–>Golfbox-kilpailukalenteri		tai		kilpailukutsussa	
ilmoitetulla	tavalla	ja	siinä	ilmoitettuna	määräaikana.	Seurajoukkuekilpailuihin	ilmoittautuminen	tehdään	
järjestävälle	seuralle.	Ilmoittautumisaika	on	kaksi	(2)	viikkoa	alkaen	kolme	(3)	viikkoa	ennen	ja	päättyen	yksi	(1)	
viikko	ennen	kilpailun	alkua.	
Pelaaja	on	itse	vastuussa	ilmoittautumisestaan.	Henkilökohtaisiin	SM-kilpailuihin	pelaajat	otetaan	tasoitus	järjestyksessä.

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

SM-KILPAILUT

	 05.-06.9.	 SGS	reikäpelimestaruuskilpailu					 							M65	/	M70	/	M75		(tr20)			 Sea	Golf	Rönnäs				

M65 / M70 / M75 rEIKäPELIT

kILpaILu-
kaLenterI  
    

            2017

	 27.5.	 Audi	Senior	Open		 M50	(tr	10)			 18r	scr	 Hyvinkään	Golf
	 	 	 N50	(tr	36)	1)		 18r	scr	 Suur-Helsingin	Golf	/	Lakisto

	 10.	-	11.6.	 OnGolf	Senioripokaalit		 M50	(tr	10)		 36r	scr	 Tawast	Golf
	 	 	 N50	(tr	16)		 36r	scr	 Aulangon	Golfklubi	/	Eversti

		01.	-	02.7.	 Audi	FST	1	 M50	(tr	10)	/	N50	(tr	16)			 36r	scr	 Pickala	Golf	Club	/	Forest	/	Park

	07.	-	09.7.		 SM	lyöntipeli	 M50	(tr	10)				 54r	scr	 Keimola	Golf	Vantaa	/	Saras	

	 14.	-	15.7.	 SM	lyöntipeli	 N50	/	N60	/	N65	/	N70	(tr	24)	2)		 36r	scr		 Golf	Talma	/	Master	

	 28.	-	30.7.	 Audi	Finnish	Senior	Open	 M50	(tr	10)	/	N50	(tr	16)		 54r	scr			 Aura	Golf

	 		11.	-	13.8.	 SM	reikäpeli		 M50	(tr	10)		 	 Espoon	Golfseura
	 	 	 N50	(tr	16)		 	 Porvoo	Golf	Borgå
	05.	-	06.8.	 Audi	FST	2	 M50	(tr10)	/	N50	(tr	16)	 36r	scr	 St	Laurence	Golf	/	Kalkki-Pett.	/	Pyhä	Lauri

	 02.9.	 Audi	FST	karsinta	2018	 M50	(tr	10)	3)		 18r	scr	 Salo	Golf	

Osallistumisoikeus	kilpailuihin
Osallistumisoikeuden	Audi	Finnish	Senior	Tourille	(pl.	SM-kisat)	saa	Order	of	Merit	-rankingin	45	parasta	miespelaajaa,	
viime	syksynä	pelatun	karsintakilpailun	40	parasta	miestä,	M55	Haastajatourin	viisi	parasta	pelaajaa,	koko	Tourin	voittaja	
sekä	osakilpailujen	voittajat.	Tämän	lisäksi	voidaan	kilpailuihin	ottaa	pelaajia	tasoitusjärjestyksessä,	mikäli	mahtuu.	
Naisten	sarjoissa	otetaan	pelaajia	tasoitusjärjestyksessä	kilpailusta	riippuen	max.	120,	90	tai	30	(kts.	kilp.kutsut).	

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

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

1)		 Audi	Senior	Open	-kisan	yhteydessä	järjestetään	naisille	parikilpailu.
2)	 Mikäli	johonkin	sarjaan	ei	tule	vähintään	kahdeksan	(8)	osallistujaa,	ko.	sarjan	pelaajat	siirretään	alempaan	sarjaan.
3)	 Karsintakilpailuun	voivat	osallistua	myös	vuonna	1968	syntyneet	miespelaajat.

AUDI FINNISH SENIOr TOUr

kILpaILu-
kaLenterI                 2017
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Aluetour on sekä seniorimiehille että -naisille tarkoi-
tet tu kilpailusarja. Pelimuotona on 18-reikäinen 
tasoituksellinen lyöntipeli kaikilla muilla paitsi N65-
naisilla. Heillä pelimuotona on pistebogey hcp. 

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

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

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

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

 ALUETOUr

ALUETOUr
ALUE I LOUNAIS-SUOMI
 07.6.  Wiurila Golf & Country Club
 10.7. Uudenkaupungin Golfklubi
  02.8. Aurinko Golf Naantali

ALUE II UUSIMAA
 01.6.  Nordcenter Golf & CC / Fream
 06.7.  Nurmijärven Golfklubi / A+B
 01.8.  Hangon Golf

ALUE III HäME
 06.6.  Tawast Golf
 06.7.  Lahden Golf
 01.8.  Lakeside Golf Vammala / Järvenr.

ALUE IV KAAKKOIS-SUOMI
 13.6.   Iitin Golfseura
 04.7.  Puula Golf (sarjat N65, M65, M70)
 04.7.  rantasalmi Golf (N50, M50, M60)
 08.8. Golf Porrassalmi

ALUE V POHJANMAA
 15.6.  ruuhikoski Golf Seinäjoki
 06.7.  Jakobstads Golf - Pietarsaaren Golf
 27.7.  ähtärin Golf

ALUE VI KESKI-SUOMI
 06.6.  Laukaan Peurunkagolf
 04.7.  Karelia Golf
 08.8.  Kartano Golf

ALUE VII POHJOIS-SUOMI
 15.6.  Nivalanseudun Golf
 11.7.  Virpiniemi Golf Club
 02.8.  Kuusamo Golf

FINAALI 
 02.9.  Viipurin Golf / Etelä-Saimaa
  Finaaliin kutsutaan yhteensä 120   
  pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

Heikki Hallaranta

p. 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

miesten kisat
Fst, sm, em

Pirjo sipronen

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

naisten kisat
Fst, sm, em

Paavo Reunanen

p. 040 740 8402
paavo.reunanen@welho.com

alUetoUR 

kari Hiukka

p. 0500 692 790
kari.hiukka@phnet.fi

m65/70/75/80 sm
m65/70/75 tour

m65/70/75 Rp
 

kyösti Puustinen

p. 040 779 8311
kyosti.puustinen@gmail.com

m50 HaastajatoUR
m60 toUR 

m60 sm 

liisa eerola

p. 040 728 0848
l.eerola@luukku.com

 n60/n70 toUR 

kilPailUvastaavat:

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

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

 M50 HAASTAJATOUr
20.5.      Kankaisten Golf Masku
03.6. ruukkigolf
11.6. St Laurence Golf / Kalkki-Petteri
16.7. Porvoo Golf Borgå 
13.8. Iitin Golfseura

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

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

 M65 TOUr
23.5. Meri-Teijo Golf
13.6. Suur-Helsingin Golf / Lakisto
27.6. Lakeside Golf Vammala / Pirunp.
13.-14.7. Kartanogolf (SM lyöntipeli 36 r)
22.8. Hirvihaaran Golf Mäntsälä

12.9. FINAALI  
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

70- ja 75-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20
Sarjat: scr ja hcp  

 M70 TOUr / M75 TOUr
23.5. Wiurila Golf & Country Club
13.6. Suur-Helsingin Golf / Luukki
27.6. Lakeside GolfVammala / Järvenr.
25.-26.7. Kullo Golf Club (SM lyöntipeli 36r)
22.8. Tuusulan Golfklubi

12.9. FINAALI  
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa kum-
mastakin sarjasta parem-
muusjärjestyksessä.

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

 N60 TOUr / N70 TOUr  
23.5. Yyteri Golf
15.6. Hirviharan Golf Mäntsälä
11.7. Messilä Golf
08.8. Espoon Golfseura

Sijoituspisteiden laskeminen
Miesten kilpailujen pistelaskussa huomioidaan neljä (4) parasta 
osakilpailusuoritusta ja naisten kilpailuissa kolme (3). 
M60, M65, M70 ja M75 Tourin pistelaskussa huomioidaan lyöntipeli-
SM:ssä saadut pisteet 1,5-kertaisina. Miesten toureilla pisteitä saa 
50 parhaiten sijoit tunutta pelaajaa ja naisten Tourilla 20 paras-
ta pelaajaa. 
Täydellinen pistetaulukko löytyy SGS:n nettisivuilta. 
Pistemäärien kertymää voi seurata internetsivuilta: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Kilpailut 

12.9. FINAALI 
 Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan kolme 
(3) pelaajaa kummastakin 
sarjasta paremmuus-
järjestyksessä.

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

 M60 TOUr
19.5. Aurinko Golf Naantali
04.6. Loimijoki Golf
17.6. Nokia river Golf / rock
23.7. Porin Golfkerho
26.-27.8. Salo Golf (SM lyöntipeli 36 r)

12.9. FINAALI  
Vanajanlinna G&CC
 Finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

kILpaILu-
kaLenterI  
    

            2017
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OIKEAT VASTAUKSET

1.	 c) Sääntö20-2avaatiipelaajaapudottamaanilman
  rangaistustapallonsauudelleen,josseosuujohonkin
  henkilööntaijonkunpelaajanvarusteeseenennen
  maahanosumistaantaisenjälkeen.

2.	 b)	Jukkasuljetaankilpailusta,joshänkäyttääsääntöjen
  vastaisestipeliominaisuuksiltaanmuutettuamailaa
  (sääntö4-2).Josrikehuomataan,onJukanjulistettava
  draiverinsapoispelistäkilpailustasulkemisenuhalla.
  Sääntöjenvastaisenmailanpelkästämukanapitämisestä
  pelaajasaakahdenlyönninrangaistuksenreikääkohti,
  korkeintaanneljärangaistuslyöntiä.

3.	 c)	Sääntö33-5:toimikuntavastaatuloskortinyhteen-
  laskusta.

4.	 b)	 Määritelmälähinvapauttavapaikka:lähinpaikka,
  jossapelaajavapautuurangaistuksettakiinteästähaitasta,
  epänormaaleistaolosuhteistataiväärästäviheriöstä.
  Tässätapauksessapensaikkoonlähinvapauttavapaikka.
  Jospelaajaeihaluakäyttäävapauttavaapaikkaa,sovel-
  letaansääntöä18-2(pelaajaliikuttaapysähtynyttä
  palloasääntöjenvastaisesti)japallovoidaanasettaa
  takaisinyhdenlyönninrangaistuksella.

5.	 c)	 Sääntö18-2:pelaajaliikuttaapysähtynyttäpalloa
  sääntöjenvastaisesti.

6.	 c) Sääntö17-4:pallonojaalipputankoon:jospalloputoaa
  lipputankoanostettaessareikään,onsemennytreikään
  edellisellälyönnillä;muussatapauksessapalloasetetaan
  takaisinpaikalleen.Pelaajasaatässätapauksessakahden
  lyönninrangaistuksenrikkoessaansääntöä20-7(pelaa-
  minenväärästäpaikasta)elitulosonviisi(5). 

kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

kari 
Bastman 

MUUTAMA HELPPO SÄÄNTÖTILANNE:

KYSYMYKSET

1. Julia vapautuu korjattavasta aluesta. Pudottaessaan 
 pallonsa se osuu hänen jalkaansa.

  a)Juliasaayhdenlyönninrangaistukseneikäpalloasiirretä
  b)Juliasaayhdenlyönninrangaistuksenjapallopudote-
  taanuudelleen
  c)Julianonpudotettavapallouudelleen,eirangaistusta

2. Jukalla on uusi säädettävä draiveri ja lyöntipelikilpailun 
 ensimmäisen reiän jälkeen hän päättää muuttaa draive- 
 rin painoa saadakseen enemmän kierrettä palloonsa.

  a)Jukkasuljetaankilpailusta,vaikkahäneikäyttäisi
   draiveria
  b)Jukkasuljetaankilpailustavain,joshänkäyttäädraiveria
  c)Jukkasaakaksirangaistuslyöntiäjokaiseltareiältä,jolla
   hänkäyttäädraiveria

3. Timon tuloskortissa on oikeat lyöntimäärät joka 
 reiältä mutta yhteistulos on laskettu yhden lyönnin 
 verran liian pieneksi.

 a)Timosuljetaankilpailustaliianpienenlyöntituloksentakia
 b)Timontulosjäävoimaan,josmerkitsijäonsenhyväksynyt
 c) toimikuntamuuttaaTimontuloksenreikäkohtaisten
  lyöntimäärienmukaiseksiilmanrangaistusta

4. Maisan pallo on tiellä ja hän nostaa pallonsa vapautuak- 
 seen kiinteästä haitasta. Nyt hän huomaa, että lähin 
 vapauttava paikka on tien oikealla puolella oleva tiheä 
 pensaikko.

 a)Maisavoipudottaapallonsatienvasemmallepuolelleilman
  rangaistusta
 b)Maisavoihalutessaanasettaapallontakaisinyhdenlyönnin
  rangaistuksella
 c)Maisanonpudotettavapallonsakorkeintaanyhdenmailan
  mitanetäisyydellelähimmästävapauttavastapaikasta,ei
  lähemmäksireikää

5. Mikä seuraavista tapauksista aiheuttaa yhden lyönnin 
 rangaistuksen: 
  
 a)pelaajakoskeemailallapalloontähdätessäänsitä,palloeiliiku
 b)pelaajakoskettaataakseviennissämailallaanvesiesteessä
  kasvavaapensasta
 c)pelaajapudottaavahingossaaurikolasinsaväylälläolevan
  pallonpäällejapalloliikkuu
 
6. Eijan aloituslyönti päätyy viheriön ja hiekkaesteen väliin
 viheriön ulkopuolelle. Lipputanko on jätetty vinoon
 asentoon poispäin Eijan pallosta, joten hän jättää lipun 
 paikoilleen ja lyö pallonsa reiälle. Pallo jää kolmasosaltaan
 reiän päälle nojaamaan lipputankoon. Eija nostaa lippu- 
 tangon pois, jolloin pallo vierii metrin päähän reiästä. Eija
  puttaa tästä pallonsa reikään. Mikä on lyöntitulos?

 a)3
 b)4
 c)5

Tänä vuonna kannattaa tarkistaa paikallissääntöjä

sääntöpalsta

Kevään etenemistä odotellessa on hyvä taas verrytellä sääntöjen parissa. Kannattaa tänä 
vuonna myös tarkistaa pelaamansa kentän paikallissäännöt: kysymyksessä saattaa olla sääntöjä 
18-2, 18-3 ja 20-1 tarkentava paikallissääntö (pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa), josta 
Golflehden 1/2017 sivulla 56 on erinomainen Arto Teittisen selvitys. Myös kilpailumääräyksissä 
saattaa sama asia esiintyä.

Matkatoimisto Detur Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI 

Puh. 09-68 99 88 77

www.detur.fi

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

Matti Even & Kaj Horsman 
Draivi Golf
Belek 28.10.                 1150 € 

Lassi Tilanderin 
Classic-week 
Belek 21.10.         1199 €

TEEMAMATKAT

Teemamatkojen hintaan sis. 
all inclusive -majoitus 
(hlö/2hh),  ohjelman 
mukaiset greenfeet 
sekä bägikuljetus. 

Lisätiedot netistä.

Valikoimissamme on useita 
erilaisia golfpaketteja, joissa on 
mukana greenfeet eri kentille, 

hotellit ja ateriat valintasi 
mukaan. Matkapaketin voit 

varata nettisivuiltamme 24h. 
Starttiaikojen varauspalvelu 
sisältyy pakettiin. Golfbägin 
kuljetusmaksu lennoilla on  
Kanarialle 70 ja Turkkiin 55 
euroa (edestakaiset lennot).

Tulossa myös:
Etelä-Afrikan 
golfmatka, 10 pv
Tammi-helmikuu 2018

HOTELLI+GOLF

ETU SENIORI-
GOLFAREILLE !

Ilmaiset lentokenttä-
kuljetukset kohteessa 

Hotelli+golf -paketteihin.
Koskee 31.5. mennessä 

tehtyjä uusia varauksia. 
ALENNUSKOODI:

SGS

Belek 
alk. 719 €

29.4. Riu Kaya Belek DDDD+, 
all inclusive ja 6 greenfeetä 

Kaya Eagles -kentällä.

Gran Canaria
 alk. 1259 €

4.4. Ifa Dunamar DDDD, 
aamiainen ja 5 greenfeetä 

Meloneraksen kentällä

Syksyn hotelli+golf -paketit 
Kanarialle ja Turkkiin tulossa 

myyntiin maalis-huhtikuussa.

SENIORIGOLFARIT_DETUR_1_2017.indd   1 21.2.2017   8.10
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SGS-logotuotteita 2017
	 	
	 		
	 		 Naisille	QuiNN-pikee			49	euroa
	 		 Värit:	valkoinen,	musta	tai	orkidea.
	 		 laadukas	tekninen	pikee.

	 	Miehille	Gailes-pikee			49	euroa
				 	Yläosan	tehostevärit:	punainen,	valkoinen	tai		 	
	 	tummanharmaa.
	 	laadukas	tekninen	pikee.

	 	haVsteN-Neule			66	euroa
	 	Miehille	värit:	musta,	punainen	tai	dk.cobolt		
	 	(kirkas	sininen).
	 	Naisille	värit:	musta,	lipstick	(tumman		 	
	 	pinkki)	tai	purple	(tumman	lila).
	 	Materiaalina	80%	puuvilla	ja	20	%	polyamidi.		
	 	 			lämmin	perusneule	viileämmille	ilmoille.

Glade-perustakki				68	euroa
Miehille	ja	naisille	väreinä:		kokonaan	musta	
tai	dk.cobolt	(kirkas	sininen)	punaisilla	
tehosteilla.
tuulenpitävä,	hengittävä,	pientä	sadetihkua	kestävä	ja	pieneen	tilaan		 	
mahtuva,	todellinen	bägin	perusvaruste.

	 	 kaNata-laukku			34	euroa
	 	 Värit:	pinkki	tai	musta.
	 	 Näppärä	golfarin	tilaihme,	jossa		

	 	 	 kuusi	vetoketjullista	taskua	ja	
	 	 lisäksi	avotaskut.	laukussa	on	kiinnitys	bägiä		
	 	 varten	ja	sen	saa	myös	cross-overina	olalle.			 	
	 	 Mitat:		k	20,	l	15	ja	s	8	cm.

kaikkiin	tuotteisiin	on	brodeerattuna	sGs:n	logo.	Naisille	on	saatavilla	koot	Xs	–	XXl	ja	miehille	s	–	XXXl.	Mitoitus	noudattaa	
viime	kesänä	myytyjen	paitojen	mitoitusta,	joten	jos	olet	paidan	hankkinut	niin	vastaava	koko	näissä	uusista	tuotteista	on	
myös	sopiva.	tuotteet	ovat	luotettavaa	abacus-laatua.

•	 toimituksen	yhteydessä	peritään	toimitusmaksua	5	euroa	/	tilattu	tuote.	posti	tuo	tuotteen	suoraan	kotiin.	saat	
tilauksesta	sähköpostiisi	ennakkolaskun,	jolla	tuotetilauksen	voi	maksaa.	toimituksen	mukana	tulee	lopullinen	
kuitattu	kauppalasku.	hinnat	sisältävät	alv:n.

•	 tilaukset	tehdään	sähköpostilla				mailisoukka@gmail.com
•	 Mikäli	jokin	kysymys	askarruttaa	niin	voi	myös	soittaa		040		501	0358.
•	 tuotteita	voi	tilata	jatkuvasti.
•	 tuotteisiin	pääsee	tutustumaan	mm.	sGs:n	talvipäivillä,	kevätkokouksessa	sekä	kesäpäivillä.

hyvää	kevättä	ja	golfkautta	!
Maili

  S
U

O
M

EN
 GOLFSEN

IO
R

IT

FINLAND


