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SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Pertti Raimiala, HyG
2010 – 2011 
Puheenjohtaja, jäsenmatkat 
Puh: 0400 987 173
pertti.raimiala@luukku.com

Heikki Hallaranta, SaG
2010 – 2012 
Varapuheenjohtaja, kilpailut
Puh: 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi 

Heli Ekström, HGK
2010 – 2012 
Kilpailutoiminta, naiset
Puh: 050 511 0722 
heli.ekstrom@avenida.fi

 
Ole Johansson, EGS
2012 – 2014 
Sihteeri, Seniorigolfari-lehti 
Puh: 040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi 

Armas Loponen, TawG
2009 – 2011 
Haastajatour (M65/70), 
senioritoimikunnat
Puh: 050 432 9391
armas.loponen@pp.inet.fi

Matti Pihlajisto, GG
2012 – 2014 
Aluetour
Puh: 040 148 5516
mattipihlajisto@gmail.com

Kristian Toivio, RuG
2012 – 2013 
Jäsenpalvelut, pelioikeudet
Puh: 0440 453 980
kristoivio@hotmail.com

Anneli Tuominen, AGK
2012 – 2013
Rahastonhoitaja 
Puh: 050 639 38
anneli.tuominen@kotiportti.fi

SGS:n toimisto Suomen Golfliitossa:

Kirsi Kankaanranta
Puh: (09) 3481 2244 ma-ke
kirsi.kankaanranta@golf.fi

sgs@golf.fi
seniorit@golf.fi
ilmo.seniorit@golf.fi
www.suomengolfseniorit.fi

Suomen Golfse  niorit 
-yhdistyk sen tar koituk -
sena on kehittää se nio-

ri golfia kilpa- ja kun tourheiluna, yllä pitää 
kou lutus- ja valmennustoimintaa ja saattaa 
seniori-ikäiset golfseurojen jäsenet SGS:n 
toiminnan piiriin. Yhdistyksen jäseniksi 
hyväksytään miehet sinä vuonna kun 
täyt tä vät 55 vuotta ja naiset 50 vuot ta. 
Jäsenmaksun mak sa neita senioreita oli 
vuoden 2011 lopussa yli 10 000.

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 Senior Haastajatour ja Senior 
Aluetour. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumatto-mille Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-kilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjestämät 
miesten EM-kisat ovat syyskuun alussa Esto-
rilissa Por  tugal is  sa ja naisten vastaavat kisat 
samaan ai kaan Luganossa Sveitsissä. Heinä-
kuussa järjestetään ESGA:n (Union of 
Eu ro pean Seniors Golf Associations) M55-
joukkuei den mestaruuskilpailut Kroatiassa 
ja Slove  niassa ja vas taavat M70-sarjan kisat 
elo kuussa Itävallassa. Naisten vastaavat 
ESWGA:n (European Senior Women Golf 
Associations) mestaruus kilpailut, nimeltään 
Marisa Sgaravatti Trophy, järjestetään heinä-
kuussa Suomessa Helsingin Golfklu bin 
kentällä.  

Muu toiminta
Seniorigolfareiden välinen 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. Ensi 
vuonna Kesäpäiviä järjestetään kol met eri 
puolilla Suomea. SGS järjestää suosittuja 
golfmatkoja yhteistyössä matka toimistojen 
kanssa. SGS on ostanut tai vuokrannut 
jäsenistönsä käyttöön eri ken tiltä peli-
oikeuksia, joita jäsenet voivat käyttää mak-
samalla toi mistomaksun. Li säksi jäsenet 
saavat alennuksia green fee maksuista tietyil- 
lä kentillä. SGS ylläpitää myös omia netti- 
sivuja: www.suomegolfseniorit.fi.SGS jul-
kaisee Seniorigolfari-nimistä jäsenlehteä 
kaksi kertaa vuodes sa, huhtikuun ja marras- 
kuun alussa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi-
sen syyskokouksen valitsema hallitus, joka 
toimii myös Suomen Golfl iiton seniori-
toimikuntana. 

Suomen Golfseniorit

Juhlavuoden 30-vuotisjuhlamatka 
Vietnamiin lipsahti hiukan väärälle 
vuodelle eli tämän vuoden tammi-

kuulle, mutta se ei tunnelmaa haitan-
nut, vaan matka oli kaikkien matka-
laisten mukaan varsin onnistunut ja 

mieleen painuva.

  Pääkirjoitus

Alkuun on syytä vielä muistella juhlavuotemme 2011 
loppuosassa tapahtuneita hienoja asioita. Super-
tiistaina marraskuun 11. päivänä Mu siik ki talossa 
pidettyyn yh dis tyksemme syyskokoukseen osallis-
tui ennätyksellinen yli 150 osanottajan määrä ja 

hienon yksimielisyyden myötä tehtiin hyviä päätöksiä. Samalla 
osanottajat saivat kuulla musiikkitalon rakentamisen vaiheista ja 
tutustua itse rakennukseen. Mieleenpainuvaa!! 

Samana iltana lähti 30-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan ja mat-
kassa oli mukana yli 160 senioria viettämässä yhdessä mukavaa 
juhlahetkeä yhdistyksemme merkkipäivän merkeissä. 

Hienoja tapahtumia ja jäsentemme runsas mukanaolo osoit-
taa luottamusta toimintaamme ja antaa vahvan uskon tulevaisuu-
teen .....ei kun eteenpäin!

Kolmas merkittävä asia vuoden lopulla oli joulukuussa 
Golfliiton kanssa allekirjoitettu pöytäkirja yhteistyön jatkumises-
ta aikaisemman käytännön mukaisena.

Tällä toimella saatiin päätökseen yhdistyksemme rekiste-
röinnistä johtunut epäselvä tilanne ja samalla saavutettiin hyvät 
ja rauhalliset toimintaedellytykset seniorien golfasioiden hoitoon.

Kun tähän vielä lisätään SGS:n hallituksessa tapahtuneet 
muutokset, Matti Pihlajisto tuli hoitamaan aluetour-asioita, 
Kristian Toivio hoitamaan jäsenpalveluja ja Anneli Tuominen 

hoitamaan raha-asioita, voidaan tulevaan golfkauteen 2012 lähteä 
luottavaisin mielin. Tervetuloa mukaan uudet hallituksen jäsenet!

Tähän lehteen on kerätty tietoa tulevan golfkauden seniori-
kilpailuista ja -tapahtumista sekä jäsenpalveluista.

Kilpailuohjelmassa on mahdollisuuksien mukaan huomioi-
tu kilpailijoiden toiveita ja  pyritty antamaan  entistä useammille 
pelaajille mahdollisuus osallistua seniorien kilpailusarjoihin.

Yksi kesän merkittävimpiä kilpailuja on Talissa heinäkuussa 
järjestettävä Marisa Sgaravatti Trophy -kilpailu. Kilpailu on mai-
den välinen seniorinaisten EM-joukkuekilpailu, minkä järjestä-
misvuoro on nyt Suomella. 

Jäsenetujen osalta on huomioitavaa selvä lisäys alennuskent-
tien määrässä ja uusina etuina on jäsenille tarjolla edullisia majoi-
tus- ja golfpaketteja.

Kauden ohjelma on valmis joten nyt vain jännityksellä odo-
tellaan, että tuo koko maan kattava runsas lumimäärä sulaa ja että 
golfkentät saadaan pelikuntoon normaalissa aikataulussa.

Toivotan kaikille golfsenioreille ja muillekin golfareille oi-
kein mukavia ja tuloksekkaita kierroksia niin omilla kuin vieras-
kentillä. 

Nautitaan kesästä ja golfista!
Pertti Raimiala
puheenjohtaja 

kolmekymppinen yhdistyksemme toimintakunnossa
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SGS:n vuosikokouksen pitopaikaksi 
oli tänä syksynä valittu hiljattain val-
mistunut Musiikkitalo Helsingissä. 

Valinta osoittautui sikäli onnistuneek-
si, että kirjattiin uusi osanottoennätys. 
Olimme varautuneet noin sataan osanot-
tajaan, mutta uuteen nähtävyyteen tutus-
tumien houkuttelikin paikalle lähes 160 
senioria, mikä tarkoitti, että istumapaik-
koja ei kaikille riittänyt ja tunnelma oli 
tiivis.

Kahvitarjoilun jälkeen ennätysylei-
sö sai kuulla talon johtajan Helena Hiili-
virran mielenkiintoisen esityksen talon 
rakentamishistoriasta.

Tärkeimmät päätökset
Messilän Jukka Torstilan toimiessa  

puheenjohtajana kokouksen henkilövalin-
nat saatiin käsitellyiksi ripeään tahtiin. 
Hiukan enemmän keskustelua herätti ja 
äänestyksiäkin tarvittiin käsiteltäessä vuo-
den 2012 kilpailuasioita.

SGS:n hallituksen puheenjohtajaksi 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin 
uudelleen jo toisen kerran Pertti Raimiala, 
HyG. Erovuorossa olleista hallituksen jä-

se nistä Ole Johansson, EGS ja Armas 
Loponen, TawG saivat kumpikin uutta 
luottamusta kolmeksi vuodeksi. Hal li-
tuksen ehdotuksesta kokous hyväksyi 
hal lituksen jäsenten määrän kasvattami-
sen yhdellä henkilöllä. Paikalle valittiin 
yksimielisesti Gumböle Golfin Matti 
Pihlajisto. Teuvo Käyhty, VG oli pyytänyt 
eroa hallituksesta ja hänen loppukaudek-
seen kokous valitsi yksimielisesti Kristian 
Toivion, RuG.

Tilintarkastajiksi valittiin jatkamaan 
Tapani Vuopala (KHT) ja Hannu Tapiola. 
Vara tilintarkastajina jatkavat Teppo Ran-
tanen (KHT) ja Heikki Aal to nen.

Finnish Senior Tourin M55-kil pai-
lu sarjan pisteidenlaskua ehdotettiin muu-
tettavaksi siten, että pisteitä annetaankin 
50 parhaalle pelaajalle eikä 30 parhaalle. 
Ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

70-vuotiaat miehet toivoi vat itsel-
leen myös SM-jouk kue kilpailua, muiden 
ikäryhmien tapaan. SM-statuksen voi 
kui  tenkin myöntää vain Golfliitto ja siksi 
ehdotus muutettiin siten, että ikämiehille 
järjestettäisiin tulevana kautena epäviral-
linen joukkuekilpailu. Ehdotus hyväksyt-

tiin ja päätettiin, että joukkueet muodos-
tuvat kahdesta 70-vuotiaasta ja yhdestä 
75-vuotiaasta miehestä.  

Ehdotettiin myös, että Haas taja-
tourin M70-sarjaan lisätään scratch-sarja, 
mutta ehdotus ei saanut riittävää kanna-
tusta.  

Kunniapuheenjohtajat 
ja kunniajäsenet

30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hal-
litus oli päättänyt ehdottaa vuosikokouk-
selle alla oleviaen henkilöiden kutsumista 
Suomen Golfsenioreihin kunniapuheen-
johtajiksi ja kunniajäseniksi kiitoksena 
hei  dän seniorigolfin eteen tehdystä pit-
käaikaisesta ja ansiokkaasta työstään. Eh-
dotus hyväksyttiin ilman äänestystä.

Kunniapuheenjohtajiksi nimettiin 
Bjarne Nygård ja Lassi Tilander ja kunnia-
jäseniksi Ilkka Ant to lainen, Pertti Kaija-
lainen, Esko Kansanaho, Mer vi Kunnas, 
Marja-Liisa Niemi, Asko Rantanen, Rau-
no Stedt, Annukka Taukojärvi, Marja 
Virta sekä Ritva Vuola.

Teksti ja kuva: Ole Johansson

uusi musiikkitalo 
veti salin täyteen 
syyskokouksessa

Suomen suurin nyt myös verkossa.
Tilaaminen on helppoa ja turvallista

100 % kotimainen verkkokauppa

Tilaaminen on turvallista

Asiakaspalvelua suomeksi

Vaihto- ja palautusoikeus

Nopea toimitus koko Suomeen

Näin teet ostoksia golfcenter.fi verkkokaupasta

1.  Mene osoitteeseen > www.golfcenter.fi

2.  Valitse haluamasi tuoteryhmä yläpalkista.

3.  Näet varastosaldon tuotekohtaisesti.

4.  Siirrä haluamasi tuote ostoskoriin.

5.  Siirry tilaamaan ikkunan oikeasta yläkulmasta. 

6.  Täytä tarvittavat tiedot ja siirry maksamaan.

7.  Tuotteet toimitetaan sinulle valitsemallasi tavalla.

nettikauppa@golfcenter.fi                 020 7428 518

klik klik

Myös Palvelumme Pelaa - Verkossakin
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03.7.   ti  Kytäjä Golf   50 e
   Lakeside Golf 16.7.   ma Vammala   30 e

26.7.   to  Kymen Golf   40/70 e  

Lisätietoja: Kristian Toivio p. 0440 453 980

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa 
ennen tapahtumaa Caddie Masterille:

KYTÄJÄ: p. 019 4565 700
caddiemaster@kytajagolf.fi

VAMMALA: p. 03 512 9500
toimisto@lakesidegolf.fi

KOTKA: p. 05 2103 700
caddie@kymengolf.fi

    K
esäpäivät 

    
    ja Kotkassa 

   Kytäjällä
    

   Vammalassa  

1)

1) Yhden henkilön hinta 40 e, pariskunta 70 e 
2) Kytäjällä lähtö klo 10.00 (kokoontuminen klo 9.30)

2)
OHJELMA
. yhteislähtökilpailu klo 9.00     
    (kokoontuminen 8.30) 

. tervetuloa mukaan

. hyvät palkinnot

. keittolounas

. kullakin paikkakunnalla 
    omaa ohjelma 

Haastajatourin palkitut

         POIMINTOJA

SGS:n syyskokouksessa 22.11.2011 kutsuttiin yh
distyksen kunniapuheenjohtajiksi ja kunniajäseniksi 
seuraavat SGS:n ja golfin senioritoiminnassa an
sioituneet henkilöt. 

Kunniapuheenjohtajan arvon sai Bjarne Ny
gård KoskiGolfista. Bjarne (yläkuvassa) oli yhdis
tyksen hallituksen puheenjohtajana kuusi vuotta 
sekä ESGA:n hallituksen jäsenenä kolme vuotta. 

Toinen kunniapuheenjohtajaksi kutsuttu hen
kilö on Lassi Tilander. Helsingin Golf klubista,. Hän 
toimi ensin SGS:n hallituksen jäsenenä kaksi vuotta 
sekä sen jälkeen sen puheenjohtajana kuusi vuotta. 
Lassi mm. aloitti yhdistyksen Seniorigolfarilehden 
julkaisemisen ja myös toimitti sitä monta vuotta.

SGS:n kunniajäseneksi kutsuttiin: 
Marja Virta, SHG (12 vuotta hallituksen jäsenenä), 
Asko Rantanen, AG (9 v. hall. jäs.), 
Ritva Vuola, HGK (8 v. hall. jäs.), 
Ilkka Anttolainen, LG (7 v. hall. jäs.), 
Esko Kansanaho VG (6 v. hall. jäs.), 
Pertti Kaijalainen, ArGC (6 v. hall. jäs.), 
MarjaLiisa Niemi, HGK (6 v. hall. jäs.), 
Rauno Stedt NG (6 v. hall. jäs.), 
Annukka Taukojärvi (5 v. hall. jäs.) sekä
Mervi Kunnas, joka hoiti SGS:n asioita Golfliitossa 
monta vuotta.

Kerro meille 
sähköpostiosoitteesi
Marraskuussa viime vuoden lopulla avautuivat Suomen 
Golf seniorien omat nettisivut. Sieltä löytyvät nopeasti 
ajankohtaiset ja keskeiset seniorigolfareita koskevat asiat. 
Kehotammekin jäse niämme seuraamaan nettisivujamme 
säännöllisesti, jotta mikään tärkeä asia ei mene ohi. 

Seniorigolfarilehden ja nettisivujen ohella tärkeä tie
dotuskanava on sähköposti ja mm. jäsenmaksut hoidetaan 
sen kautta, silloin kun jäsenen sähköpostiosoite on tiedos
samme. Tämä nopeuttaa toimintaa ja säästää kustannulsia. 
Siksi pyydämme sinua ystävällisesti kertomaan sähköposti
osoitteesi meille. Helpoiten se käy nettisivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi >> Jäseenasiat >> Jäsentietojen
muutos

Kiitos etukäteen avustasi!   

2/16/12 6:45 PMhttp://www.suomengolfseniorit.fi/?n=20087
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Linkit Etusivu

SGS mukana golfmessuilla 2.- 4. maaliskuuta

Suomen Golfseniorit on mukana 2.- 4. maaliskuuta Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä
golfmessuilla. SGS esittäytyy keskuksen uudessa näyttelyhallissa Suomen Golfliiton osastolla.

Messuilla on mahdollisuus liittyä SGS:n kasvavaan jäsenkuntaan sekä tutustua yhdistyksen
monipuoliseen toimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan. Saatavilla on yhdistyksen julkaisemaa
Seniorigolfari-lehteä ja toiminnasta kertovaa esitettä. Kotiin viemisiksi messuvieraat voivat myös
ostaa viime vuonna ilmestyneen yhdistyksen 30-vuotishistoriikin, joka kertoo elävästi sanoin ja
kuvin suomalaisen seniorigolfin kehityksestä.

Golfmessut 2012

15.02.2012

Euroopan naisseniorit kilpailevat Helsingissä heinäkuussa

Suuri joukko Euroopan naissenioreita kokoontuu
keskikesällä Helsinkiin, kun Helsingin Golfklubin
kentällä pelataan 16.- 20. heinäkuuta 22. Marisa
Sgaravatti Trophy.

Kilpailun menestyksekäs läpivienti edellyttää
vapaaehtoisten työpanosta muun muassa
starttereiden, forecaddien ja joukkue-emäntien
tehtävissä.

Lue lisää…

15.02.2012

Tali odottaa naissenioreita ympäri Eurooppaa viheriöilleen.

 

SGS:n jäsentarjoukset 2012:

Pelioikeudet entisellään – lisää muita etuja

Suomen Golfseniorien (SGS) jäsenet saavat nauttia alkavalla pelikaudella runsaista eduista. Vaikka
yhdistyksen pelioikeuksien määrä pysyy entisellään, on muita etuja tarjolla kotimaan kentillä
viimevuotista enemmän.

SGS:n jäsenkortin esittämällä alennusta greenfeestä saa aiempien kymmenen kentän lisäksi nyt
myös Mikkelin Golfissa ja Virvik Golfissa Porvoossa. Samoin SGS on sopinut uutena palveluna
majoitus- ja golfpaketteja Lappajärven Kylpylä Kivitipun, Hankasalmen Revontuligolfin ja Salon
Hotelli Fjalarin kanssa.

Jäsenistön käytössä on yhteensä 88 pelioikeutta 28 kentällä. Pelattavien kenttien määrä kasvaa
tänä vuonna yhdellä, kun Hill Side Golfissa on mahdollisuus kiertää Hill Coursen lisäksi tulevana
kautena myös Valley Course.

Jäsenedut

13.02.2012

Gomeran kuulumiset:

Huikeat näkymät, yllättävät viheriöt

Etusivu Golfseniorit   Jäsenasiat   Kilpailut   Tapahtumat Yhteystiedot

SGS:n kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet

Golfseniorit mukana 
GoExpo -messuilla

Suomen Golfliiton (SGL) ja Suomen Golfseniorien (SGS) vä
linen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan. Liiton ja yhdistyksen 
edustajat hyväksyivät allekirjoituksin tiistaina 13. joulukuuta 
2011 käymässään neuvottelussa pöytäkirjan, jossa todetaan 
toiminnan jatkuvan joulukuussa 2009 hyväksytyn yhteistoi
mintamallin mukaisesti.

Neuvottelussa vahvistetun kirjauksen uskotaan olevan 
selkeä viesti koko golfjäsenistölle SGL:n ja SGS:n vahvasta 
suhteesta ja lopettavan siten epätietoisuuden yhteistyön tu
levaisuudesta ja epäilyt, joita golfseniorien rekisteröityminen 
omaksi yhdistykseksi on nostanut vuoden aikana julkisuuteen.

Yhteistyön jatkumisen vahvistivat vasemmalta SGL:n 
toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi, SGS:n puheenjohtaja Pertti 
Raimiala, SGL:n puheenjohtaja Antti Peltoniemi sekä SGS:n 
varapuheenjohtaja Heikki Hallaranta.

SGS ja Golfliitto 
vahvistivat yhteistoiminnan 
jatkumisen

Suomen Golfseniorien jäsenkunta kasvoi runsaalla vii del lä
kymmenellä GoExpomes suil  la maaliskuussa. SGS esittäytyi 
messuilla Suomen Golfliiton osastolla.  Kävijöillä oli mahdol
lisuus paitsi kirjautua suoraan yhdistyksen jäseneksi myös 
tutustua sen monipuoliseen toimintaan ja palvelutarjon
taan.  Saatavilla oli yhdistyksen julkaisemaa Seniorigolfari
lehteä ja toiminnasta kertovaa esitettä. Kotiin viemisiksi 
messuvieraat voivat myös ostaa viime vuonna ilmestyneen 
yhdistyksen 30vuotishistoriikin, joka kertoo elävästi sanoin 
ja kuvin suomalaisen seniorigolfin kehityksestä.

Kuvassa Golfseniorien jäsenetuja esittelevät Kristian 
Toivio, joka vastaa jäsenpalveluista ja yhdistyksen rahaston
hoitaja An ne li Tuominen.

Syyskokouksessa Musiikkitalossa jaettiin Haastaja tourin 
palkinnot kunkin sarjan kolmelle parhaiten sijoittuneelle 
pelaajalle. Kahdestatoista palkittavasta paikalle oli saapunut 
kuvassa poseeraavat seitsemän mitalistia; Tapio Aalto (vas.), 
NGCC (2. sija M55 scr), Seppo Helynen, HaGK (3. sija 
M65 hcp), Juhani Nieminen, AGK (2. sija M65 hcp), Jouko 
Ruokokoski, Tarina (1. sija M65 hcp),  Teuvo Salento, HaGK 
(2. sija M65 scr), Väinö Rapo, KarG (2. sija M70 hcp) ja 
Rainer Nyman, PGC (1. sija M70 hcp).
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värittämän läpileikkauksen suomalaisen 
seniorigolfin kehityksen kulusta. Muille 
kotimaisen seniorigolfin tarina avautuu 
parhaiten SGS:n 30-vuotishistoriikista, 
jota voi tilata kätevimmin netin kautta 
(www.suomengolfseniorit.fi–>Jäsenasiat–>
30v.historiikintilaus). 

Aivojen toimintaa
Osuvasti juhlaforumin teemaan 

Hyväelämä-parempaagolfia tarttui esitel-
mässään aivospesialisti, professori Juhani 
Juntunen.

Aivojen toiminnasta kertova esi-
tys sai Juntusen käsittelyssä aikaan kaik-
kea muuta kuin kuivahkon tunnelman. 
Pitkästymisestä ei ollut pelkoa, sillä esitel-
mään kootut kuolemattomat golftotuudet 
saivat väen tuon tuostakin remahtamaan 

vilpittömään ja hersyvään nauruun.
Asiantuntijan selkeä viesti kuuli-

joille oli, että golf on aivojen toiminnan 
kannalta erittäin fiksu laji, koska se vaatii 
suunnittelua ja kokonaisuuksien, ennen 
kaikkea tunteiden hallintaa. Mailaan tart-
tuessaan golfarin kannattaa muistaa, että 
mieli pilaa lyöntejä enemmän kuin keho.

Juntunen jakoi tilaisuuden osanotta-
jille aivojen neljän kohdan huolto-ohjeet. 
Niiden mukan aivoja pitää käyttää, suo-
jata, säästää sekä hoitaa. Parhaiten seniori 
hoitaa oman pään pääomaansa säännölli-
sellä liikunnalla, monipuolisella ravinnolla 
ja mieluisilla harrastuksilla.

Elämä on hallinnassa, kun aivot ovat 
kunnossa, ja käytössähän ne eivät kulu, 
Juntunen summasi esityksensä.

Juhlaillallinen ja kierros
Tallinnassa

Esitelmien jälkeen ohjelma jatkui 
30-vuotisjuhlaillisella Baltic Princess´in 
ravintolassa, missä pöydät notkuivat jou-
lupöydän antimista. Illan päätteeksi juh-
laväki siirtyi laivan yökerhoon tanssimaan 
sekä katsomaan ja kuuntelemaan illan 
vauh dikasta kansainvälistä tanssiesitystä.

Ennen seuraavan päivän paluumat-
kaa oli aikaa varattu omaa ohjelmaa var-
ten ja Tallinnan kaupungissa käyntiin. 
Koleahkossa kelissä porukka kiersi vanhan 
kaupungin kujia ja kaupungin ostoskes-
kuksissa. Tallinnahan on muuttunut valta-
vasti vapautumisen jälkeen. Pieteetillä res-
tauroitu vanha kaupunki on aina käynnin 
arvoinen, mutta myös muurien ulkopuo-
lella Tallinna on muuttunut silmiinpistä-
västi ja sen moderni arkkitehtuuri tarjoaa 
runsaasti uuusia elämyksiä. 

Teksti: Seppo Rönkkö ja Ole Johansson
Kuvat: Seppo Rönkkö

SGS JuhlariSteily
22–23.11.2011

tervetuloa Suomen Golfseniorien 30-vuotisjuhla risteilylle 

Baltic Princess laivalla tallinnaan

Juhlaforumin juontaa

Eki LiikanEn

RISTEILYOHJELMA:

TIISTAI 22.11.

18.30 Laiva lähtee Helsingin Länsisatamasta

19.00 30-vuotisuhlaforum teemana HYVÄ ELÄMÄ – PaREMPaa GOLFia,

 
juontajana Erkki Liikanen, esiintyjänä mm. Lassi Tilander ja 

 
Juhani Juntunen 

21.00 30-vuotisjuhlaillallinen (joulupöytä)

KESKIvIIKKO 23.11.

08.30 – 12.40 Vapaata ohjelmaa Tallinnassa

13.00 Laiva lähtee Tallinnasta

16.30 Laiva saapuu Helsingin Länsisatamaan

 
RISTEILYn HInnAT sisältäen majoituksen valitussa hyttikategoriassa, alkudrinkin, 

juhla forumin ohjelman sekä juhlaillallisen illallisjuomineen:

De Luxe luokan hytti              
 kahdelle  104,50/hlö, yhdelle 170,50/hlö

A Premium ja A-luokan hytti  kahdelle   66,00/hlö,  yhdelle 93,50/hlö

B-luokan hytti               
           kahdelle   56,50/hlö,      yhdelle   74,50/hlö

  
Paluupäivän aamiaisen (9,50 tai 16,00/hlö) sekä lounaan (22,00/hlö) voi tilata erikseen.

                   
            Juhlaristeilyvaraukset viimeistään 14.10.2011 suoraan Matka-Vekan

                  
               to

imistoon: riihimaki@matka-vekka.fi, tai puh. 020 120 4917.   

 

          

                  
                  

Lisätietoja antaa: Pertti Raimiala puh. 0400 987 173.

                  
                S
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leisöä viritti illan juhla-
tunnelmaan seniorita-
pahtumien vakioviih-
dyttäjä Erkki Liikanen 
musisoiden ja letkeästi 
tarinaa iskien.

Iloista sanomaa senioriväelle levitti 
tervehdyspuheessaan niin ikään Suomen 
Golfseniorien puheenjohtaja Pertti Rai-
miala, joka nimesi marraskuun 22. päivän 
golfseniorien superpäiväksi juhlaristeilyn 
ja samana päivänä Musiikkitalossa pide-
tyn vuosikokouksen saavuttaman yleisö-
menestyksen kunniaksi.

Lisää henkeä ja piristystä alkavaan 
kaamokseen nostattivat puheenjohtajan 
esittämät tilastotiedot päättyneeltä peli-
kaudelta. Ne näet kertovat, että SGS:n 
kilpailutoiminta veti väkeä tänä vuonna 
enemmän kuin koskaan, joten kauden 
saldoksi voitiin kirjata ennätykselliset yli 
4000 kilpailusuoritusta.

Muiltakin rintamilta juhlavuosi tar-
josi ilahduttavia uutisia, joista merkittä-
vin on yhdistyksessä 10.000 jäsenen rajan 
rikkoontuminen. Suomen Golfseniorit 
on Euroopan ylivoimaissti suurin yksit-
täinen golfseniorijärjestö.

Merkkivuosi on siis sujunut toimin-
nan kehityksen kannalta ja tulevaisuuden 

näkymien valossa loistavasti. Yhdistyksen 
nimenmuutos ja rekisteröityminen nos-
tatti tosin hetkellisesti asiaan vihkiyty-
mätöntä sanailua julkisuudessa, mutta 
nyt tälle keskustelulle on pantu piste. 
Asiat ovat loksahtaneet kohdalleen, joten 
Golfliiton kanssa jatketaan yhteistä mat-
kaa eteenpäin täydessä yhteisymmärryk-
sessä, puheenjohtaja tyynnytteli.

Historian havinaa 
Muistoja SGS:n kolmen vuosikymmenen 
matkalta risteilyväelle välitti itseoikeutet-
tuna yhdistyksen historiikin kirjoittanut 
Lassi Tilander. Yli 50 vuotta golfpiireissä 
vaikuttanut Tilander kertoi historiikin 
kirjoittamisen olleen paitsi mielenkiin-
toinen myös kiitollinen tehtävä siksi, että 
on voinut olla itse suurelta osin näkemäs-
sä ja kokemassa tapahtumat tuolta ajalta.

Historian peilailun Mr Golf aloitti 
tilaisuudessa jo 1950-luvulta, siis kol-
me vuosikymmentä ennen golfseniorien 
oman yhdistystoiminnan perustamista. 
Tuolloin pienimuotoinen senioritoiminta 
tosin keskittyi oikeastaan vain maan van-
himpaan seuraan, Helsingin Golfklubiin. 
Ensimmäisen kansainvälisen kilpailukos-
ketuksen suomalainen seniorigolf sai 
Tilanderin mukaan 1960-luvun lopul-
la, kun nelimiehinen joukkue matkusti 
jenkkiavustuksen turvin Broadmoor Golf 
Clubille Colorado Springsiin kisaamaan.

Tilaisuudessa mukana olleet se-
niorit saivat asiantuntevan, kattavan ja 
jopa mielenkiintoisten yksityiskohtien 

j	uhlaristeilyllä
lähes 170 senioria
Ilo oli irti ja henki korkealla SGS:n 
30-vuotisjuhlaristeilyllä Tallinnaan 
22.-23. marras kuu ta. Tästä pyö-
reiden vuo sien juhlasta tuli todelli-
nen yleisömenestys, sillä Tallinkin 
Baltic Princess -aluksella seilasi 
Suomenlahdella liki 170 senioria 
nauttien yhdessäolosta ja viihde-
tar jonnasta sekä asian tuntijoiden 
kiinnostavista ja värikkäistä esi tel-
mistä.

Y

Juhlaforumin alkamista odottavat eturivissä Päivi Kerminen sekä 
hallituksen uudet jäsenet Matti Pihlajisto ja Kristian Toivio. Heidän 
takanaan istuvat Teppo Kaivola sekä Anneli ja Jukka Torstila.

Illan toinen pääesitelmöitsijä professori juhani Juntu-
nen kertoi varsin mielenkiintoisella tavalla aivojen 
toiminnasta ja erityisesti miten niiden toiminta liittyy 
golfiin.

SGS:n 30-vuotisesta
historiasta esitel-

män pitänyt ja 
aikaisemmin 

päivällä yhdistyksen 
kunniapuheenjohta-
jaksi kutsuttu Lassi 

Tilander vaihtaa 
muutaman sanan 

illan juontajan sekä 
innokkaan golfarin 

Eki Liikasen kanssa.

Ennen Juhlaforumin alkua kohotettiin malja SGS:n 30-vuo tisen taipaleen kun niaksi. 
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jäSenPalVelUT
Pyrimme 
jatkuvasti 

parantamaan 
ja laajentamaan 

Suomen Golfseniorien jäsen
palveluja. Pyrimme myös löytämään uu

sia palvelumuotoja täyttämään senioreiden toiveita. 
Pelioikeudet ovat varmasti jäseniämme eniten kinnostava 

etu. Pelioikeuskenttien määrä pysyy viime vuoden tasolla eli 
kenttien määrä on 27 ja pelioikeuksia niillä yhteensä 88 kpl. 
Pe li aikojen varaus on välillä tuottanut ongelmia. Kehitteillä on 
Nexgolfin avulla netin kautta toimiva varausjärjestelmä. To den
näköisesti sitä ei vielä täksi kaudeksi saada mutta toivottavasti 
jo ensi vuonna.

Alennuskenttien määrä on lisääntynyt kymmenestä nel

jääntoista. Uudet alennuskentät ovat Mikkelin Golf, Nordcenter 
Golf & CC Raaseporissa, Salo Golf ja Porvoon Virvik Golf. 

Varsinainen uutuus tälle vuodelle ovat majoitus- ja golfpake-
tit, joita olemme solmineet tähän mennessä kolmen majoitusliik
keen kanssa kolmella paikkakunnalla; Salossa, Lappajärvellä ja 
Hankasalmella. Lisäksi Rönnäs tarjoaa edullista mökkimajoitusta 
SGS:n jäsenille ja Golfliiton Scandic hotelliketjun kanssa tekemän 
sopimuksen myötä seniorit voivat hyödyntää myös näitä majoi
tus/golfpaketteja.

Espanjassa SGS:n jäsenet pääsevät tänäkin vuonna pe
laamaan edullisesti Aurinkorannikolla Mijas Golfissa ja Lauro 
Golfissa ja Alboran Golfissa Andaluusiassa. 

Lopuksi on syytä tuoda esille myös SGS:n  jäsenmatkat sekä 
kesä- ja talvipäivätapahtumat. Nekin ovat osa jäsenpalvelutar
jontaa nimenomaan teitä jäseniä varten.   

Pelioikeuskentät 2012
Alla ovat kaikki tänä vuonna SGS:n jäsenten käytösssä olevat
pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. Kaikki viimevuoti-
set pelioikeuskentät ovat mukana myös tänä vuonna eli määrä 
pysyy samana – tai oikeastaan lisääntyy yhdellä kentällä kun 
Hill Side Golfin Hill Coursen ohella18-reikäiseksi kasvanut 
Valley Course -kenttä tulee mukaan pelioikeusvalikoimaan.  

     Valtaosalle kentistä pääsee edelleen 10 euron toimistomak-
sulla, mutta muutama kenttä nosti jo viime vuonna sen hintaa 
muutamalla eurolla. Viron Suures   taan pääsee edelleen pelaa-
maan ilman toimistotomaksua. Pelioikeuden käyttäjällä tulee, 
SGS:n jäsenyy den lisäksi, olla jon kun SGL:n alaisen seuran 
peli oikeus sekä voimassa oleva tasoitus kortti.

Alastaro Golf, AlGo 4
Archipelagia Golf Club, ArGC 3
Botniagolf, BG 4
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Hill Side Golf & CC, HSGC 3
Hyvinkään Golf, HyG 4
Kalajokilaakson Golf, KlG 3
Koski-Golf, KosG 4

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

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

SGS
Jäsenkortti 2012

Suomen Golfseniorit ry

Radiokatu 20, 00240 Helsinki

Alastaro Golf 

Archipelagia Golf 

Botniagolf

Hangon Golf

Hartolan Golf

Hill Side Golf 

Hyvinkään Golf

Kalajokilaakso

Koski-Golf   

Kurk Golf

Loimijoki Golf 

Nurmijärven GK

Porvoo Golf 

Puula Golf

Ruukkigolf

Rauma Golf

Revontuli Golf

Suuuresta Golf

Tahkon Golfseura

Tawast Golf

Vaasan Golf

ViGS, Cooke 

ViGS, Classic

VG, Kahilanniemi 

VG, Etelä-Saimaa

Virpiniemi Golf

Wiurila Golf & CC 

SGS-jäsennumero        N
imi

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä

PelioiKeUdeT

Revontuli Golfin upea linkstyyppinen kenttä Hankasalmella

Pelioikeuksien käyttö  
Pelioikeuksien käytöstä ja säännöistä vastaa Kristian Toivio, p. 0440453980, sähköposti kristoivio@hotmail.com>>>

Marisa Sgaravatti Trophy on italia-
laisen markiisittaren nimeä kan-
tava joukkuemestaruuskilpailu. 

Marisa Sgaravatti perusti vuonna 1990 ta-
sokkaan kilpasarjan niille matalatasoituk-
sisille seniorinaisille, jotka eivät yltäneet 
EM-kisajoukkueeseen, mutta halusivat pe-  
lata kovatasoisia kansainvälisiä kilpailuja. 
Joukkueita kilpailussa on yleensä noin 13 
ja kilpailijan tasoitus ei saa olla alle 6,5. 
Tällä pyritään mahdollistamaan tasainen 
tulostaso ja kilpailun mielekkyys.

Kisan järjestämisen taustalla on 
ESWGA eli European Senior Women Golf 
Associations t.s. seniorinaisten golfyhdis-
tykset Euroopan eri maissa. Joissakin mais-
sa nämä järjestöt toimivat yhdessä miesten 
kanssa kuten meillä Suomessa ja joissakin 

maissa miehillä ja naisilla on omat seniori-
yhdistyksensä. Kukin kilpailuun osallistu-
va maa järjestää Marisa Sgaravatti Trophyn 
vuorollaan. Suomen vuoro on tänä vuon-
na, ensi vuonna on vuorossa Norja.

Helsingin Golfklubin kentällä hei-
näkuun 16-20. päivinä pelattava kilpai-
lu on järjestyksessään 22. Maanantai on 
virallinen harjoituspäivä, jolloin kaikki 
jouk kueet pelaavat kentän siihen tutus-
tuakseen. Tiistaina ja keskiviikkona viisi 
jäsentä kustakin joukkueesta pelaa lyön-
tipelin. Neljän pelaajan yhteenlaskettu 
lyöntimäärä kummaltakin päivältä määrit-
tää sen, mihin flaittiin joukkue pääsee tai 
joutuu torstaina ja perjantaina pelattavissa 
reikäpeleissä, missä ratkotaan joukkueiden 
lopullinen sijoitus. 

Kilpailua kannattaa tulla seuraamaan 
ja sen kansainvälistä ilmapiiriä aistimaan. 
Kullakin joukkueella on tunnusvärinsä 
peliasuissa, mikä helpottaa joukkueiden 
tunnistamista.

Kilpailuun tarvitaan vapaaehtoisia 
erilaisia toimintoja suorittamaan, mm. 
startterit, forecaddiet, jokaiselle jouk-
kueel le oma kielitaitoinen emäntä, auton-
kuljettajia, ym. Kysy lisää järjestelytoimi-
kunnan jäseniltä: 
- Heli Ekström, p. 0505110722, 
heli.ekstrom@avenida.fi
- Catarina Furuhjelm, 0405010922, 
catarina.furuhjelm@kolumbus.fi
- Jenni Kemppainen, 0922523713,    
toimisto@helsingingolfklubi.fi

Heli Ekström

MariSa 
   SGaraVaTTi 
TroPhy 
Helsingin Golfklubilla 
heinäkuussa
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LAurO GOLF, joka sijaitsee vain 10 km päässä Malagan 
entokentältä tarjoaa seniorigolfareille alennusta greenfeestä ja 
golfautosta. SGS:n jäsenkortin esittä mällä pääsee pelaamaan 
ennen klo 9.30 ja klo12.30 jälkeen täyden kierroksen 25 eu-
rolla. Golfauton saa 10 eurolla.
www.laurogolf.com/fi.html,sähköposti:info@laurogolf.com

MIJAs GOLF ja matkanjärjestäjä Par 1 tarjoaa SGS:n 
jäsenille ja ryhmille mukavia etuja. Mijas Golf sijaitsee 

Fuengirolassa n. 35 km pääs sä Malagasta. SGS:n jäsenet 
saavat kymmenen prosentin alennuksen pelimaksuista, ravin-
tolapalveluista ja proshop-ostoksista esittämällä jäsenkortin.
Lisäinfo:par1@par1golf.com,p.+34 635 225315.

ALbOrAn GOLF, joka sijaitsee Andalusiassa Almeriassa 
230 km ajomatkan päässä Malagasta tarjoaa SGS:n jäsenille 
mukavia alennuspaketteja. Katso ilmoitus Seniorigolfari nro 
1/2011 (löytyy netistä). Lisäinfo: juhahaapanen@hotmail.com. 

Paketoi itse Espanjan lomasi

 

        MUiTa jäSeneTUja
SGS
Jäsenkortti 2012

Suomen Golfseniorit ry

Radiokatu 20, 00240 Helsinki
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Virpiniemi Golf

Wiurila Golf & CC 

SGS-jäsennumero        N
imi

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä

    Majoitus- ja golfpaketteja Suomessa 

Asikkalan Golfseura (AGs)
tarjoaa arkisin ma-pe greenfeestä alennusta 5 euroa 

Iitin Golfseura (IGs)
tarjoaa kaikkina päivinä greenfeestä alennusta 5 euroa 

Jyväs-Golf (JG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14.00 greenfeen 
hintaan 19 euroa / 9 reikää ja 26 euroa / 18 reikää 

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

Lakeside Golf Vammala (LGV)
tarjoaa greenfeen kaikkina päivinä hintaan 25 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää vain kerran kauden aikana. 
Peliajan voi varata neljä vuorokautta aikaisemmin.

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

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

nordcenter Golf & Country Club (nGCC)
tarjoaa arkisin ennen klo 14.00 greenfeestä alennusta 15 
euroa. Etu ei ole voimassa heinäkuussa.

Porin Golfkerho (PGK)
tarjoaa arkisin ennen klo 14.00 alennusta 10 euroa 
normaali greenfeestä. Etu ei ole voimassa 22.6-31.7.2012

salo Golf (saG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä 1.5. alkaen ennen klo 14.00 
greenfeen hintaan 35 euroa. Ei koske oman seuran jäseniä.

seagolf rönnäs (sGr)
tarjoaa 31.5. saakka greenfeestä alennusta 10 euroa. 
Alennus koskee lähtöjä välillä klo 7.00-13.00. 
1.6 alkaen alennus on kaikkina päivinä 5 eroa. 
01.09. lähtien alennus on arkipäivinä 10 euroa. 

st. Laurence Golf (stLG)
tarjoaa arkisin ennen klo 15 greenfeen hintaan 50 euroa

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

Virvik Golf
tarjoaa arkisin ennen klo 14.00 alennusta 15 euroa nor-
maali  greenfeestä. Tarjous ei ole voimassa heinäkuussa.

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

yhteensä 88 kpl 26:lla kotimaan ja Viron Suurestan golfkentällä. 
Suosituin kenttä oli viime kautena edelleen Wiurila, huoli-

matta siitä, että käyttömäärä oli pudonnut edellisestä vuodesta. 
Sekä Hartola  Golfin että PuulaGolfin käyttäjämäärät olivat 
nous seet reippaasti ja näin ne ottivat kakkos- ja kolmossijat. 

Jäsenkortin kääntöpuolella on lueteltu kaikki pelioikeus -
kentät 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 
käyntikerralla käynti ruksataan aina, riippumatta siitä, milloin pe-
liaika on varattu.

Edullista pelaamista
Pelioikeuksien lisäksi SGS:n jäsenkortti tarjoaa edullista pelaamista myös alla olevilla kentillä
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4321     Pekka Pitkälyöntinen

Tarjoukset ovat voimassa edellä mainituin rajoituksin ja edellyttävät voimassaolevaa SGS:n jäsenkorttia.
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SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT

Suuresta Golf, Viro

HOTELLI FJALAr, sALO

Kodikas Hotel Fjalar sijaitsee ihanteellisesti lyhyen matkan 
päässä kolmesta tasokkaasta golfkentästä. 
• Salo Golf alk. 75,-/hlö
• Meri-Teijo Golf alk. 80,-/hlö
• Wiurila Golf & Country Club alk. 70,- /hlö
• Yksi yö, kaksi kenttää alk. 110,- /hlö
Hinnat sisältävät majoituksen (2hh), runsaan aamiaisen, 
saunan ja uima-altaan käytön, nettiyhteyden sekä g-feen.
Myynti ja huonevaraukset Hotel Fjalar p. 02777600.
Lisäinfo:www.fjalar.fi.Katso ilmoitus sivulla 23.

rÖnnÄsIn MÖKIT, IsnÄs

Porvoon ja Loviisan välissä sijaitseva Rönnäs tarjoaa edullista
mökkimajoitusta ja pelaamista 27-reikäisellä kentällä; haas-
tava 18-reikäinen Old Course sekä leppoisampi 9-reikäinen 
vuonna 2002 valmistunut New Course.
Majoittujille greenfeet ovat: Old Course (18r) 32,- arkisin 
ja 40,- viikonloppuisin ja pyhinä. New Coursella (9r) 
hinnat ovat 25 ja 35 euroa. 
Golf- ja majoituspaketit yhdestä paikasta: 
Sea Golf Rönnäs, p. 0207862696,toimisto@seagolf.fi. 
Lisäinfo: www.seagolf.fijawww.ronnas.fi
Katso ilmoitus sivulla 10.

KyLPyLÄ KIVITIPPu, LAPPAJÄrVI

Rentouttavaa golflomaa Kivitipun kylpylässä ja Järviseudun 
Golfissa Pohjanmaan Lappajärvellä. 
Golfloma 1 vrk 75,-/hlö päärakennuksen 2 hh:ssa ja 
85,-/hlö uuden puolen Superior-huoneessa sisältäen
majoituksen, aamiaisen, kylpylän ja kuntosalin käytön 
sekä green feen. Lisägreenfee 35,-.
Lisäetuna myönnämme seniorigolfareille 30 minuutin 
hieronnan hintaan 30,-, lauantaisin 35.-. 
Puh.065615566(myyntipalvelu),www.kivitippu.fi

rEVOnTuLI GOLF, HAnKAsALMI

Jyväskylästä 50 km päässä sijaitseva Revontuli golf tarjoaa 
edullista golfia ja majoitusta. Golfpaketti 69 €/hlö sisältää: 
• majoituksen 2 h huoneessa tai 4-6 hlön lomamökissä
• aamiaisen
• hotellisaunan (mökeissä oma sauna)
• green feen 
Jos pelaat SGS:n pelioikeudella on majoitustarjous 39,- / hlö 
(voimassa su-pe) sisältäen aamiaisen ja saunan. Rannassa on 
useita saunoja, mm. savusauna ja ulko pore allas hieronnalla, 
joissa on mukava viettää jälkipelit. 
Lomakeskus p. 0148448200,golf p. 0148448292.
Lisäinfo:www.revontuli.fi.
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Suomen Golfseniorien neljästoista talvitapahtuma 
sai upeat ulkoiset puitteet rusaine lumipeitteineen 
ja paukkuvine pakkasineen Vierumäellä tammikuun 
viimeisessä viikonvaihteessa. Tämänvuotiset Talvi
päivät olivat houkutelleet paikalle 93 golfsenioria, 
mikä lienee SGS:n historian ennätys.

Liki satapäinen seniorijoukko seurasi tarkkaavaisena 
talvipäivien tietotarjontaa. Eturivissä Vellamo Toivonen 
Kurk Golfista, Yrjö Tiura Kymen Golfista ja Seppo 
Pieniniemi Uudenkaupungin Golfklubista.

TALVIPÄIVÄ-
VÄeLLe
puttioppia ja 
sääntötietoa

Urheiluopiston sisätiloissa innok-
kaat seniorit virittäytyi muuta-
man kuukauden päässä häämöt-

tävään kotimaiseen pelikauteen perehty-
mällä tänä vuonna eritoten puttaamiseen 
sekä teoriatiedoin että käytännön opein. 
Talvipäivien tämänkertaiseen tarjontaan 
sisältyi myös tuhti tietopaketti kauden 
sääntömuutoksista sekä kokemuksia golf-
talvesta Espanjassa.

Tilaisuuden avannut Suomen Golf-
seniorien puheenjohtaja Pertti Raimiala 
ker toi väelle yhdistyksen valoisista näky-
mistä. Vankan pohjalle toiminnalle anta-
vat yhteistyön jatkuminen liiton kanssa 
entiseen malliin sekä jäsenmäärän suotuisa 
kasvu.

Jäsenmatkoilla mukana 
yli 2200 senioria

Myönteinen kehitys näkyy Ramialan 
mukaan esimerkiksi jäsenmatkoissa, jotka 
ovat olennainen osa yhdistyksen palvelu-
tarjontaa. Kuuden vuoden aikana jäsen-
matkoille on osallistunut yli 2200 senioria 
samalla kun matkakohteet ovat laajentu-
neet Tunisiasta lähes kymmeneen muuhun 
maahan. 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen nykyi-
sellään kahdeksan pelimatkaa. Vaikka 
muutamista kohteista on tullut seniorien 
kestosuosikkeja, tarkoituksena on löytää 
ohjelmaan uusia mielenkiintoisia maita 
ja pelikenttiä. Parhaillaan yhdistys esi-
merkiksi neuvottelee jäsenmatkan järjes-
tämisestä golfin mekkaan, St Andrewsiin 
Skotlantiin.

Matkojen ohessa kysyttyjä jäsenis-
tön keskuudessa ovat myös pelioikeudet. 
Hallituksen jäsenen Kristian Toivion mu-
kaan pelioikeuskenttien määrä pysyy al-
kavalla kaudella nykyisellä tasolla, mutta 
tavoitteena on saada uusia kenttiä alennus-
ten piiriin. Suunnitelmissa on myös kehit-
tää nykyistä puhelinpohjaista varausjär-
jestelmää, joka kysytyimmillä kentillä on 
tuottanut ongelmia. Jatkossa selvitetään 
pelioikeuskenttien laajentamista Baltiaan 
nyt tarjonnassa mukana olevan Viron 
Suuresta Golfin lisäksi.

Kesäpäivät Kytäjällä, 
Vammalassa ja Kotkassa

Tulevana suvena SGS järjestää hei-
näkuulle keskittyvät kolmet kesäpäivät. 
Kesäpäiväkiertue alkaa Kytäjältä 3. heinä-
kuuta ja jatkuu sieltä Vammalaan (16.7.) 
ja Kotkaan (26.7.). Kesäinen senioriko-
koontuminen kilpailuineen ja leppoisine 
yhdessäoloineen näyttää saavuttaneen 
SGS:n toiminnassa osallistujamäärillä mi-
tattuna vankan aseman. Esimerkiksi viime 
vuonna neljään kesäpäivätapahtumaan 
osallistui yhteensä 350 senioria.

Kauden 2012 kilpailutoiminnas-
ta osanottajille kertoivat hallituksen jä-
senet Heli Ekström, Heikki Hallaranta ja 
Armas Loponen. Kilpailukalenteri ja muu 
toimin taan liittyvä oleellinen tieto löytyvät 
SGS:n kotisivujen Kilpailut-osiosta osoit-
teessa www.suomengolfseniorit.fi.

Espanjaa, sääntöjä ja putteja
Aurinkoiset terveiset Espanjan golf-

talvesta toi pakkaskautta viettäville talvi-
päivien osallistujajoukolle Jukka Torstila. 
Monta vuotta sekä Aurinkorannikolla että 
Alicanten Torreviejassa vaimonsa kanssa 
talvisin oleillut ja pelaillut Torstila kertoi 
tunteikkaasti ja elävin esimerkein sikä-
läisestä elämänmenosta niin iloineen ja 

etuineen kuin myös nurjine puolineen. 
Esitelmäosuus päättyi yleisöltä hersyvät 
naurut kirvoittaneeseen humoristiseen 
matkailijan rukoukseen.

Kosolti kysymyksiä ja kommentteja 
nostivat esiin liittotuomari Kari Bastmanin 
esitys vuoden 2012 sääntömuutoksista 
sekä liittovalmentaja, golfpro Juha Skytän 
esitys puttaamisesta. 

Puttaamisen asiantuntija laittoi luen-
tosalissa peliin paitsi tietoa myös tunnetta 
kuvailemalla rakkaussuhdettaan omaan 
putteriinsa. Skyttä muistutti, ettei viheriö-
peli ole mitään rakettitiedettä, vaan hyväk-
si puttaajaksi kyllä oppii jokainen harjoit-
telemalla säännöllisesti aivan käytännön 
työkaluin. Lyhyesti kuvattuna puttaami-
sen pyhä kolminaisuus koostuu kolmesta 
tekijästä: pallon lähtösuunnasta, viheriön-
lukutaidosta ja etäisyyden hallinnasta.

Päivän päätteksi käytännön 
puttioppia

Lounaan ja uloskirjoittautumisen 
jälkeen talvipäiväväki siirtyi iltapäiväksi 
urheiluopiston uudehkoon Areena-halliin, 
mis sä seniorit pääsivät kokeilemaan Skytän 
esilletuomaa puttauksen pyhää kolminai-
suutta myös käytännössä. Porukan jakau-
duttua pienempiin ryhmiin Juha Skyttä 
ja urheiluopiston omat ammattiohjaajat 
antoivat henkilökohtaista puttausoppia 
mitä mielikuvituksellisimpia mekaanisia 
apuvälineitä hyödyntäen. Omaa puttaus-
taitoaan ja oppien pe rillemenoa osanot-
tajat saivat testata myös tieteellisemmin 
tietokoneanalysaattorin avulla. 

P.S. 
Bastmanin ja Skytän esitysten esitelmärun-
got ovat liitetiedostoina SGS:n kotisivuilla 
talvipäiviä käsittelevän jutun yhteydessä.

Teksti: Seppo Rönkkö    .     Kuvat:  Seppo Rönkkö ja Ole Johansson

Liittovalmentaja, golfpro Juha Skyttä perehdytti 
talvipäivien osanottajia putteihin ja puttereihin 
niin teoriatiedoin kuin käytännön opein.

SGS:n hallituksen jäse-
net Heikki Hallaranta, 

Ole Johansson, Heli 
Ekström ja puheenjoh-

taja Pertti Raimiala 
virittivät tietotekniikkaa 

kokouskuntoon ennen 
talvipäivien avausta. 
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Kolme pientä porsaanreikää

Pihagolf muistuttaa oikeaa golfia, mutta siinä on kolme pe-
rusideaa, jotka mahdollistavat pelin supistamisen avaran pihapii-
rin puitteisiin. 

Vain yksi viheriö.
Keskeiselle paikalle pihapiiriin tasataan griini, jota lähesty-

tään eri suunnista.
Käytetään kahta erilaista palloa. Avaukset ja väylälyönnit 

pelataan ns. kevytpallolla ja chipit sekä putit oikeilla golfpalloilla.
Maastoon muotoillaan naruilla vesiesteitä.

Kenttämestariksi omalle kentälle

Viheriö on golfkentän  vaativin osa, niin myös pihagolfin. 
Koska kaikki väylät päättyvät samaan kuppiin, on viheriön paik-
ka hyvin keskeinen. Golfkentiltä tuttua griinin liukkautta on 
aivan turha tavoitella. Pihanurmikosta pilkistää aina sinne kuu-
luvien voikukkien ja apiloiden alkuja, ne ovat pihagolfin oleelli-
sia elementtejä. Työnnettävällä ns. telaleikkurilla ne voi hetkeksi 
lannistaa.

Oikeilla kentillä kuppikoko on aina sama, mutta pihagolfis-

sa kupin kokoa voidaan suurentaa ja samalla kompensoida griinin 
epätasaisuutta. Kupin voi korvata jopa tyhjällä olutpullolla. Jos 
pallo kilahtaa pullon kylkeen, se on kupissa, mutta jos pullo kaa-
tuu, putti meni pitkäksi.

Tiipaikat, väylät ja niiden määrä on aivan mökkikohtainen 
ratkaisu.

Kevytpallot mahdollistavat pallon pelaamisen aroistakin 
ympäristöistä. Ikkunat tai pysäköidyt autot eivät ole vaarassa, 
joten väylät voidaan ulottaa kiertämään rakennuksien taitsekin. 

Marjapensaat tms. arat ja pelaamattomiksi halutut paikat 
voidaan rauhoittaa vesiesteiksi paaluilla tai esim. maahan vede-
tyllä narulla. 

Pelin kulku

Kevytpalloa lyödään samalla innolla kuin oikeaakin palloa. 
Hyvällä osumalla se lentää 30 - 40 metriä, mutta huonolla osu-
malla milloin minnekin.

Kun kevytpallo saavuttaa maastoon merkityn vaihtorajan, 
se vaihdetaan oikeaan golfpalloon, jolla loppulyönnit pelataan. 
Vaihtoraja kannattaa katsoa paikkaan, josta lippua voi lähestyä 
turvallisesti koviksella chipaten.

KUVAT:
Aloituslyönti vaatii tarkkaa keskittymistä 
pihagolfissakin – varsinkin kun kriittinen 
yleisö on aivan sormituntuman päässä.

Kyllä lähtee! Avauslyönti tehdään ns. ke-
vytpallolla, jotta suuremmilta vahingoilta 
säästyttäisin. Tyylipisteitä ei anneta, vaan 
lopputulos ratkaisee.

Griinillä se tulos tehdään. Legendaarinen 
Harvey Penick on selvästi puttaustyylistä 
päätellen löytänyt aina kin yhden mantte-
linperijän.

Alakuvassa oiva esimerkki siitä, että 
pihagolf ei oleellisilta osiltaan poikkea 
millään tavalla “oikeasta” golfista. Pallo 
katoaa mitä ihmeellisimpiin paikkoihin ja 
sitä etsitään kissojen ja koirien kanssa.

Joskus ammoin, siihen aikaan kun golfista innostuin, viikonloput vietettiin 
tiiviisti perheen kanssa mökillä. Töistäkin ehti hyvin harvoin oikeille golfkentille 

kokeilemaan, joten mökille piti kehitellä jotakin oikean golfin korviketta. 
Näin syntyi pihagolf.                            

Kaikki viihtyvät, myös golfia 
vierastavat

Pihagolf sopii vallan mainiosti kesä-
mökin seurapeliksi riippumatta siitä, ovat-
ko vieraat jo ennestään golfia kokeilleet. 
Tiedän myös monen innostuneen golfista 
sitä ensin pihapiirissä kokeiltuaan.

Mailavalikoima kannattaa pitää sup-
peana, pari rautaa ja putteri riittävät hyvin 
arsenaaliksi.

Mökkimaasto on usein aika kivistä ja 
mailoja kuluttavaa, mutta mökeiltä yleen-
sä löytyy hylättyjä rautamailoja, jotka nyt 
voi ottaa uusiokäyttöön.

Oikeaan golfiin nähden pihagolfin 
etuja seurapeliksi on sen tiiviys. Sekä pe-
laajat että katsojat näkevät miten kisa ete-
nee ja pysyvät kaiken aikaa pelitilanteen 
tasalla.  Ainoa griini on kisatapahtumien 
keskipisteessä, joten sen tuntumaan on 

helppo järjestää pieni katsomo ja ravinto-
viihdykettäkin.

PS. Nurmikon leikkuu mökillä ei 
aina ole kovin innostavaa puuhaa, mutta 
motivaatio tarttua ruohonleikkuriin on 
aivan toinen itselleen golfkenttää muotoil-
lessa. Pihagolfia

teksti: Matti Santanen . kuvat: Merja Åkerlind

Pihagolfin maine leviää

Minusta pihagolf oli niin hyvä juttu, että 
tein siinä käytettävistä tarvikkeista tuote
paketin. Kaupittelin pakettia lähinnä liike
lahjaksi ja kerran minulla tärppäsi todella 
hyvin.

Eräässä ATKalan maahantuojan 
esit  telyssä sain hyvän vihjeen. Paikalla ollut 
henkilö kertoi, että hänen sukulaismie
hensä, nimeltään Lassi Tilander, on hulluna 
kaikkeen, mikä vähänkin liittyy golfiin ja 
kehotti minua esittelemään hänelle ideaa
ni. Niinpä tartuin puhelimeen ja Lassi oli 
heti valmis kuulemaan lisää. 

– Älä tule tänään, minulla on hieman 
muuta puuhaa, mutta huomenaamulla so
pisi hyvin, tule silloin yhdeksältä.

Näin tein ja aamulla anivarhain olin 
Lassin TakaTöölön konttorissa Ruu sulan
kadulla.

Ihmettelin vastaanoton ylenpaltti
suutta, sillä kukkia oli joka puolella ja 
kahvin seuraksi Lassi otti jääkaapista ison 
täytekakunkin. Kahvitellessamme esittelin 
pihagolfideaani, joka kiinnosti Lassia jopa 
niin paljon, että hän lupasi kirjoittaa pie
nen jutunkin aiheesta Golflehteen. Olin 
niin innoissani pihagolfini saamasta huo
miosta, että en puitteita sen kummemmin 
ihmetellyt. Vasta kotona, kun avasin päi
vän lehden, näin siinä ison jutun Lassista, 
joka oli juuri täyttänyt 60 vuotta.  

Silloin kyllä nolotti.
MATTI
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Korkea ikä ei ole edelleenkään pelaamisen este, eikä me-
noa haittaa edes jalkaproteesi, joka on muistona jatko-
sodasta saadusta vammasta. Sota vei Syvärillä marras-

kuussa 1943 Antilta vasemman jalan, mutta miehen taistelu-
mieli ja positiivinen asenne onneksi säilyivät.

”Golfia en jätä. Niin kauan pelaan kuin henki vähänkin 
pihisee ja proteesi toimii”, Antti vakuuttaa.

Nikkisen Antti on lajin paikallinen legenda, joka on har-
rastanut lajia lähes niin kauan kuin se on ollut paikkakunnalla 
mahdollista. Golfin alkeet Antti opetteli pääosin kotikutoisin 
välinein nykyisen Lappeenrannan lentokentän alle jääneellä 
Leirikentällä. Viime vaiheessa kentällä oli käytössä enää kaksi 
väylää, mutta nekin kelpasivat, kun uusi peliareena oli jo nä-
köpiirissä.   

Omatekoinen golfauto
Täydessä palossaan pelaamisen autuus Antille koitti 

Lappeenrannassa 1963, kun aivan kaupungin sydämeen Vii-
purin Golfille valmistui talkootyönä vieläkin käytössä oleva 
Kahilanniemen kenttä aluksi 6-reikäisenä ja sittemmin 9-väy-
läiseksi laajennettuna. Tätä kenttää Antti on tahkonnut sään-
nöllisesti liki viiden vuosikymmenen ajan ja tahti jatkui tiuk-
kana vielä päättyneelläkin kaudella. Mies laskeskelee, että viime 
kesänä viikossa kertyi parhaimmillaan viisikin pelikierrosta. 

Mieli veti viheriöille vielä marraskuussa. Vaikka kenttä oli 

lämpimän syksyn ansiosta edelleen auki, 
sateiden pehmittämät väylät eivät sallineet 
liikkumista autolla. Ilman autoa Antti 
pystyy tarpomaan proteesin varassa neljä 
tasaista väylää, mutta täyteen kierrokseen 
auto on ehdoton edellytys. Sen verran 
ikä jo painaa ja jalka vaivaa, että Viipurin 
Golfin maastoltaan vaihtelevaa ja vaativaa 
Etelä-Saimaa -kenttää lappeen-
rantalainen ikigolfari hieman vie-
roksuu.

Antin golfuran alkuvuosina 
golfautoja ei ollut Suomessa vielä 
tarjolla, joten ensimmäisen kent-
tien ajoneuvonsa mies joutui väsäämään 
itse. Käyttökelpoisuutensa ja kestävyyten-
sä mallisarjan ykkönen ja ainoa kuitenkin 
osoitti siinä määrin, että kiinnostavana 
ensikappaleena ja alan yritteliäisyyden 
esi merkkinä Antin autolle löytyi ostaja 
Lahdesta.

Menestystä brittiviheriöillä
Antti Nikkisen huippuhetket golfis sa 

ajoittuvat 1980- ja 1990-luvuille, jolloin 
hänet nähtiin kansainvälisilläkin peli-
areenoilla. Vuonna 1990 hän osallistui 
Walesissa useista maista pelaajia kerän-
neeseen amputoitujen golfkilpailuun, jos-
sa hän saavutti toisen ja neljännen sijan. 
Kilpailun arvostuksesta kertoo se, että pal-
kintoseremonioihin osallistui Englannin 
pitkäaikainen pääministeri Margaret 
Thatcher, jonka kättä Antilla on ollut kun-
nia puristaa. Ylpeänä hän esittelee lasivit-
riiniin säilöttyä, vuosien jo tummentamaa 

pokaalia. Mitali- ja pokaalikokoelmasta 
löytyy myös kaksi hole-in-oneista todista-
vaa palkintoa.

Sotavuosien jälkeen ja ennen golf-
kipinän syttymistä Antti Nikkinen saa-
vutti mainetta kansainvälisillä kentillä 
yleisurheilussa ja eritoten heittolajeissa. 
Moniottelussa lappeenrantalainen sotain-

validi pysytteli Euroopan kärkinimenä 
usean vuoden ajan.

”Tuolloin vammaisurheilu ei juuri 
julkisuudessa paistatellut, eikä sitä ar-
vostettu likimainkaan yhtä paljon kuin 
tänään”, mestariurheilija heittää hieman 
katkerana.

Tarinat kertovat
Liian vakavasti Antti ei ole koskaan 

golfia ottanut, vaan sopivassa tilanteessa 
sijansa on saanut myös leikkimielisyys, 
jopa kujeilu. 

Veteraanigolfari muistelee Kuusan-
kosken Eerolan golfkentän vuonna 1989 
pidettyjä vihkiäisiä, joihin Antti oli saa-
nut kutsun kunniavieraana. Tilaisuuteen 
mies vei Amerikasta ostetun pilailupallon 
ja antoi sen avauslyönnin suorittajalle. 
Tiiauspaikan ympärille kerääntynyt juhla-
yleisö oli pikkukepposesta täysin tietämä-
tön ja odotti tavanomaista peruslyöntiä, 

mutta siitä tulikin koko tapahtuman iki-
muistoinen väriläiskä. 

“Eihän se pallo pitkälle lentänyt, 
mutta sitäkin enemmän riitti savua ja räis-
kettä”, mies muistelee naureskellen.

Kunnioitettavien ikävuosien ja peli-
kierrosten saatossa Antista on kertynyt vil-
jalti tarinoita, jotka kiertävät klubilla pe-

laajien keskuudessa enemmän tai 
vähemmän värittyen. Seuraavan 
tarinan mies itse vahvistaa:

Nikkisen Antti oli joku-
nen vuosi sitten kiertämässä sa-
teista Kahilanniemen kenttää. 

Ryhmään kuuluneen kanssapelaajan jalka 
lipsahti väylälyönnissä märällä kentällä, 
joten tuloskin oli sen mukainen. Antti sitä 
vastoin ei lyönnissään liukastellut, niinpä 
pallo lensi sinne minne pitkin. Pelikaveri 
huomasi lahkeen alta pilkahtavan protee-
sin ja tokaisi ehkä tosissaan, ehkä puoli-
leikillään: ”Helppohan se on tuelta am-
pua.”

”Tuelta” Antin on pelattava ensi kau-
dellakin, jota veteraani odottaa kärsimät-
tömänä. Golf on saanut Antin elämässä 
sijan ja merkityksen, jolle ei ole juuri vaih-
toehtoa. Hän on vakuuttunut siitä, että 
pitkästä iästä suuri kunnia kuuluu golfille 
fyysisen kunnon ja henkisen vireyden yl-
läpitäjänä.

Antti pyöräyttää jutustelun päätteek-
si käsivarsiaan, mallaa swingiä ja sanoo 
hymyssä suin: ”Katso miten vetreästi tämä 
vielä käy!”

teksti ja kuvat: Seppo Rönkkö

”Golf on minulle 
henki ja elämä”

”Golfia en jätä. Niin kauan pelaan kuin henki 
vähänkin pihisee ja proteesi toimii”

Helmikuussa 90 vuotta täyttänyt lappeenrantalainen 
Antti Nikkinen odottaa seuraavaa pelikautta malttamattomana kuin 

juuri golfkipinän saanut aloittelija. 

Antti Nikkisen palkintovitriinissä kunniapaikalla on Walesin kansainvälisessä golfkilpailussa Margaret Thatcherin kädestä saatu pokaali.

Lappeenrantalainen sotainvalidi Antti Nikkinen, 90:

Golfissa Anttia on viime vuosina tukenut ja kannustanut nykyinen elämänkumppani 
Annikki Vahtikari. Pari esittelee todisteita veteraanipelaajan kahdesta ”holikasta”.
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SGS:n ja Aurinkomatkojen räätälöimään 
reissuun lähti 29 senioria, heistä neljä oli 
eka kertaa seniorimatkalla, yksi matkalai-

sista ei golfannut, muilla oli bägi mukanaan. 
Matkan yleiskuviot perillä hoiti Aurinkomatkat 
ja muut veti rutiinilla Pertti Raimiala, onhan 
hänellä kokemustakin jo 30 matkalta joilla mu-
kana yli 2000 golfaria.

Kuuden tunnin lento Dubaihin, siellä len-
toaseman ”läpijuoksu”, sitten seitsemän tuntia 
lisälentoa Saigoniin, bussimatka Sheraton-
hotelliin läpi mopojen, mopojen ja mopojen 
täyttämän Saigonin. Ei ihme jos joku huoahti 
jotain rankasta matkasta.

Matkan neljä ensimmäistä päivää vietet-
tiin Saigonissa (Ho Chi Minh City), loppu-
aika reilun 200 kilometrin ja viiden tunnin 
bussimatkan päässä koilliseen, Phan Thietissa, 
Etelä-Kiinanmeren rannalla. Tämä kaupunki 
tunnettiin aiemmin ennen kaikkea kalakas-
tikkeestaan, sitten erinomaisista golfmahdolli-
suuksista, nykyään myös rantalomakohteena. 
Täällä keskityttiin sitten itse suureen asiaan eli 
golfaamiseen, syömiseen, auringonottoon ja 
meriuintiin plus riemukkaaseen yhteisoloon.

Juhlamatkasta kun oli kyse, mukaan oli 
golfin lisäksi sisällytetty myös ripaus muuta oh-
jelmaa ja tämä sai matkalaisilta varauksettoman 
kiitoksen. Kahdeksan virallista golfkierrosta 
kahden viikon aikana, innokkaimmilla jopa 

30-vuotisjuhlamatka: kymmenen, tuntui olleen ihan riittävä 
määrä liikuntakulttuuria.

Tunnelit sävähdyttivät
Cu Chin tunnelialue museoineen on 

saigonilaisten ykköskohde vierailleen ja 
kohde myös tuntui uppoavan matkalais-
tenkin mieleen. Cu Chin oli Vietnamin 
sodan eräs päänäyttämö, hurjasti pommi-
tettu ja poltettu viidakko- ja tunnelialue 
missä tuhannet Vietkong-sissit piileskeli-
vät ja asuivat sodan loppuvaiheessa vuosi-
kausia – kirjaimellisesti maan alla. Alueelle 
on jätetty ja entisöity paljon sodanaikaista 
kalustoa, sodan molemmilta osapuolilta, 
pääpaino on kuitenkin Vietkong-sissien 
elämästä maan alla. Tämä 250-kilomet-
rinen tunneliverkosto ja kol-
meen tasoon maan alle raken-
nettu elämisen mahdollistava 
tunneli-bunkkeri-korsu-koko-
naisuus on kunnostettu kaik-
kien käsin koettavaksi. Alue 
on kävijänsä hiljentävä, se ku-
vaa yhden sodan yhdet kasvot, 
näyttää ihmisen mielikuvituk-
sen rikkautta yksinkertaisten 
ja julmien aseiden valmistuksessa, ihmis-
mielen ja -kehon kykyä elää elinkelvot-
tomissa oloissa. Sanotaan tämän tunneli-
alueen ratkaisseen Vietnamin kohtalon ja 
myös osoittaneen ainakin vietnamilaisille 
mitä ihminen hiljaisella sitkeydellä voi ai-
kaansaada.

Mutta sota näkyy, tunnelialueella, 
entisessä presidentin palatsissa, sotarikos-
museossa missä ainakin sotakiinnostu-
neiden kannattaa käydä mikäli ei pelkää 
painajaisunia. Sodan muistomerkkejä on 
kaikkialla eteläisessä Vietnamissa mutta 
sodan ihmisraunioita, sotainvali de ja ei jos-
tain syystä näy katukuvassa. Pommitetut 
ja poltetut maa-alueet kasvavat tänä päivä-
nä lähinnä kumipuuta, elintarviketuotan-
toon niistä ei vieläkään ole.

Kahden viikon aikana kävi myös sel-

Väkevien kokemusten 
Vietnam

           Matkailu 

väksi, ettei tämän päivän vietnamilainen 
elä katsoen taaksepäin sotaan, eikä hän 
mielellään puhu siitä. Katseet ovat eteen-
päin, jenkitkin ovat hyvin tervetulleita 
tänne, taaloineen. Nuori vietnamilaispol-
vi, kuten golfkenttien caddiet ja ravinto-
loiden henkilöstö, eivät tunnu tietävän 
mistä puhutaan kun yrittää johdattaa pu-
hetta Vietnamin sotaan. – What war, no 
war, he ihmettelevät. Yksi caddiepoika sa-
noi murtavalla englannillaan että sota oli 
vain pahaa politiikkaa ja tunnusti ihan-
noivansa jenkkielämää. Sanoi lähtevänsä 
isona Amerikkaan

Mikä monia matkalaisia kahden vii-
kon aikana suuresti ihmetytti, oli paikal-
lisen ihmisen hymy. Se nousee kasvoille 

nopeasti helpolla muttei lämmitä, siinä 
on jotain ”virallista” ja viileää, se on aivan 
toista kuin esimerkiksi thaimaalaisten rie-
mukas asenne. Näin moni kertoi ja uskoi 
tämän olevan jäännettä menneestä, ei tä-
män päivän satoa. Mutta ystävällisiä viet-
namilaiset matkailijaa kohtaan toki olivat, 
apua tarjottiin ja ratkaisua ongelmiin py-
ritään löytämään, toisinaan ylisuurellakin 
joukolla.

Presidentintekijöitä
Ensimmäisen Saigon-päivän kau-

punkikierros alkoi tutustumisella mysti-
seen Jadekeisarin temppeliin, täältä siir-
ryttiin entiseen presidentin palatsiin missä 
amerikkalaiset pitivät päämajaansa sodan 
aikana. Kiireisen lähdön jäljiltä täältäkin 
löytyy paljon tuosta ajasta kertovaa esi-

neistöä. Ennen kaikkea palatsi on kuiten-
kin omistettu maan omille sankareille so-
dan vuosina, punatähdet, muotokuvat ja 
patsaat ovat massiivisia, ymmärrettävästi 
tämä on myös omien kansalaisten suosi-
ma kulttikohde.

Käyntikohteina kierroksella olivat 
myös kiinalaiskortteli, kaupungissahan on 
hyvin runsas kiinalaisväestö, tarkemmin 
päästiin tutustumaan myös mm. lakkatyö-
tehtaaseen missä saatiin hypistellä alueen 
käsityötaiteen yksiä helmiä.

Mahdollisuus presidentinvaalien en-
simmäisen kierroksen ennakkoäänestämi-
seen Suomen Saigonin konsulaatissa oli 
mieluisa yllätys matkalaisille. Ensimmäisen 
Saigon-golfkierroksen jälkeen bussi kaar-

toi konsulaattiin ja reilun 

tunnin visiitin aikana jokai-
nen sai jättää tukensa ehdok-
kaalleen. Tapahtumana har-
voin kenenkään kohdalle osu-
va ja siksipä aika moni nosti 
tämän matkan ikimuistoisten 
hetkien joukkoon.

Illallisristeily Saigon-joella
Saigon-päivien top-listalle nousi 

myös illallisristeily Sai gon-joella. Kolmen 
tunnin rupeama hiljalleen lipuvassa kuu-
narissa, tasokasta paikallista tanssiohjel-
maa, musisointia, taikuriesityksiä mutta 
ennenkaikkea huippukokkien koostamat 
noutopöydät saivat varauksettomat kii-
tokset. Pimeältä, lämpimältä joelta katsel-
tuna iltaöinen Saigon-city oli nautittavaa.

Ja tietysti Saigon-päivät kuin myös 
Phan Thiet-jakso sallivat matkaisten 
oma ehtoisen kuljeksinnan kaupungeissa. 
Nähtävää, kokemuksia, suuria ilonhetkiä 
ja pikku pettymyksiä. Juuri kuten hyvään 
matkaan kuuluukin.

Mutta, annetaan kuvienkin kertoa 
omansa, niissähän lie tuhansia sanoja 
enemmän...

“  . Upea matka  . Rankka reissu  . Loistava kenttä 
    . Kenttä aivan kauhea  . Sää ja ruoka hurmasivat

     . Hymyjen  viileys yllätti  . Jäi mieleen ”

     Matkalaisten mietteitä Seniorigolfarien 
30-vuotisjuhla matkalta Vietnamiin tammikuussa. 

teksti ja kuvat: Markus Peura
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Nappaa kaksi birkkua peräkkäin

Pelaa kierros Wiurila Gol�n upeissa maisemiissa ja 
majoitu tasokkaasti Hotel Fjalarissa.

sis. majoituksen 2 hengen huoneessa, bufee aamiaisen, 
iltasaunan ja uinnin, 1 green fee Wiurila Gol�in.

Lähempänä kuin 
uskotkaan
Hotel Fjalar sijaitsee vain
125 km päässä Helsingistä 
ja 55 km Turusta. 
Wiurilan kentälle kurvaat 
hotellilta muutamassa 
minuutissa (n. 5 km).

Varaukset ja lisätiedot:
info@fjalar.� tai 02 777 600

(Wiurila Golf 02 727 8100)

www.fjalar.� www.wgcc.�                

salille   
seniorit

Lassin kolumni

Terveyskeskuslääkärini ilmoitti muuta-
ma vuosi sitten, erään laajemman ru-
tiinitutkimuksen jälkeen, että herral-

la on kakkostyypin diabetes. Saman tien hän 
määräsi minulle asianmukaisen lääkityksen 
eli vahvan, metformiinia sisältävän tabletin 
otettavaksi kahdesti päivässä.

Alkuvaiheissaan täysin oireeton saira-
us oli minulle täysi yllätys, niin kuin se on 
kuulemma niin monille muillekin, sillä tämä, 
aikuistyypin sokeritauti, on paljon yleisempi 
kuin luullaan ja moni sairastaa sen oireetonta 
alkuvaihetta usein onnellisen tietämättömä-
nä.

Lääkehoidon lisäksi löytyy onneksi mui-
takin tapoja pitää tämä paha tauti kurissa ja 
yhteen niistä törmäsin puolivahingossa kun 
aloitin – lonkkaleikkauksieni jälkeen – ahke-
ran kuntosaliharjoittelun, päämääränä vah-
vistaa vartalon eri lihasryhmiä monipuolises-
ti. Yhteensä jo reilut kaksi vuotta kestäneet 
lihastreenit ovat saaneet veren sokerini suh-
teen pieniä ihmeitä aikaan. Sokeriarvot jotka 
pahimmillaan olivat tuollaista yhdeksikön 
luokkaa, ovat pudonneet selvästi alle kuu-
teen ja voisin periaatteessa lopettaa tablettien 
syönnin niin halutessani.

Mikä on sitten tieteellinen selitys tapah-
tuneelle?

Tätä teidän on ensisijassa tietenkin ky-
syttävä omalta lääkäriltänne jota en tässä pyri 
korvaamaan, mutta olen eri lähteistä ja myös 
omalta lääkäriltäni ymmärtänyt, että hyvässä 

kunnossa olevissa lihaksissa on runsaasti ns . 
insuliinireseptoreita jotka insuliinin myö-
tävaikutuksella siirtävät veren glukooseja eli 
sokeria lihakseen saaden aikaan ylläkuvatun 
myönteisen kehityksen. Huonokuntoisissa ja 
kuihtuneissa lihaksissa reseptorit ovat harvas-
sa ja glukoosi jää vereen usein kohtalokkain 
seurauksin.

Niin terveellistä kuin golfinpeluu mo-
nessa muussa mielessä onkin, ei siitä ole 
ollut apua tähän tautiin. Lihaksien huolto 
onnistuu parhaiten hyvin varustetulla kun-
tosalilla ja olenkin hankkinut jäsenyyden lä-
hellä kotiani sijaitsevassa kuntokeskuksessa, 
jossa yritän käydä lähes joka toinen päivä. 
Monipuolinen ja puolitoista tuntia kestä-
vä ohjelmani käsittää noin 20 eri laitetta tai 
muuta toimenpidettä. Eri liikkeissäni käy-
tän sen suuruisia painoja tai vastuksia, että 
pystyn tekemään kutakin liikettä noin 2 x 
12–15 kerran sarjoina. Kunnon kohotessa 
painoja voi varovaisesti lisäillä, mutta mitään 
huippupainoja ei pidä yrittää. Siihen olemme 
varmasti kaikki vähän liian vanhoja.

Paitsi, että tämä kuntosalitouhu näyttää 
edistävän terveyttäni saa se muutoinkin ai-
kaan hyvän ja ryhdikkään olon ja tänä talve-
na jopa lumityöt sujuvat kuin leikki.

Olen myös lukenut, että aikuistyypin 
sokeritautia voi menestyksellisesti hoitaa vä-
hähiilihydraattisella ruokavaliolla eli paljon 
julkisuutta saaneella karppauksella. Eri medi-
at ovat kuitenkin käsitelleet sitä aihetta viime 
aikoina aivan riittävästi, joten siihen soppaan 
ei minun tarvitse lusikkaani pistää. Suomen 
pitkä ja ankara talvi tarjoaa kaikille seniori-
golfareille paljon aikaa pitää huolta lihaksis-
taan ja monissa tapauksissa siitä saattaa olla 
merkittävää terveydellistä hyötyä.    

Lassi Tilander

Hilkka ja Taavi Tainijoki Sotkamosta olivat seniorimatkan 
ensikertalaisia. Kanssamatkalaiset kyllä rekisteröivät hei
dän ilonsa ja nautintonsa mutta mitä he itse tuumasivat 

matkan jälkeen.
 Green cardin Hilkka ja Teemu suorittivat kohta Katinkullan 

kentän valmistuttua reilut parikymmentä vuotta sitten. Siihen ai
kaan, ja aina 2000luvulle saakka, Taavin maratonjuoksentelu eri 
puolilla maailmaa kuitenkin oli ykkösharrastus vieden molempi
en mielenkiinnon ja golf jäi muutamaan kesäkierrokseen. Mutta 
nyt golf on molempien ykkösharrastus. Ulkomaangolfailustakin on 
kokemusta, kuutena vuotena Thaimaan Hua Hinissa ja muutamia 
kertoja Belekissä Turkissa.

Mikä sitten sytytti tälle matkalle?
– Muutamat golfystävät ovat käyneet jo useamman kerran 

Vietnamissa ja kehuskelleet erinomaisia olosuhteita. Kun sitten 
Seniorigolfarilehdessä sattui silmään ilmoitus 30vuotisjuhlamat
kasta, niin heti tuumattiin että sinne jos mukaan mahtuu.

Millaisena koitte ohjelmoidun ja tiivisrytmisenkin golfmatkan 
uusien golftuttujen joukossa?

– Meistä tällainen aktiivinen, valmiiksi ohjelmoitu matka, 
jossa yhteinen nimittäjä golf mahdollistaa eri puolilta tulevien ih
misten yhteiset kokemukset, on matkailua ja elämisen nautintoa 
parhaimmillaan. Ei sitä muutoin tarvitse kai perustella.

Täyttikö, ylittikö vaiko pettikö matka ennakko-odotuksenne?
– Kyllä matka vastasi ennakkoodotuksiamme vaikkakin 

esimerkiksi Thaimaahan verrattuna lento ja bussimatkat olivat 
reippaasti raskaammat. Ahtaanlainen lentokone ja ruuhkainen 
maantieliikenne heikentävät kyllä meidän halukkuutta mennä sinne 
uudelleen huolimatta muuten loistavista olosuhteista. 

Mikä oli mieleenpainuvinta Vietnamissa,  mikä jäi mieleen 
golfissa, matkan helmi?

 – Kyllä Vietnamin lähihistoria ja erityisesti Cu Chin tunnelit 
olivat mieleenpainuvaa kokea paikanpäällä. Kaikki pelaamamme 
neljä kenttää olivat erilaisuudessaan kokemisen arvoisia ja tietysti 
pienen kilpailun tuloksena yksi onnistunut kierroskin tuntui muka
valta. Sea Links väyliltä rannattomalle merelle katsellessa melkein 
liikuttui ajatellessaan miten upeisiin maisemiin, mukavien ihmisten 
kanssa golf on johdatellut, sanoo Taavi.

– Lähihistorian lisäksi vaikuttavaa oli Saigonin liikenne ja eri
tyisesti mopojen paljous ja se ihmisten mielikuvituksellisuus mo
pojen kuormaamiseksi – huhuh! Paras kierrokseni vaikeimmalla 
pelaamallani kentällä Sea Links ja mukavat pelikaverit kaikilla kier
roksilla täydensivät loistavat olosuhteet. Rento meininki yhteenve
doissa päivän päätteeksi toimi kruununa kierroksen päälle ja ne 
makeat jälkipelit ovat erottamaton osa golfia, summaa Hilkka. 

Mitä uutta ja muuta ensikertalainen odottaisi jatkossa?
– Lämpöähän sitä seniorina kaipaa katkaisemaan Suomen 

kylmää talvea ja golfkokemuksia eri puolilla maailmaa. Löytyisköhän 
esimerkiksi Oulusta lähtevään lentoon riittävästi seniorigolfareita, 
tuumailee Taavi.

– Ja voisiko jonkin matkan yhteyteen sovittaa vielä sopivan 
kulttuurinautinnon, kuten konsertin tai muun vastaavan tapahtu
man? Golfin tulee kuitenkin olla matkan runko, vinkittää Hilkka.

– Vietnam on nyt koettu, sinne tuskin matkan vaivalloisuuden 
tähden mennään uudestaan, mutta uutta matkaa on jo putkessa, 
nyt kun eläkkeellä on helpompi yhdessä lähteä tarvittaessa pikai
sestikin. Tietoja uusista seniorimatkoista odotellaan innolla.

Markus Peura

’’Hyvämeininkija
mukavatihmiset”

Ensikertalaisenaseniorimatkalla:
Hilkka ja Taavi Tainijoki 
SGS:n juhlamatkalla 
Vietnamissa
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Tutustuin golfiin ensimmäisen ker-
ran joskus 60-luvun puolivälissä. 
Eräs perhetuttavani oli ostanut 

mai lat, mutta ei jatkanut pelaamista ja 
tai si olla hänen rautaseiskansa, joka pää-
tyi kesämökillemme. Muutama mukana 
tullut pallo mäiskittiin äkkiä mäkeen (me-
hän kaikki tunnemme golfpallojen us-
komattomat kätkeytymisominaisuudet). 
Nopeasti kyllästyimme lyömään mailalla 
käpyjä, tennispalloja ja muuta sopivaa ja 
se jäi nurkkaan. Parin vuoden kuluttua 
mailan lahjoittaja tiedusteli, olisiko se 
vielä tallella ja saattaa se vieläkin heilua 
jossain Kotkan seudulla. Itse päädyin opis-
kelemaan Kaup pakorkeaan ja sen jälkeen 
Vientikoulutussäätiöön, josta minut lähe-
tettiin harjoitteluun Kanadaan.

Kiinnostus golfiin kasvaa 
vähitellen

Seuraava kohtaaminen golfin kanssa 
tapahtui Ile des Soeurs’in harjoituskentällä 
asuessani Montrealissa. En enää muista, 
miten pallot silloin lensivät, vaikka meillä 
oli opas, joka koetti perehdyttää lajin saloi-
hin. Sen tiedän, että ainakin kahdesta sil-
loisesta ”hakkerista” on myöhemmin tul-
lut aktiivisia pelaajia.  Suomeen palattuani 

päällimmäisenä 

mielessä oli uran rakentaminen ja perheen 
perustaminen ja siinä kyydissä golf jäi. 
Pitkäaikainen työsarka paperiteollisuu-
dessa alkoi ja vei kansainvälisiin tehtäviin 
mm. Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja 
Ranskassa.

Syksyllä 1986 hollantilainen ystäväni 
hurahti golfiin, osti minulle mailat lahjak-
si ja vei minut väkisin Antwerpenin Royal 
Golf Clubille, jossa aloin toden teolla pe-
rehtyä tähän jaloon peliin. Oppitunneista 
minulle on parhaiten jäänyt mieleen, kun 
muutaman tunnin jälkeen päätin näyttää, 
kuinka pallo oikein lentää ja mahtavan ohi-
lyönnin jälkeen opettaja loihe lausumaan: 
”se olisi mennyt pitkälle”. Ensimmäinen 
seurani Suomessa oli Tammer-Golf lähel-
lä silloista työpaikkaani ja myöhemmin 
liityin Ruukkigolfiin, nykyiseen kotiseu-
raani. 

Mukaan aktiiviseen 
seuratoimintaan

Ruukissa aloin myös tutustua seuran 
käytännön toimintaan. Aluksi toimin kil-
pailutoimikunnassa, josta jatkoin hallituk-
sen jäseneksi vastaamaan seuran ja kentän 
markkinoinnista sekä edelleen varapu-
heenjohtajaksi. Seuratoimintaa jatkoin 
myös International Golf Clubissa muutet-

tuani välillä Belgiaan.  Seuralla ei ole varsi-
naista kotikenttää, vaan joka viikonloppu 
kilpailtiin eri kentillä. Toimin useamman 
vuoden seuran varakapteenina ja kaptee-
nina. Tämä aika opetti paljon golfseuran 
toiminnasta, kilpailuiden järjestämisestä ja 
golfin säännöistä. 

Haastajatourin kautta 
Golfsenioreihin

Haastajatouriin ja samalla Suomen 
Golfsenioreihin tutustuin ensimmäisen 
kerran kesällä 2008, minkä jälkeen olen 
osallistunut aktiivisesti kilpailuihin vaih-
televalla menestyksellä. Golfurani ehdo-
ton huipentuma on ollut viime kesänä 
tehty holari.  Teuvo Käyhty sai minut 
kiinnostumaan myös SGS:n asioista ja 
minut valittiin marraskuussa hallitukseen 
hänen tilalleen hoitamaan jäsenasioita ja 
Haastajatourin M55-sarjaa. Olen mielel-
läni mukana kehittämässä Golfsenioreiden 
toimintaa. Nautin eri kentillä pelaamises-
ta, luonnosta sekä tietenkin hyvästä seu-
rasta.

Golfseniorien määrä, mutta myös 
jä senille tarjottavat pelioikeudet ovat li-
sääntyneet voimakkaasti viime vuosina. 
Pyrkimyksenäni on kehittää näitä etuuk-
sia myös jatkossa taloudellisten mahdol-
lisuuksien puitteissa. Pelaaminen on jo 
kasvanut niin paljon, että varaukset pyri-
tään saamaan mahdollisimman pian ne-
tin kautta tehtäviksi osaksi myös kenttien 
toivomuksesta. Tavoitteenani on myös 
hankkia jäsenille alennuksia uusilta kentil-
tä sekä etsiä majoituspaketteja ja erikois-
tarjouksia esimerkiksi kylpylöistä. Koska 
kaikkia näitä etuja ei saada neuvoteltua tä-
män Seniorigolfari-lehden ilmestymiseen 
mennessä, on tärkeää, että jäsenet päivittä-
vät sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin, 
sillä sähköpostista on tulossa yhä tärkeäm-
pi tiedotuskanava nettisivujemme ohella.

Tapaamisiin kentillä!

Kristian Toivio

SaTUnnaiSeSTa GolfariSTa friiKiKSi

Bagin kanto sujui 
kevyesti seniorilta-
kin vielä Ruukin 
Kinkukisassa 2008

  Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet 
  MATTI PIHLAJISTO      KRISTIaN TOIVIO

Seniorina aloiTTanUT VeTeraani

Lähdin Luopioisten (nyt osa Päl kä-
nettä) kunnan Aitoon kylästä syk-
syllä 1965 Helsinkiin asumaan ja 

töihin Otaniemeen, kun en päässyt halua-
maani tiedekuntaan yliopistoon opiskele-
maan. Myöhemmin on paljastunut, että 
olin työssäni tekemisissä ainakin kahden 
nykyisin tunnetun golf-nimen kanssa. 
Heikki Vehkaperä on voittanut maanmit-
tareiden golfmestaruuksia ja nelisenkym-
mentä vuotta sitten Suomen suunnitus-
kartat teki Pekka Sinkkilä, jonka golf vei 
Meri-Teijoon.

Opiskelua työn ohessa
Opiskelin työn ohella kauppiksessa. 

Vanhan mallin ekonomiksi valmistuttuani 
menin ensin Valtion tietokonekeskukseen 
töihin ja sieltä sitten Espoon kaupungille. 
En pitänyt ajatuksesta työskennellä vuo-
sikymmeniä aika ajoin hektisessä, joskin 
myös monella tapaa varsin mielenkiin-
toisessa atk-maailmassa. Sain työn ohessa 
graduni valmiiksi ja lisää muodollista pä-
tevyyttä. Vaihdoin taas työpaikkaa.

Ammatinvaihto alkoi Suomen Kun-
nallisliitossa 1985 ja sinetöityi kuntien 
keskusjärjestöjen omistaman tilintarkas-

tusyhtiö Audiatorin palveluksessa, kun 
Suomeen saatiin luoduksi julkishallinnon 
tilintarkajan tutkinto (JHTT), jonka suo-
ritin. Kyllästyin tarkastyöhön liittyvään 
matkustamiseen ja pääsin takaisin Espoon 
kaupungille sisäisen tarkastuksen päälli-
köksi 1998. Viimeiset pari vuotta työelä-
mästäni olin osa-aikaeläkeläisenä erilaisissa 
projekteissa.

Harrastuksia
Shakkia pelailin ES-78 shakkiseu-

ran porukan kanssa Kivenlahdessa. Kir-
jallisuuden suhteen olen lähes kaikkiruo-
kainen, sopivasti valikoiden. Lii kun nalliset 
harrastukseni olivat pitkään hölkkäämistä, 
tennistä, ikämiesyleisurheilua ja talvella 
lentopalloilua. Pilkkiminen, sienestys ja 
marjastus ovat toki myös mielestäni lii-
kuntaa siinä kuin golfikin. Golfia en tosin 
vielä viime vuosituhannella pitänyt muu-
na kuin hiukan elitistisenä seurusteluna.

Golfia ja matkailua
Sorruin kuitenkin lajiin syksyllä 

2002 kun vaimon kanssa etsimme yh-
teistä harrastusta, jolla voisi elävöittää 
ulkomaanmatkojakin. Golf tuntui mieles-
täni sopivan kevyeltä ja helpolta etenkin 
naiselle. Menimme Vierumäelle sateiselle 
Green Card -kurssille. Seuraavana keväänä 
hankimme Gumbölestä pelioikeuden, sin-
ne kun oli kotoa ja minun työpaikaltani 
vain noin viiden minuutin ajomatka. Laji 
ei vienyt pikkusormen jälkeen pelkästään 
koko kättä vaan myös sekä ruumiin että 
sielun. 

Green Card- kurssilaisia pitäisikin 
vakavasti varoittaa elinikäisen riippuvuu-
den synnyn uhasta. Onneksi aloitin vasta 
56-vuotiaana. Ehdin pitkään elää muu-
takin kuin golf-elämää. Golfin kanssa 
ajankäytöstäni kilpailee viime syksynä 
han kittu 50-luvulla rakennettu remonttia 
kaipaava kesämökki. Onneksi vastarannal-
la näkyy olevan golfkenttä.

Lomamatkat alkoivat jostakin kum-
man syystä suuntautua paikkoihin, jois-
ta löytyy golfkenttiä. Seniorigolfareitten 
matkojen ja Aurikomatkojen kurssimatko-
jen lisäksi suunnistimme Thaimaahan use-
asti, Floridaan, Kiinaan Mission Hillsiin, 
Vietnamiin ja eri puolille Manner-Eu-
rooppaa. 

Alkavalla kaudella yritän kykyjeni 
rajoissa jatkaa Armas Loposen tekemää 
erittäin ansiokasta työtä Aluetourin vas-
tuuhenkilönä. 

Toivotan teille kaikille oikein iloista 
ja onnellista golfkautta 2012 miellyttävän 
yhdessäolon merkeissä.

Matti Pihlajisto

Golfin ohella harrastuksiini kuuluvat myös nautti-
minen elämästä ja hyvästä ruuasta mukavassa seu-
rassa. Tosin mukava seura näyttää tässä rajoittuvan 
itseeni.
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Nyt matkalle lähtöön liittyi kui-
tenkin pientä epävarmuutta, sillä 
edellisen vierailun jälkeen maassa 

oli tapahtunut väkivaltainen vallanvaihto, 
eivätkä uudet, vaikkakin vaaleilla valitut, 
vallanpitäjät olleet vielä vakiinnuttaneet 
asemaansa. Kotimaahan ennen lähtöä 
kantautuneet uutiset enteilivät epävakaita 
oloja, mutta kahden viikon kokemuksem-
me mukaan ainoa epävakaa asia oli ilmas-
to. Taksit kulkivat ja niitä oli riittä-
västi, ruoka oli aika monipuolista 
ja sitä oli riittävästi, golfkentätkin 
kuivuttuaan olivat riittävän hyvä-
kuntoisia ja pallopoikia oli riittä-
västi. Eli kaikki perusasiat olivat kunnossa.

Ei merkkiäkään 
levottomuuksista

Demokratian ensiaskeleita ottavana 
yhteiskuntana se oli jopa yllättävän levol-
linen, ainakin turistihotellin ikkunasta 
katsoen. Yhtenä päivänä hotellin henkilö-
kunta tosin lakkoili paremman palkan 
puolesta, mutta sekin kuuluu asiaan. 
Meil le ulkopuolisille lakon tuntu-
vin haitta taisi olla pitkähkö ruoka-
viinin odotusaika ravintolassa, eikä 
sekään niin kovin pitkä ollut. 

Epävarmojen olosuhteiden 
kaiku oli kuitenkin pelottanut sekä 
matkaajia että matkanjärjestäjiä, 
sillä moni isokin hotelli näytti nyt 
olevan aivan tyhjillään ja turistilen-
toja maahan oli tuntuvasti supistet-
tu. 

Kentät lähellä ja ho-
telli meren 
rannalla

Soussen satamakaupunki El 
Kantaoui ja sen golfkentät Pano ra-

ma ja Sea Course ovat monelle jo ennes-
tään tuttuja, joten niiden kuvailun kuit-
taan kertomalla, että Panorama on se mä-
kisempi ja tuulisempi kenttä, joka nousee 
lähikukkulan laelle ja Sea Course kiertelee 
rakenteilla olevien talojen, teiden ja kame-
litarhan lomassa koukaten takaysillään 
Välimeren rantaviivan kautta. 

Kivoja kenttiä molemmat, Panorama 
ehkä hieman suositumpi upeiden maise-

miensa vuoksi, mutta myös raskaampi kä-
vellen pelattavaksi. Hotellimme Marhaba 
Palace sijaitsi kävelymatkan päässä sekä 
kentästä että kylästä, joten sukkulointi ky-
län, kentän ja hotellin välillä toimi hyvin 
joustavasti.

Sade ei yllättänyt
Ensimmäisen pelipäivän navakka 

tuu li jo hieman varoitteli tulevasta myrs-

kyrintamasta, mutta kukapa nyt sääennus-
teisiin lomalla uskoisi, ei ainakaan pahan-
suopiin.

Toisen päivän aamiaisella pelikeli oli 
jo pääpuheenaihe, mutta kun optimisti-
sia oltiin, niin uskottiin, että kyllä se siitä 
kohta kirkastuu.

Sade ei päässyt yllättämään, sillä vettä 
tuli taivaan täydeltä jo ennen ensimmäistä 
starttia. Urhoollisesti kolme ensimmäis-

tä ryhmää kuitenkin lähti 
matkaan ja kärkijoukkue 
ehti kolmannen väylän grii-
nille asti, kun olosuhteet 
kävivät sietämättömiksi, jo-

pa vaarallisiksi. Kun Libyanlahdelta vauh-
tinsa hakeneen runsasvetisen myrskytuu-
len lisäksi salamointi ääniefekteineen tuli 
peliin mukaan, niin kisan keskeyttäminen 
oli selvä asia. Ensimmäisessä ryhmässä läh-
teneet olivat kaikki naisia ja ensimmäistä 
kertaa tuolla kentällä, joten klubilla nousi 
huoli heidän selviytymisestään ja osaami-
sestaan myrskyssä takaisin klubille. 

Kyllä kadonneet lampaat aikanaan 
klubille löysivät, tosin lomakampa-
ukset hieman oienneina.

Vielä kolmantenakin päivänä 
sade ajoittain kiusasi, mutta sitten 
aurinko palasi hommiinsa ja loppu-
viikko saatiin pelata päivä päivältä 
paranevissa olosuhteissa.

Ykkösviikon matkalla olleille 
Tunisia ei tuolla kertaa näyttänyt 
parhaita lomailupuoliaan, mutta 
kakkosviikolla oli jo aivan toinen 
ääni pelissä. Kenttien kuivuttua 
huoltomiehetkin pääsivät leikku-
reineen kentälle, avauslyönnit ulot-
tuivat uusiin lukemiin ja putterien 
kantomatkat tuplaantuivat.

Golfari konstit taitaa
Afrikkaan kun lähdettiin, niin sade-

varusteet eivät olleet päällimmäisenä mie-
lessä matkapakaaseja pakatessa, eikä niitä 
sitten monelle mukaan ollut tullutkaan.

Hotellissa ei tietenkään tuohon ai-
kaan vuodesta ollut hiustenkuivaajia 
kummempia kuivureita, mutta minibaa-
rit otettiin tehokkaaseen yötyökäyttöön. 
Kaapit olivat ns. vastuskaappeja ja niiden 
jäähdytyselementistä nouseva lämpövirta-
us sai yöajan kuivata asukkien kaapin pääl-
le asettamia märkiä golfkenkiä ja sukkia.

Pink-pallon ihmeelliset 
seikkailut

Syksyn matkalla meitä hoivasi Ole 
Johansson ja hän oli ennakkoon miettinyt 
kullekin päivälle erityyppiset pelimuodot. 
Tuttujen pistebogey- ja paras pallo -kil-
pojen ohessa pelattiin mm. pink-palloa ja 
sillä saadut pb-pisteet tuplattiin tuloskort-

tiin. Kukin joukkue sai oman 
pink-pallonsa, joka kiersi pelaa-
jalta toiselle ja jokainen joutui 
lyömään palloa vuorollaan, ha-
lusi sitä tai ei.

Pallon kadottaminen tu-
hosi käytännössä joukkueen 
voitontoiveet. Jostain kum-
man syystä juuri tuo kirottu/
siunattu pallo joutui aina mitä 
omituisimpiin paikkoihin. 
Piikkipensaat ja oliivipuiden 
juurikolot voi vielä ymmärtää, 
mutta kun pallo katoaa neljän 
silmäparin tarkan valvonnan 
alla väylän vierelle raffiin, tai 
kun eri joukkueiden pink-pallot 
vaihtuvat keskenään tai kun 
saksalainen ryhmä ottaa pink-

pallon omaan peliinsä mukaan, niin illalla 
kuullut kootut selitykset olivat kuin paro-
ni von Münchausenin kertomia.

Lähimmäksi lippua -kisat
Kisoissa lähimmäksi lippua -voit-

topallot pysähtyvät yleensä parin metrin 
säteelle lipusta ja niin taisi nytkin useim-

miten käydä, mutta pari poikkeusta vah-
vistakoon säännön.

 Panoraman kuutos-väylä on lyhyeh-
kö par kolmonen, helppo muuten, mutta 
keltaisilta pelaten pitää ylittää isohko ve-
sieste. Griinille päästyäni huomasin saa-
vani kirjoittaa nimeni puhtaalle paperille. 

Onneksi joku sai pallonsa pysäh-
tymään vieläkin lähemmäksi ja helpotti 
paineitani illan palkintojenjakotilaisuu-
dessa. Helpotti sikäli, että yleensähän 
voittajalta kysytään, että teitkös birkun? 
Kysymykseen olisi minun pitänyt vastata, 
- en ihan, puttasin neljästi eli tein tuplan.

Viimeinen pelipäivä oli olosuhteil-
taan kuin golfarin unelma ja silloin käy-
tiin Sea Coursen väylällä 16 myös sama 
lähestymiskisa. Matkaa lipulle noin 140 / 
120 metriä, joten kaikilla oli hyvä mah-
dollisuus saada pallonsa ainakin griinille ja 
ehkä nimensä myös kirjoihin.

Illalla kun tuloksia perattiin, niin 
naisten taulusta löytyi vain yksi nimi, mut-
ta miesten taulusta ei ainoatakaan. Aika 
noloa, sillä olihan meitä miehisiä yrittäjiä 
sentään parikymmentä kappaletta.

           Matkailu 

Tunisian matkakohteena 
EL KANTAOuI

”Jostain kumman syystä SGS:n seniorimatkoja 
myydään vain kivoille tyypeille”

Tunisia on kuulunut jo vuosien ajan golfsenioreiden matkaohjelmiston suosikkeihin. 
Edullinen hinta, ruuhkattomat kentät ja lyhyt lentomatka ovat olleet Tunisian 

vetonauloina, niin viime syksynäkin.

teksti: Matti Santanen  
kuvat: Matti Santanen, Asko Jaakkola ja Ole Johansson

Panorama-kentällä korkeuserot ovat melko suu-
ria. Kuva neljännentoista väylän tiiauspaikalta, 
mistä komea näkymä El Kantaouin kylään ja 

Välimerelle.

Arizona Shuffle on päivän pelimuoto. Starttaamassa Yrjö 
Tiura, Jaakko Porvali, Teppo Kaivola ja Marcus Becker. 
Oikealla ohjeita antaa matkaisäntä Ole Johansson.

Sea Coursen viimeisellä väylällä vasemmalla puiden takana olevalle viheriölle tulo vaatii vesiesteen ylittämistä, 
mikä koitui monen kohtaloksi. Taustalla kävelymatkan päässä oleva hotellimme Marhaba Palace.
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Makadi Bay
PunaisenMeren rannalla

SGS:n aikaisempien jäsenmatkojen kohtei-
na Egyptissä ovat olleet Luxor, Sharm el 
Sheikh ja El Gouna. Tänä vuonna määrän-

pääksi oli valittu uusi paikka Makadi Bay, joka 
sijaitsee Punaisenmeren länsirannalla noin 30 km 
Hurghadasta etelään.

Makadi Bay on kaiken kaikkiaan suhteelli-
sen uusi lomakohde, jonne vasta vähän aikaa on 
Suomesta tehty matkoja. Golfkentän on suuni-
tellut John Sanford ja se, kuten myös golfhotelli, 
rakennettu vuonna 2008. Hotelli on sopivan pie-
ni, huoneet varsin tilavia, palvelu erinomaista ku-
ten ruokakin. Huoneet, joita on 93 kpl, sijaitsevat 
kuuden kerroksen päärakennuksessa ja uima-altaan 
reunustavissa bungaloweissa. Kenttä ja hotelli si-
jaitsevat korkealla mäellä mikä tekee paikan hiukan 
tuulelle alttiiksi. Tuulesta saimmekin nauttia enem-
män tai vähemmän koko kahden vikon ajan, mutta 
onneksi aurinko paistoi.

Aamiaispöydästä ykköstiille
Madinat Makadi Golfin klubi on yhtä kuin 

Jaz Makadi -hotelli eli aamiaispöydästä voi laskeu-
tua suoraan ykköstiille. Punaisenmeren rantaan ja 

Makadin kylään on kilometrin matka, mutta sin-
ne vie hotellin shuttle-kuljetus. Makadi Bayn kylä 
muodostuu useasta hotellista, pääkadusta muuta-
mine kauppoineen sekä hiekkarannasta, missä jo-
kaisella hotellilla on oma sektorinsa aurinkovarjoi-
neen ja -tuoleineen.

Egyptin pisin kenttä
Madinat Makadi Golf mainostaa itseään 

Egyptin pisimpänä golfkenttänä. Takatiiltä se on-
kin peräti 6880 meträ. Keltaisilta tiimerkeiltä kent-
tä on 6389 metriä eli klubipelaajalle pitkänlainen. 
Henkilökunnan lievästä painostuksesta huolimatta 
päätimme pelata sinisiltä tiimerkeiltä, jolloin ken-
tästä tuli meidän mittapuumme mukaan ”normaa-
lipituinen”  5874 metriä. Punaisilta kentän pituus 
on 4790 metriä, mikä seniorinaisille on sopiva.

Golfkenttä on muiden tähän maanosaan ra-
kennettujen kenttien tapaan perustettu hiekkaerä-
maahan, eikä ruohoa ole voinut uhrata kuin väyliä 
ja viheriöitä varten. Väylien ulkopuolella raffit on 
korvattu kovalla hiekalla ja kukkaistutuksilla. Asiaa 
ei pidä kuitenkaan tulkita niin, että kentät olisivat 
erityisen vaikeita tai tylsiä. Kyllä väylää riittää ja-

Viime vuonna päästyämme onnellisesti kotiin Egyptistä lopetettiin turistimatkat 
maahan joksikin aikaa. Maassa esiintyvien mellakoiden johdosta Egypti on viime vuoden tapaan 

edelleen pysynyt uutisotsikoissa, mutta lennot sinne aloitettiin uudestaan jo syksyllä. Punaisenmeren 
turisti- ja golfkohteissa ei levottomuuksista ollut minkäänlaisia havaintoja. Hiukan on pelätty, 

että tammikuussa vaalit voittaneet islamistipuolueet asettaisivat jonkinlaisia rajoituksia 
matkailuun, mutta siitäkään ei ainakaan toistaiseksi ole ollut mitään merkkejä. Olisikin 

toivottavaa, että uudet vallanpitäjät ymmärtäisivät turismin arvoa, koska kaikki 
lisäraha, mikä maahan virtaa on varmasti tarpeen.

El Gounan golfklubin klubirakennus. Taustalla golfkent-
tä ja vasemmalla saaressa sijaitseva Steigenberger-
hotelli. 

Teksti ja kuvat: Ole Johansson 

           Matkailu golfin pelaaminen on vaihtelevalla kentällä aivan normaalia. Ulosmeno 
on rakenettu melko tasaiselle maalle, mutta sisääntulossa asia onkin 
korjattu korkojen kera. Kiivettävää riittää nin ylöspäin kuin alaspäin. 
Vesiesteitä kentällä on aika säästeliäästi, mutta niihinkin palloja sai hy-
vin upotetuiksi – varsinkin ns. pinkkejä palloja. Kuiva keli ja kenttä 
antoivat hyvin rullia lyönteihin ja reilut alamäet vierittivät palloja par 
nelosillakin viheriölle asti – kunhan löysi oikean reitin. 

Edellä esitetty kenttäluonnehdinta on tehty enemmän kanssa-
matkustajien lausuntojen pohjalta, koska omaksi osakseni jäi tällä ker-
taa pääsääntöisesti pelkästään matkaisännän ja kilpailujohtajan rooli.

Olin nimittäin epäonnekseni tai tyhmyyttäni neljä viikkoa en-
nen matkaa mennyt putoamaan tikkailta korjatessani autotallin katol-
la olevaa lumiestettä. Seurauksena lantion murtuma, jota parantelin 
Egyptin auringon alla. Pelaamiseni rajoittui puoleentoista kituliaaseen 
kierrokseen, muina päivinä kiersin autolla kenttää kateellisena ihaillen 
muitten suorituksia. 

Kunnossa toivomisen varaa
Kentän kunnon suhteen jäi hieman toivomisen varaa. Se oli mel-

ko kuiva ja väriltään vihertävän harmaa, mikä henkilökunnan mukaan 
johtui lannotteiden ja ilmeisesti myös kastelun puutteesta. Väriä pelaa-
miseen toi kuitenkin joka päivälle keksityt pelimuodot. Seniorien ilok-
si kokeiltiin tällä kertaa perinteisen Best Ballin ja vakiintuneen Pink 
Ballin lisäksi mm. Arizona Shufflea, Bramble-Shamblea ja Irlantilaista 
nelipalloa. Kummankin viikon päätteeksi pelattiin Egyptin mestaruu-
desta lyöntipelinä.

Vierailu Soma Bay´ssä
Yhtenä päivänä kävimme pelaamassa myös Gary Playerin suun-

nittelemaa maan vanhinta vuonna 1999 rakennettua  The Cascades 
Golf Resort´in kenttää Soma Bay´ssä. Hieno ja mielenkiintoinen kent-
tä kulkee aivan Punaisenmeren rannalla ja tuulisella säällä se on varsin 
haastava. Kunnoltaan se oli selvästi parempi ja vihreämpi kuin Makadi 
Bay ja näin moni seniori uhrasikin vapaapäivänsä käymällä siellä pe-
laamassa.

Ei levottomuuksia eikä vatsatavaivoja
Suomalaisten golfareiden keskuudessa esiintyy ilmeisesti vielä 

tiettyä varovaisuutta Egyptiä kohtaan ja tuntuu siltä, että uutisissa pal-
jon esitettyä levottomuutta ja huhuja vatsataudeista peläten maa ei ole 
ensimmäisenä mielessä golflomakohdetta mietittäessä. Ainakin tässä 
ja muissakin kokemissani kohteissa pelko on osoittautunut turhaksi. 
Porukastamme kukaan ei kahden viikon aikana valittanut vatsavaivoja, 
eikä levottomuuksisista näkynyt täällä merkkiäkään.  Egyptin ehdoton 
valtti on takuuvarma aurinko ympäri vuoden ja tammikuussakin gol-
fin kannalta sopiva, noin 20 asteen lämpötila. SGS:n jäsenten kannalta 
etuna on vielä se, että jos suuri osa matkoistamme myydään loppuun 
nopeasti on Egyptin matkoilla yleensä tilaa.

 

Jos Makadi Bayn kentän ulosmeno on tasainen on sisääntulo sitäkin 
mäkisempi. Yhdennentoista väylän alamäki on melkoinen.   

Pink Ball -kisa on alkamassa, kuten Olavi Mäen kädessä oleva pallo 
osoittaa. Muut vasemmalta Heikki Halkonen, Rauha Kareinen, Heikki 
Grönfors, Soili Männikkö, Olavi Mäki, Katariina Kannisto-Maunula, Aija 
Finne sekä Kirsti Mäki .

Liukkaalla griinillä puttausvuorossa Heikki Halkonen Kirsti Mäen 
tarkkaillessa. Taustalla näkyy Makadi Bayn kylä ja Punainenmeri. 

Kummallakin viikolla kävimme Soma Bay´ssa pelaamassa Gary 
Playerin käsialaa olevan Cascades-kentän, jonka klubitalo ei ole turhan 
vaatimaton. Best Ball parikisaan ovat starttaamassa joukkueet Arno 
Calonius & Tuula Leivonen ja Anneli Lindfors & Olavi Mäki.  

Cascades-kentällä tuuli oli melkoinen ja liukkilla griineillä pallo liikkui 
sen avulla helposti tarjoten Pietari Klimenkolle, Pertti Vainonpäälle 
ja Rauha Kareiselle. oivan tilaisuuden testata tänä vuonna voimaan 
astunutta sääntömuutosta.  



30   SENIORIGOLFARI 1/2012 SENIORIGOLFARI 1/2012     31

Viheriöt olivat suuria, liukkaita ja epäloogisia. 
Vasta viimeisillä kierroksilla porukka alkoi us-
koa, että putti taipuu aina meren suuntaan, vaik-
ka vastassa olisi ylämäki. Samoin ruohon kasvun 
suunnan merkitys konkretisoitui monelle jopa 
neljällä putilla. 

Vaikka kenttä on rinteessä, ylämäki väyliä ei 
ole lainkaan, mutta kakkos- ja kymppi-väyliltä 
siirtymä seuraavalle tiille on ylämäkeen kävelyä. 
Kärryt voi kuitenkin jättää seuraavan teen tun-
tumaan. 

Joka väylältä on upeat näköalat. Ekan kier-
roksen jälkeen mieleen jäivät lähinnä par kolmo-
set ja kymppi-väylä, mutta loppuviikosta aika sa-
manlaiset pitkät par neloset ja par viitoset saivat 
yksilöllistä luonnetta. Kenttä oli turhan pitkä, 
punaisilta 5361 metriä, ja se selittää osaltaan sen, 
että naisten tulokset jäivät pääsääntöisesti alle 30 
pisteen. Mutta eihän golflomalle lähdetäkään te-
kemään tulosta vaan nauttimaan kivasta seurasta 
ja muutamista onnistuneista lyönneistä.

Hotellissa tanssia, bingoa ja 
taikatemppuja

Viiden tähden hotelli Jardin Tecina on ra-
kennettu kalliorinteeseen. Suurin osa huoneista 
sijaitsee kaksikerroksisissa rivitaloissa, jotka seu-
railevat mutkittelevaa kalliorantaa. Alimmalta 
tasolta resortin ravintolaan on keskimäärin 50 
melko jyrkkää rappus ta. Rappujen nouseminen 
pani yhden sun toisen seniorin sykkeen nou-
semaan aamuin illoin. Vähän mutkittelemalla 
alhaalta pääsee ylös ilman rappusia. Iltaisin ho-
tellin päärakennuksen alakerran ravintolassa oli 
vaihtelevaa iltaohjelmaa tanssia, bingoa, taika-
temppuja ja harvinainen gomeralaisen vihellys-
tekniikanäytös.

Yläkerran ravintolaan kokoontuneita viih-
dytti viehättävä tanskalainen naispianisti, joka 
järjesti halukkaille musiikkiin liittyviä tietokil-
pailuja.

Plussat ja miinukset
Haastattelin paluumatkalla ekan viikon 

matkalla olleita ja suurimpina plussina koettiin 
hotelli palveluineen ja golfkenttä. Suurin kri-
tiikki kohdistui matkatavaroiden roudaamiseen. 
Luulisi, että lentokentältä voisi järjestää kuljetuk-
sen käsin koskematta yhdellä ja samalla bussilla 
hotellin eteen, vaikka se sitten lisäisi kustannuk-
sia.

Kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut valin-
ta matkakohteeksi golfia, hyvää ruokaa ja rauhaa 
rakastaville senioreille. Suosittelen lämpimästi.

Marja Virta
SGS:n kunniajäsen

Uusi lomakohde Kanariansaarilla     
La Gomera 

Teneriffan länsipuolella oleva La Gomeran saari tuli 
Aurinko matkojen omatoimilomakohteeksi viime 
keväänä ja SGS:n puheenjohtaja otti sen koemie-

lessä seniorien jäsenmatkakohteeksi. Matkan varasi yh-
deksi viikoksi 24 ja kahdeksi viikoksi 12 jäsentä. Mukaan 
olisi mahtunut enemmänkin, mutta joko matkan hinta 
tai maaston korkeuserot karsivat mukaan tulijoita.

Matkaan lähdettiin torstaina helmikuun toisena päi-
vänä klo 7:15 lennolla Helsingistä Teneriffan lentoken-
tälle ja sieltä bussilla laivalle, laivalla San Sebastianiin La 
Gomeran saarelle ja edelleen bussilla vajaan tunnin ajo-
matkan päässä sijaitsevaan Hotelli Jardin Tecinaan. Perillä 
oltiin neljän maissa iltapäivällä.

Matkatavaroiden siirtelyä 
Matkatavaroita siirrettiin menomatkalla seitsemän 

kertaa ja paluumatkalla yhdeksän kertaa. Tässä olisi mat-
kanjärjestäjälle kehittämiskohde. Saimme meren rannalla 
olevista kaksikerroksisista rivitaloista vierekkäiset tilavat 
huoneet ja terassit, jotka mahdollistivat yhteisöllisen elä-
misen ja tutustumisen toinen toisiimme. 

Päiväohjelma oli säännöllinen: aamiainen klo 7:30 
ja 9 välillä, lähdöt klo 9-10 ja illallinen klo 18:30. Pertti 
oli järjestänyt meille illallispaikaksi sopivan nurkkauk-
sen ravintolasalista, jossa saatoimme syödä ja seurustella 
kaikessa rauhassa. Kello kahdeksan siirryimme hotellin 
alakertaan TV-huoneeseen jakamaan palkinnot ja kuule-
maan seuraavan päivän ohjelman, josta tärkein oli lähtö-
aika, peliseura ja kilpailumuoto.

Pari päivää golfia
Perjantaina kilpailtiin sekapareina best ballia. Lau-

antaina vuorossa oli erimerkkisiä tunteita herättävä pink-
kipallo neljän pelaajan ryhmissä. Puolet ryhmistä on-
nistui kadottamaan pallon kentällä, jossa ei ole lainkaan 
vesiesteitä!

Ja välillä vähän muutakin
Sunnuntaina oli vapaapäivä ja 15 halukkaalle oli 

järjestetty mahdollisuus tutustua saaren muuhunkin tar-
jontaan kuin golfiin. Ajoimme ensin La Gomeran kan-
sallispuistoon, joka on ollut UNESCON suojelukohde 
vuodesta 1983. Poikkesimme matkan varrella hulppeisiin 
näköalakohteisiin ja pikku kylän pieniin keramiikkapa-
joihin. Maksoimme neljän tunnin kiertomatkasta 35 eu-
roa per henkilö eikä kukaan katunut sijoitustaan.

Valssiin kutsu
Maanantaina pelattiin golfia valssin tahdissa eli ekal-

ta reiältä otettiin paras tulos, tokalta kaksi parasta, kol-
mannelta kolme ja neljänneltä kaikki neljä. Viheriöiden 
lukeminen tuotti useimmille tuskaa ja kolme puttia oli 
yleinen ilmiö ja madalsi tulostasoa. Tiistaina vuorossa oli 
miestenja naisten mestaruuskilpailut edelleen pistebo-
geyna. Ensimmäisen viikon miesten mestaruuden voitti 
yllättäen pari vuotta kadonnutta lyöntiään etsinyt Pertti 
Raimiala tuloksella 33 bogipistettä.

Naisten sarjan voitti Erja Pekkinen Kiteeltä 28 bo-
gipistettä. Keskiviikkona pelattiin vapaavalintaisissa ryh-
missä kuka mitäkin. Meidän ryhmä pelasi tiukan tytöt 
vastaan pojat best ballin, joka ratkesi klassisesti viimeisellä 
reiällä tyttöjen hyväksi yhdellä bogi-pisteellä.

Ensin ylös ja sitten alas
Tecina Golfin kenttä on rakennettu terassimaisesti 

paikoin melko jyrkkään rinteeseen banaaniviljelmän ti-
lalle. Pelaajat viedään hotellin lähistöllä olevalta klubilta 
tila-autolla huomattavasti ylempänä sijaitsevalle 1. teelle. 
Väylät kulkevat rinnettä poikittain zig-zagia viistosti alas-
päin. 

Saarella ei ole satanut yhdeksään kuukauteen, joten 
raffit olivat kuivia ja väylät liukkaita. Jos suuntasi pallonsa 
oikean puolen raffiin, se löytyi vasemman puolen raffista. 

La Gomeran lomakohteeseen pääseminen ei ollut aivan helpoimmasta päästä. Lentomatka vielä meni 
suhteellisen sujuvasti, mutta ennen kuin hotellin ovi avautui tarvittiin vielä bussikuljetus, laivamatka ja vielä kerran 

bussikyyti. Ja matkatavaroita, joita golfareille yleensä siunaantuu melko runsaasti, jouduttiin siirtämään 
seitsemän kertaa. Perille saavuttuamme vaivat unohtuivat kuitenkin nopeasti kun 

pääsimme aloittamaan golflomaamme ja nauttimaan etelän auringosta. 

           Matkailu 

Kaija Leivo, Marja-Liisa Niemi ja Sirpa Jänne 15. tiillä. 

Naapurukset Leif Lindroos, Eila Raimiala, Jouko 
Laitinen, Sirpa Jänne, Marja Virta, Tuula Lindroos ja 
Pertti Raimiala seurustelemassa terassilla

Joka tiiauspaikalta oli komeat näkymät Atlantille

Aarre ja Kaija Leivo ihailevat La Gomeran komeita maisemia
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JÄSENMATKAT SyyS - LOKAKuu 2012 JÄSENMATKAT LOKA - MARRASKuu 2012

erikoismatka
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Varoittava	esimerkki
äivät pitenevät ja 
valoisuus lisään-
tyy. Tuntuu kuin 
siitä ”mustasta” 

syksystä olisi ikuisuus. Ennen 
pitkää golfkenttien viheriöt 
alkavat viheriöidä, ja ajatukset 
yhä useammin suuntaavat uu-
den golfkauden avaamiseen.

Oma pelaamiseni loppui 
jo viime kauden loppupuolella, 
kun niskani kipeytyi. Ilmeisesti 
kuuma kesä yhdessä autossa-
ni pitämäni avoimet ikkunat 
saivat aikaan niskaani tuleh-
duksen. Huolimatta monista 
hyvistä neuvoista en välittänyt 
niskakivustani sen enempää, 
vaan jatkoin pelaamista. Kipu 
yltyi, otin särkylääkettä ja pe-
lasin edelleen. Sitkeä suomalai-
nen kun olen, menin aina vain 
kentälle. Ensin oli jo jätettävä 
”mopotankki” - driverini pois 
käytöstä, sillä jokaisella aloi-
tuslyönnillä tuntui niskassani tosi ilkeä 
vihlaisu. Pidin kaulassa lämmintä lii-
naa, otin useita annoksia särkylääkettä, 
mutta ei niistä mitään apua ollut. Sitten 
kipu äityi niin kovaksi, että jopa pure-
minen oli kivuliasta, etenkin näkkilei-
vän syönti – saati sitten nukkuminen! 

Nyt vihdoin ja viimein uskoin ja 
vein mailani kellariin. Mutta kyllä mieli 
haikaili vielä monta kertaa lähteä ken-
tälle, kun aurinko paistoi ja kentän kun-
to oli parhaimmillaan. 

Lopulta menin jo lääkäriin ja kau-
larangan röntgenkuvaukseen. Ja mitäpäs 
sieltä löytyi: vasemmalta puolelta 5. ja 6. 
kaularangan nikamassa kulumaa. Olin 
siinä luulossa, että minulle ikiliikkujana 
ei sellaista ”vaivaa” ikinä tulisi. Nyt vain 
piti hyväksyä tapahtunut, niin ikävää 

kuultavaa kuin se olikin. Olisin voinut 
tyytyä kohtalooni ja jäädä surkuttele-
maan kohtaloani sohvalle. Mutta ei! 

Aloitin heti syksystä käynnit fysio-
terapeutilla – hän itsekin golfari, jo ten 
ongelmani oli hänelle tuttu. Kym me-
nen kerran lähetteellä ensiksi irrotel-
tiin tosi tiukat lihaskiinnikkeet, jotka 
olivat seurausta siitä, että en ollut ver-
rytellyt ennen enkä jälkeen pelaamisen. 
Kaulan vasemmanpuoleiset lihakset oli-
vat tosi laiskat. Seuraavaksi hoidettiin 
kiputilaa kaularankaan, hartioihin ja 
jopa päänahkaan pistettävillä neuloilla. 
Akupunktio on minua aiemmin pikem-
minkin kauhistuttanut, mutta nyt se 
tuntui ihan mukavalta ja rentouttavalta. 

Toki nämä toimenpiteet eivät sitä 
kulumaa millään tavoin poista. Sain 

jumppaohjeet niskalihasten 
voimistamiseksi – kolmea eri 
liikettä pari kertaa päivässä. 
Lisäksi autossa tai junassa istu-
essani painan päätäni istuimen 
selkänojaa vasten ja vastaavasti 
rentoutan niskaani. Toistan 
kutakin liikettä erikseen kym-
menisen kertaa. Otin ohjeet 
niin kirjaimellisesti, että levi-
tin lattialle huovan, jota pidän 
siinä jatkuvasti muistuttamas-
sa tehtävistä jumppaliikkeistä. 
Seuraavaksi fysioterapeutilla 
oli vuorossa kaularangan ve-
nytystä. Ensin aloitettiin 5 kg 
painolla 10 minuuttia, jonka 
jälkeen kilomäärää lisättiin 
yhdellä kilolla ja aikaa 15 mi-
nuuttiin. 

Saapa nähdä, miten koko 
talven kestoinen omaehtoinen 
kuntoutukseni auttaa niskaani. 
Motivaationi on niin vahva, 
että olen päättänyt jatkaa gol-

fin pelaamista. Mutta siihen on pakko 
tulla muutamia ratkaisevia muutoksia:
• Verryttelen ennen pelaamista ja sen 

jälkeen 
• Pidän ryhtini suorassa, eli selkäni ja 

kaularankani ovat lyöntiasennossa 
niin, että en ”riiputa päätäni”

• Jätän kaksitehoiset silmälasit ko-
tiin, eli en yritäkään lyödessäni 
”kurkkia” lasien yläosilla palloa 

• Jatkan kaularangan lihasten sään-
nöllistä voimistamista säännöllises-
ti jumppaliikkeiden avulla

• Kuljen muutenkin ryhdikkäästi sel-
kä ja niska suorana  

• Sallin itselleni lepopäiviä - minun 
ei tarvitse pelata jokaisena päivänä

Tapaamisiin golfkentällä !
Pirkko Holmela

P

JÄSENMATKAT JOuLuKuu 2012 JA HELMiKuu 2013

HINTAAN SISÄLTY Y:
- lento Helsinki-Fuerteventura-
  Helsinki/ Finnair lomalento
- Hotelli Elba Sara****  
  2-h huoneessa, puolihoito
- 5 kierrosta golfia/viikko: 
  2x Fuerteventura, 2x Salinas ja 
  1x Playitas
- lentokenttä- ja golfkuljetukset

-

kaukomatka talvi 2013
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KILPAILuKAusI
käynnistyy 

Senioreilla uusi kilpailukausi on jälleen ovella. 
Suomen Golfseniorit vastaa kaikista valta
kunnal lisista seniorikisoista. Ne ovat SMkisat, 
Audi Finnish Senior Tour, Haastajatour sekä 
seitsemällä alueella pelattava Aluetour. Näiden 
lisäksi SGS:n vastuulla on maajoukkueedusta
jien valit se minen ja lähettäminen EMkilpailu
ihin, joita järjestävät sekä EGA (European Golf 
Association), ESGA (Euopean Senior Golf Asso
ciation) että ESWGA (European Senior Women 
Golf Associations). 
 Kilpailujen pääsponsoreita ovat Audi 
sekä Aurinkomatkat. Toimintaamme tukevat 
myös mm. Golf Center sekä Deturmatkatoimis
to.
 Yllä lueteltujen kilpailusarjojen ohella 
jär jes tävät kaikki maamme golfseurat omia 
avoimia ja si säisiä sekä seurojen välisiä seniori
kisoja ja kilpailusarjoja. Kilpailutarjonta on siis 

varsin mittava ja kaikki kilpailuhaluiset senio
rit voivat valita itsel leen sopivat ja mieluisat 
kilpailu muodot. 
 Seniorien kilpailuinnostus on kasvanut 
tasaisesti ja viime kautena kirjattiin jälleen uusi 
kilpailusuoritusten määrän ennätys. Olemme
kin tästä syystä lisänneet joitakin kilpailusarjoja 
mutta samalla joutuneet Finnish Senior Tourille 
rajoittamaan osanottajat rankingin ja karsinnan 
kautta. Joita kin tarkistuksia on myös tehty 
tasoi tusrajoihin. Jo viime vuonna voi kuitenkin 
sama pelaaja osallistua sekä FST:lle että Haasta
jatourille.    
         Seuraaville sivuille on kerätty tiedot tule
van kauden SGS:n järjestämistä seniorikilpailuis
ta ja lehden liitteenä on vielä kätevä taskuun 
menevä SGS:n Kilpailukalen teri. 
         Toivotamme hyvää kilpailukautta kaikil
le seniori golfareille!

Audi A4 Avant 1.8 TFSI (88 kW) autoveroton hinta 27.500 € + arvioitu autovero 9.327,03 €*, kokonaishinta 36.827,03 €. Keskikulutus 6,6 l/100 km. 
*CO2-päästöt 154 g/km. Vapaa autoetu 745 €. Käyttöetu 550 €. Audi A4 Avant 1.8 TFSI (125 kW) autoveroton hinta 30.970 € + arvioitu autovero 
9.162,94 €**, kokonaishinta 40.132,94 €. Keskikulutus 6,1 l/100 km. **CO2-päästöt 141 g/km. Vapaa autoetu 795 €. Käyttöetu 600 €. Hintoihin lisätään 
jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut. Kuvan auto erikoisvarustein.

Audi
Teknistä etumatkaa

Lataa Audin tarjoama GameBook golf- applikaatio 
veloituksetta Applen App Storesta.

Uusi Audi A4 Avant määrää kehityksen tahdin. Täysin uusi 1.8 TFSI-
moottori yhdistää 170 hv ja 320 Nm:n väännön uskomattoman pieneen 
keskikulutukseen ja CO2-päästöihin**. Autotoimittajat nimesivät sen 
ihmemoottoriksi – me kutsumme sitä tekniseksi etumatkaksi. 
Saatavilla myös uudet entistäkin paremmin varustellut Business-mallit. 
Tutustu osoitteessa audi.fi 

Uusi Audi A4 Avant. 

A4 Avant -mallisto alk. 36.827 €
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2012Kilpailut 

	 07.5.	 Audi	FST	karsintakilpailu,		18r	scr		 M	(tr12)	 Vuosaari	Golf	Hki

	 18.5.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	1,		18r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr16)	 St.	Laurence	Golf
	 	
		 25.5.	 Audi	Senior	Open,		18r	scr	1)		 M	(tr12)	/	N	(ei	tr)	 Peuramaa	Golf

		 8	-	9.6.	 Audi	Finnish	Senior	Tour	2,		36r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr16)	 Hyvinkään	Golf

		15	-	16.6.	 Aurinkomatkat	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 M	(tr12)		 Aulangon	GK,	Eversti		
	 	 	 	 	
		15	-	16.6.	 Aurinkomatkat	Senioripokaalit,		36r	scr/hcp	 N	(ei	tr)		 Tawast	Golf

	29.6.-1.7.	 SM	lyöntipeli,		54r	scr		 M55	(tr	12)	 Porin	Golfkerho

	 	6	-	7.7.	 SM	lyöntipeli,		36r	scr	 N50/60/65/70	(tr	24)	 Espoo	Ringside	Golf
	
	27	-	28.7.		 Audi	Finnish	Senior	Tour	3,		36r	scr	 M	(tr12)	/	N	(tr16)	 Espoon	Golfseura

	 3	-	5.8.	 Audi	Finnish	Senior	Open,		54r	scr	 M55	(tr12)	/	N50	(tr	24)			Aura	Golf

		17	-	19.8.	 SM	reikäpeli	 M55	(tr	12)	/	N50	(tr	24)			Hill	Side	Golf	

	 7.9.	 FST	karsintakilpailu	2013,	18r	scr	 M55	(tr	12)				 Peuramaa	Golf	

Osallistumisoikeus	kilpailuihin
							Osallistumisoikeuden	Audi	Finnish	Senior	Tourille	(pl.	SM-kisat)	saa	Order	of	Merit	-rankingin	
50	parasta	miespelaajaa	sekä	7.5.2012	pelattavan	karsintakilpailun	40	parasta	miestä.	Tämän	lisäksi	voidaan	
kilpailuihin	ottaa	pelaajia	tasoitusjärjestyksessä	mikäli	mahtuu.	
							Naisten	sarjoissa	otetaan	pelaajia	tasoitusjärjesyksessä	max.	30	tai	90,	riippuen	kilpailusta.	

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

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

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

AUDI FINNISH SENIOR TOUR

	08	-	13.7.		 Miesten	EM-joukkuekilpailu	ESGA	 M55					Golf	&	Country	Club	Zagreb		 Kroatia
	 	 	 	 Golf	Course	Castle	Mokrice			 Slovenia
	 	
	16	-	20.7.		 Naisten	EM-joukkuekilpailu	ESWGA	 N50					 Helsingin	Golfklubi		 Suomi	
	 	 Marisa	Sgaravatti	Trophy

	 6	-	11.8.	 Miesten	EM-joukkekilpailu	ESGA	 M70		 Golf	Club	Lengenfeld	 Itävalta

	 3	-	8.9.	 Naisten	EM-joukkuekilpailu	EGA	 N50					 Lugano	Golf	Club		 Sveitsi

	 3	-	8.9.	 Miesten	EM-joukkuekilpailu	EGA	 M55					Estoril	Golf	Club	 Portugali	

Edustusjoukkueiden	valinta
						Pelaajien	valinta	edustusjoukkueisiin	tapahtuu	vuoden	2011	menestyksen	perusteella	sekä	alkukauden	
2012	kilpailuissa	kerättyjen	sijoituspisteiden	perusteella.	Kapteeneilla	on	kussakin	kilpailussa	yksi	villi	kortti	
käytössään.	Valintakriteerit	löytyvät	nettisivuiltamme:	www.suomengolfseniorit.fi/kilpailut/maajoukkueet/
valintakriteerit

EM-JOUKKUEKILPAILUT

Heikki Hallaranta
Miesten kisat

puh. 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

Heli Ekström
Naisten kisat

puh: 050 511 0722
heli.ekstrom@avenida.fi

Audi Finnish Senior Tourin, 
SM-kisojen ja  kansainvälisten 
kisojen vastuuhenkilöt:

  29.6.-1.7. SM lyöntipeli,  54r scr M55 (tr 12) Porin Golfkerho
  6 - 7.7. SM lyöntipeli,  36r scr  N50/60/65/70 (tr 24) Espoo Ringside Golf
 6 - 7.7. Seurajoukkue-SM lyöntipeli,  36r scr N (kolmen pelaajan joukk.)  Espoo Ringside Golf
 21 - 22.7.  SM lyöntipeli,  36r scr 1)   M70/75 (tr 24)  Lahden Golf
 21 - 22.7.  SM lyöntipeli,  36r scr  M65 (tr 24) Salo Golf
  21 - 22.7. Seurajoukkue-SM lyöntipeli, 36r scr  M65 (kolmen pel. joukk.) Salo Golf
 3 - 5.8. Audi Finnish Senior Open,  54r scr M55 (tr12) / N50 (tr 24)    Aura Golf
 
  17 - 19.8. SM reikäpeli M55 (tr 12) / N50 (tr 24) Hill Side Golf 
 14 - 15.9. Seurajoukkue-SM, 36r scr M55 (neljän pelaajan joukk.) Tahkon Golfseura

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

 1)  SM-kilpailun yhteydessä pelataan epävirallinen seurajoukkuekilpailu. Joukkeet muodostuvat kahdesta (2)
    M70-sarjan pelaajasta ja yhdestä (1) M75-sarjan pelaajasta.

SM-KILPAILUT
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Matti Pihlajisto
p. 040 148 5516

mattipihlajisto@gmail.com

Aluetourin vastuuhenkilö:

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

Kilpailusarjat ja tasoitusrajat:  
M55    18r hcp   tr  8-36
M65    18r hcp   tr  8-36 
N50    18r hcp   tr 12-36

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

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

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

 ALUETOUR

SENIOR ALUETOUR
Alue I
04.06  Aurinko Golf / AGN
 11.07.  Loimijoki Golf / LoG
01.08.   Meri-Teijo Golf / MTG

Alue II
 31.05.  Sarfvik Golf Club / SGC
20.06.  Ruukki Golf / RuG
 31.07.  Kotojärvi Golf / KotoG

Alue III
 12.06.  Aulangon GK / AGK / Eversti
 10.07.  Messilän Golf / MeG
 31.07.  Tammer-Golf / TG

Alue IV
 12.06.   Rantasalmi Golf / RanG N50/M65
    Mikkelin Golf / MG     M55
 10.07.  Koski-Golf / KosG
 07.08. Imatran Golf / IG

Alue V
 14.06.  Pietarsaaren Golf / JPG
 05.07.  Botnia Golf / BG
 27.07.  Vaasan Golf / VaG

Alue VI
 06.06.  Tahkon Golfseura / TGS
 04.07.  Muuramen Golfseura / MGS
 07.08.  Kartano Golf / KGolf

Alue VII
 19.06.  Nivalan Seudun Golf / NSG
 10.07.  Virpiniemi Golf Club / ViGC
 07.08.  Kajaanin Golf / KaG

FINAALI 
 01.09.  Imatran Golf / IG
 Finaaliin kutsutaan 30 nais- ja 90 miespelaaja
paremmuusjärjestyksessä.

2012Kilpailut 

Armas Loponen
M65/70

p. 050 4329 391
armas.loponen@pp.inet.fi

Kristian Toivi0
M55

p. 0440 453 980
kristoivio@hotmail.com

Haastajatourin vastuuhenkilöt:

SGS:n haastajatourin uusittu kilpailu-
järjestelmä onnistui kesällä 2011. Kil-
pai lusarja on tarkoitettu miehille ja siinä 
pelataan kolmessa sarjassa. Sarjat ovat 
M55, M65 ja M70. Pelimuoto on enti-
nen eli lyöntipeli 18 reikää. Sarjan M55 
miehet pelaavat scr-tuloksesta. Sarjassa 
M65 on sekä scr- että hcp-sarja. Kaikki 
ko. sarjan pelaajat osallistuvat automaat-
tisesti molempiin kilpailumuotoihin. Sar-
jan M70 pelaajien kilpailumuoto on hcp. 
Vuosikokouksessa 70-vuotiaille toivottiin 
myös scr-sarjaa, mutta se ei saanut riittä-
vää kannatusta. Kilpailutoimikunta käsit-
telee ehdotusta ensi kautta silmällä pitäen. 

Osallistujamäärät olivat viime vuon-
na alkukesästä varsin suuria. Kahdessa 
ensimmäisessä osakilpailussa pelaajia oli 
runsaat 250. Tämä asettaa kilpailujen 
järjestäjille kohtalaisen haasteen. Uskon, 
että kilpailijoiden määrä tulee olemaan 
tänäkin kesänä entisellä tasolla tai ehkä 
enemmänkin. Olemme SGS:n hallinnossa 
varautuneet edellä mainittuun tilantee-
seen. Ensimmäinen osakilpailu pelataan 

toukokuussa Pickalan kentillä. Meille on 
luvattu käyttöön kaksi ja tarvittaessa kol-
maskin kenttä. Tällä järjestelyllä saadaan 
tapahtuma samaan paikkaan ja klubihan 
on tottunut hoitamaan suuriakin kilpaili-
jamääriä. 

Toinen osakilpailu pelataan Nord-
centerin kahdella kentällä kesäkuussa. 
Uskomme, että tähänkin tapahtumaan 
tulee runsas osanottajajoukko. Mikäli 
osanottajamäärät ylittävät klubin kapasi-
teetin joudumme kilpailutoimikunnassa 
miettimään pelaajakiintiöitä eri sarjoihin. 
Toivottavasti tähän ei tarvitse turvautua, 
vaan kaikki halukkaat saadaan mahtu-
maan kilpakentille. Kesäkuussa on päivä 
pisimmillään ja se antaa aikaa kilpailun 
läpiviemiseen.

Kolmas osakilpailu pelataan hei-
näkuussa siten, että sarjan M55 miehet 
pelaavat Gumböle Golfin kentällä ja vart-
tuneemmat miehet Espoon Golfseuran 
kentällä. Kentät ovat lähekkäin ja siten yh-
teiskuljetukset kilpailupaikoille ovat mah-
dollisia jos pelaajia tulee samalta suunnalta 

eri sarjoihin.
Seuraavat osakilpailut ovat yhteiskil-

pailuja kaikkien sarjojen miehille. Ne jär-
jestetään Botnia Golfin ja Iitin Golfseuran 
kentällä. Näihin osakilpailuihin tulemme 
määrittämään pelaajakiintiöt sarjoittain. 
Tarkoituksena on kuitenkin, että pelaajia 
pääsee mukaan niin paljon kuin kentän 
kapasiteetti sallii. Totean, että viime kesä-
nä kaikki ilmoittautuneet mahtuivat mu-
kaan. 

Haastajatourin pelaajilla on enti-
seen tapaan mahdollisuus päästä EM-
kisajoukkueisiin. Valintaperusteet löytyvät 
yhdistyksemme internet-sivuilta.

Haastajatourilla on viime vuotiseen 
tapaan loppukilpailu. Tänä vuonna se on 
Sarfvikin Golfklubin kentällä 17.9.2012. 
Sinne pääsee kustakin sarjasta kuusi (6) 
kilpailijaa paremmuusjärjestyksessä. SGS 
maksaa loppukilpailun pelimaksun ja hoi-
taa palkinnot.

Kilpakentillä tavataan.
Armas Loponen

Haastajatour on seniorimiehille tarkoitet tu 
lyöntipelikilpailusarja. 
 
Kilpailusarjat ja tasoitusrajat:
M55 (tr 6-15) 1)  18r scr 
M65   (tr 0-20)   18r scr/hcp  
M70   (tr 0-20)   18r hcp

 22.05. Pickala Golf Club         M55/65/70
 19.06. Nordcenter Golf & CC M55/65/70
 18.07. Gumböle Golf M55
  Espoon Golfseura  M65/70
 14.08. Botnia Golf M55/65/70
 28.08. Iitin Golfseura  M55/65/70
 17.09. Finaali, Sarfvik Golf Club 
  Finaaliin kutsutaan kustakin sarjasta kuusi 

    
pelaajaa paremmuusjärjestyksessä

 HAASTAJATOUR

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Ilmoittautuminen Haas ta jatourin kilpailuihin 
tehdään suoraan järjestävälle seuralle kilpailu-
kutsussa ilmoitettuna määräaikana ja ilmoite-
tulla tavalla. Pelaaja on itse vastuussa ilmoitau- 
tautu misestaan.
Pelaajat otetaan kilpailuihin tasoitusjärjestyk- 
sessä.

Sijoituspisteiden laskeminen
Haastajatourilla pistelaskussa huomioidaan  
kolme (3) parasta osakilpailusuoritusta. 
Pisteitä saa 30 parhaiten sijoittunutta pelaajaa.
Täydellinen pistetaulukko löytyy nettisivuil-
tamme. Pistemäärien kertymää voi seurata 
internet-sivuilta:www.suomengolfseniorit.fi 
–>kilpailut –>haastajatour –>ranking. 
Se toimii myös maajoukkueiden jäsen ten
valintakriteerinä.

 1) Sarjan M55 tasoitusrajaa on muutettu. Se on tänä 
    vuonna 6-15 (aikaisemmin 7-15).

Runsas osanotto asettaa haasteita
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Uudistetut golfin säännöt tulivat voimaan 1.1.2012. Golfin 
sääntöjen on toki oltava perinteilleen uskollisia, mutta samalla 
niiden pitää olla selkeitä, ymmärrettäviä ja nykyiseen pelaa-
miseen sopivia. Neljän vuoden välein tehtävä R&A:n ja 
USGA:n yhteinen uudistustyö ei tällä kertaa tuo erityisen 
suuria muutoksia golfin sääntöihin. Tässä muutokset ja 
muutamia huomioita niistä:

Määritelmät
Pallon tähtääminen
Määritelmää on muutettu niin, että pelaaja tähtää palloaan 
aset taessaan mailansa välittömästi pallon taakse tai eteen, riippu-
matta siitä, onko pelaaja ottanut lyöntiasennon. Tästä johtuen 
säännöt eivät enää tunne pallon tähtäämistä esteessä. 

Muutos sääntöön 18-2b
Sääntö 18-2b  
Poikkeus:jostiedetääntaionkäytännössävarmaa,etteipelaaja
aiheuttanutpallonsaliikkumista,eirangaistustaseuraa,vaikka
palloliikkuutähtäämisenjälkeen.Pallopelataanuudeltasijainti-
paikaltaan.

Huomioita edellisen johdosta:
Kun alkuperäinen sääntö johti aina sääntörikkomukseen, jos 
pallo liikkui tähtäämisen jälkeen, on muistettava olosuhteet, 
joissa ennen pelattiin. Nykyisillä erittäin nopeilla viheriöillä 
kova tuuli liikuttaa helposti palloa. Padraig Harrington kertoo 
aina pelänneensä puttaamista kovassa tuulessa. Vaativissa tilan-
teissa ei voinut edes tähdätä laskemalla putterin pallon taakse, 
vaan putteri oli pidettävä ilmassa. Nyt tämä ongelma poistuu, 
mutta ratkaisevaksi muuttuu se, aiheuttiko pelaaja pallon liik-
kumisen. Samoin esteessä tapahtunut pallon liikkuminen täh-
täämisen (eli lyöntiasennon ottamisen, vaikka ilman mailaa) 
jälkeen oli pelaajan kannalta epäreilua. 

Siis: pallo saa liikkua tähtäämisen jälkeen, mutta pelaaja ei saa 
aiheuttaa pallon liikkumista. Voi olla, että syntyy juupas-eipäs 
kiistoja?

Sääntö 1-2  
Palloon vaikuttaminen
Uusittu sääntö selventää tilannetta, jossa pelaaja sääntöjen 
vastaisesti vaikuttaa pallon sijaintiin tai liikkeeseen. Sääntö 1-2 
koskee tilanteita, joissa mikään muu sääntö ei vaikuta.
Esimerkiksi parantaessaan oman pallonsa asemaa pelaaja rikkoo 
sääntöä 13-2 ja saa rangaistuksen tämän mukaan. 
Jos pelaaja parantaa kanssakilpailijansa pallon asemaa, sääntö 
13-2 ei ole voimassa ja käytetään sääntöä 1-2.

Decision 13-2/36
Q:    Ifafellow-competitorpurposelyimprovesthecompetitor’sline
ofputtbyrepairingspikedamage,thefellow-competitorispenalised
underRule1-2.Ifthefellow-competitor’sactionissanctioned,
tacitlyorotherwise,bythecompetitor,isthecompetitoralsosubject
topenalty?
A:    Yes,underRule13-2,forallowinghislineofplaytobe
improved.

Sääntö 6-3a  
Pelaajan myöhästyminen
Aikaisemmin vain kilpailumääräyksissä mahdollisesti ollut vii-
den minuutin myöhästymisen salliminen ensimmäisen reiän 
menetyksellä (reikäpeli) tai kahden lyönnin rangaistuksella 
(lyöntipeli) kilpailusta sulkemisen sijaan on nyt säännössä pysy-
västi.

Huomiota:
Moni voi yllättyä uuden decisionin (Dec. 6-3a/5) mukaisesta 
liian aikaisen aloituslyönnin rankaisemisesta. Vanhojen sään-
töjen mukaan ennen määrättyä aloitusaikaa tapahtunut aloitus-
lyönti olisi aina johtanut kilpailusta sulkemiseen, koska pelaaja 
ei ollut valmiina lyömään toimikunnan määräämänä aikana 
(paitsi jos lähettäjä oli antanut aloitusluvan). Mitenkähän monta 
diskausta vuosittain olisi pitänytkään tehdä?

Decision 6-3a/5
Q:    Instrokeplay,A,BandCwerescheduledtostartat9:00am.
Allplayerswerepresentatthe1stteeat8:56am.Withoutbeing
givenauthoritytodosobytheCommittee,Astartedat8:58am,B
startedat8:59amandCstartedat9:00am.Whatistheruling?
A:    UnlesstheCommitteeconsidersthattheplayershavestarted
earlyasaresultofanerrorbytheCommitteeoritsrepresentative,
AandBaresubjecttoapenaltyofdisqualificationforfailingto
startatthescheduledtime(seepenaltystatementunder Rule6-3a).
However,inviewofthefactthatstartingwithinfiveminutesafter
thetimeofstartingresultsinapenaltyoftwostrokesinstrokeplay
underRule6-3a,thepenaltyforstartingearly,butwithinfive
minutesofthestartingtime,shouldbethesame.Therefore,under
Rule33-7,theCommitteeshouldmodifythedisqualification
penaltytotwostrokes,unlessthereisgoodreasonnottodoso,e.g.
theplayersignoredadirectinstructionfromtheCommitteenotto
startbefore9:00am.Cincursnopenaltyashedidstartat9:00
am,whichwasthetimeestablishedbytheCommittee.(New)

Siis: liian aikainen aloituslyönti lähettäjän estelyistä huolimatta 
johtaa edelleenkin pelistä sulkemiseen.

Sääntömuutokset 2012

Kari Bastman 
uusi sääntöpalstan pitäjä
Lehtemme sääntöpalstaa monta vuotta ansiokkaasti pitänyt Osmo Saarinen on tästä 
vuodesta alkaen halunnut siirtyä tehtävästä ansaitulle eläkkeelle. Kiitämme Osmoa hänen 
panoksestaan ja toivotamme mm. liittotuomarina toimivan Salo Golfin Kari Bastmanin 
tervetulleeksi uudeksi palstan pitäjäksi.  Tässä Karin ensimmäisessä sääntöpalstassa 
pureudutaan tänä vuonna voimaan astuneisiin sääntömuutoksiin. 
Vasemmalla olevassa kuvassa Kari tutkii Peter Dawsonin pallon paikkaa St. Andrews´issa.

Sääntö 12-1 
Pallon etsiminen, pallon tunnistaminen
Alakohta a. sallii pelialueella hiekkaan uponneen pallon liikut-
tamisen etsimisen aikana koko kenttäaluella ilman rangaistusta. 
Pallon löydyttyä ja pelaajan tunnistettua sen, pallon asema pa-
lautetaan mahdollisimman samanlaiseksi kuin se oli, mutta osa 
pallosta saa jäädä näkyviin.
Jos pelaaja uskoessaan pallon olevan irrallisten haittateki jöiden 
peitossa liikuttaa etsiessään sitä  esteessä, seuraa yhden lyönnin 
rangaistus  säännön 18-2 mukaisesti ja pallo on asetettava ta kai-
sin paikalleen.

Huomiota:
Tämä sääntömuutos toimii erityisesti kentillä, joissa on laajoja 
esteen ulkopuolisia hiekka-alueita. Meillä Suomessa tämä on 
harvinaista.

Sääntö 13-4 
Pallo esteessä, kielletyt toimet
Poikkeus 2 on muutettu niin, että pelaaja saa milloin tahansa 
tasoittaa esteen pintaa, jos se tehdään pelkästään kentän kunnos-
tamiseksi eikä sääntöä 13-2 pelaajan toisen lyönnin osalta rikota.

Huomioita:
Tämä sääntö järkevöittää toimintaa hiekkaesteessä, mutta pelaaja 
tai hänen mailapoikansa ei edelleenkään saa tarkoituksellisesti 
ko keilla esteen pintaa tai rakennetta. Decisioneissa on otettu 
kan taa myös muualla tapahtuneeseen kentän kunnosta huoleh ti-
miseen (Dec. 1-2/0.7). 

Sääntö 19-1 
Palloa liikutettu, suuntaa muutettu 
tai pysäytetty ulkopuolisen tekijän 
vaikutuksesta
Huomautusta on laajennettu kuvaamaan tilanteita, joissa 
ulkopuolinen tekijä tahallaan vaikuttaa liikkuvaan palloon. 
Nämä selventävät menettelytapoja eri tilanteissa.

Sääntö 20-7c  
Pelaaminen väärästä paikasta; 
lyöntipeli
Huomautus 3 on muutettu niin, että pelaajan saadessa rang ais-
tuksen väärästä paikasta pelaamisesta, useimmissa tapauksissa 
enimmäisrangaistus on kaksi lyöntiä, vaikka ennen lyöntiä pe-
laa ja olisi rikkonut jotakin muuta sääntöä. Useissa tapauksissa 
on näin menetelty aikaisemminin.

Liite iV
Uudessa liitteessä ovat yleiset määräykset varusteista ja muista 
välineistä, kuten tiistä, kengistä, käsineistä ja etäisyysmittareista.

Huomioita: 
Laitetta, jossa on liitteen mukaisia kiellettyjä ominaisuuksia, ei 
missään nimessä pidä käyttää, vaikka käyttö rajoittuisi sallit-
tuihin toimintoihin (pelkän etäisyyden mittaaminen).

Hyvää pelikautta!
Kari Bastman
liittotuomari

Sääntöpalsta

Tänä vuonna voimaan astuvat sääntö-
muutokset tulevat ensisijaisesti vai-

  kuttamaan griinityöskentelyyn eli 
puttaamiseen.Tästä kaudesta lähtien 

ei enää, tähtäämisen jälkeenkään, 
katsota pelaajan vaikuttaneen pallon 

liikkumiseen silloin kun esimerkiksi 
tuuli sitä on siirtänyt. Sääntömuutos 

tuo helpotusta etenkin ammattipelaa-
jille tämän päivän varsin liukkailla 

griineillä. Tavallisille klubipelaajille 
muutos lienee lähinnä akateeminen, 
mutta tulee varmasti synnyttämään 

paljon keskustelua.

Kuva viime vuoden EM-kisoista 
Portugalin Troiassa. Puttaamassa 
Peter Kaske, tarkkailijoina Veijo 

Suomela ja Juha Koponen.
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KOKOUSKUTSU 
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

kevätkoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään keskiviikkona 
25.4.2012 Metropoliassa osoitteessa Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 20.4.2012 mennessä: 
ilmo.seniorit@golf.fi tai p. (09)34812244.  Lisätietoja: Ole Johansson, p. 040 746 2626

OPEN FORUM 
Kello 15.00 alkaen järjestetään avoin Open 
Forum -tiedotus- ja keskustelutilaisuus. 
Open Forumissa käydään läpi kauden kilpailu-
ohjelma sekä esitellään SGS:n jäsenpalveluja. 
SGL:n vies tintäjohtaja ja Suomen Golflehden 
päätoimittaja Kalle Virta pohja kertoo liiton 
kuu lumisista ja Agio Oy:n toimitusjohtaja 
Håkan Nord ström Tukholman alueen golf-
matkailusta. Tilaisuus on avoinna kaikille 
Suomen seniori-ikäisille golfareille. 

  VUOSIKOKOUS

Kello 18.00 alkavassa vuosikokouksessa käsitel-
lään Suomen Golfseniorit ry:n sään töjen §10 
määrää mät asiat.
Esityslista ja Open Forum -ohjelma nähtävänä 
SGS:n kotisivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfseniorit –>Ko
kouskutsut

Kahvitarjoilu.
 

Vapautta on varata tiiausaika etukäteen.

Varaa golfmatkasi numerosta 0600 97001 
(ma-pe 9–19, la 10–16) tai À la Carte -palvelusta 0600 95111 
(ma-pe 9–17) (1,99 €/vastattu puhelu+pvm)  

GOLF-PELIMATKA, Belek, Turkki 1 vk lähdöt 29.9.–10.11. alk. 1 320 €  
KURSSIMATKA, Belek, Turkki 1 vk 6.10. ja 13.10. alk 1 480 € 

Aurinkomatkojen golfl omatarjonnasta löytyy runsaasti hyviä vaihtoehtoja: valittavanasi on neljä 
maanosaa, kymmeniä kohteita ja satoja kenttiä. Voit myös valita valmiiksi järjestetyn peli- tai kurs si-
matkan, joiden hintoihin sisältyvät lennot, kaikki kuljetukset, majoitus, ohjelman mukaiset green 
feet ja ateriat sekä kurssimatkoilla suomalalaisen pron opetus. Lisää valinnanvapautta tarjoaa uusi 
À la Carte -palvelu, jonka kautta järjestämme yksilöityjä golfmatkoja kaikkialle maailmassa.

aurinkomatkat.fi/golf
Golfl omat • Pelimatkat • Kurssimatkat • À la Carte Golf

Vapaus on sitä, että saa svingin kohdalleen.Vapaus on sitä, että saa svingin kohdalleen.

Vapaus on sitä, että gol� ausi ei lopu syyskuussa.
Vapaus on sitä, että ottaa kerrankin golfauton.

Hintaesimerkit 28.2. paikkatilanteen mukaisesti.

Vapaus on sitä, että saa pelata hyvässä seurassa.Vapaus on sitä, että saa pelata hyvässä seurassa.

Vapaus on sitä, että griinihaarukka kaivetaan taskusta.Vapaus on sitä, että griinihaarukka kaivetaan taskusta.


