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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koi-
tuk  sena on kehittää se nio ri golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen senioreita 
kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edes-
auttaa seurojen senioritoimikuntien toimin- 
taa sekä yhteistyössä Golfliiton kanssa koor-
dinoida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet ja 
naiset sinä vuonna kun täyttävät 50 vuot-
ta. Jäsenmaksun mak sa neita senioreita oli 
vuoden 2019 lopussa 14 435.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat lyönti- ja reikäpelin SM-kilpailut, 
Fin nish Senior Tour, Finnish Senior Open 
ja Senioripokaalit. Lisäksi jär jeste tään eri 
seniori-ikäryhmille M50 Haastajatour, M60 
Tour, M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour, 
N60 Tour, N70 Tour, Senior Aluetour 
sekä erikseen reikäpelikilpailu 65-vuotiaille 
naisille. Toissavuonna aloitettu uusi kilpailu-
sarja Pohjoinen Scratch Tour pelataan myös 
tänä vuonna.
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open ovat avoinna myös SGS:ään kuulu-
mattomille Suomen Golfliiton jäsenseuro -
jen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Senior 
Open on avoin myös ulkomaisille pelaajille. 
Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapah-
tumat ovat EM-joukkuekilpailut. EGA:n 
European Golf Association syys kuun alussa 
järjes tä  mien miesten EM-kisojen paikka on 
vielä auki, kuten myös naisten vastaavien 
kisojen pelipaikka. Kesäkuussa järjestetään 
ESGA:n Eu ro pean Senior Golf Association 
miesten M70- ja M75-sarjan kisat Sveitsissä 
ja M55-joukkuei den mestaruuskilpailut 
elokuun alussa vaihteessa Ranskassa. ESLGA:n 
Euro pean Senior Ladies Golf Associations 
mestaruus kilpailut, nimel tään Marisa Sgara-
vatti Trophy, sekä N65-joukkuekil pailut 
järjestetään heinäkuussa Tsekissä.

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 45%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei set 
Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. Tänä 
kesänä Kesäpäiviä järjestetään neljät eri 
puolilla Suomea, Raaseporissa, Naantalissa 
Tampereella ja Imatralla. 
     SGS järjestää golf matkoja yhteistyössä 
matka toimistojen kanssa. SGS on ostanut 
tai vuokrannut jäsenistönsä käyttöön eri 
ken tiltä pelioikeuksia, joita jäsenet voivat 
käyttää maksamalla toi misto maksun. Li-
säksi jäsenet saavat alennuksia green  fee  
-maksuista ja hotellimajoituksesta koti-
maassa ja ulkomailla.  
     SGS ylläpitää myös omia nettisivuja: 
www.suomengolf seniorit.fi. SGS julkaisee 
Seniorigolfari-nimistä jäsenlehteä kerran 
vuodes sa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi sen 
syyskokouksen valitsema hallitus, johon tällä 
hetkellä kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän 
jäsentä. 

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet ja 
heidän toimikautensa:

Anneli Tuominen, KyG
2012 – 2022
Varapuheenjohtaja 
050 639 38
anneli.tuominen@kotiportti.fi  

Kari Hiukka, LG
2014 – 2020   
0500 692 790
kari.hiukka@phnet.fi 

Ole Johansson, EGS
2009 – 2020 
040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi   

Ari Mustonen, ViGS
2018 – 2020  
0400 159 114
ahe.mustonen@gmail.com
   

Kyösti Puustinen, PGC
2017 – 2022 
040 779 8311
kyosti.puustinen@gmail.com   

Paavo Reunanen, StLG
2015 – 2020 
040 740 8402
paavo.reunanen@welho.com   

Pirkko Havukainen, SGC
2019 – 2021      
0400 602 509 
pirkko.havukainen08@
gmail.fi  

Kristian Toivio, RuG
2012 – 2022 
0440 453 980
kristoivio@hotmail.com
  

Jäsenrekisteriasiat:
Maili Soukka
040 501 0358,
info@golfseniorit.fi

SGS:n kotisivut:
www.suomengolfseniorit.fi

Facebook: Suomen Golfseniorit

Lisätietoja:
Tiedusteluja koskien SGS:n toimintaa 
voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen:
info@golfseniorit.fi
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  Puheenjohtajalta

jäsenmäärä 
edellisvuoden tasolla

Tänä kautena pelioikeuskenttäpaletti kasvoi kahdella uudella kentällä kuvassa 
näkyvän Itin Golfseuran ja Ähtärin Golfin liityttyä joukkoon. Lisäksi Hill Side 
Golf on vuoden tauon jälkeen palannut ohjelmaan.

Golftoimiala jäsenmäärällä mitattuna lähti taas kasvu-
uralle ja seurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä kasvoi 
viime kaudella verrattuna edelliseen kauteen, jolloin 

jäsenmäärä laski hiukan. SGS:n jäsenmäärä pysyi kutakuin-
kin edellisvuoden tasolla. Ponnistelemme edelleen yhdessä 
Golfliiton kanssa, että saisimme uusia senioreita golfin pariin 
sekä jo pelaavia senioreita liittymään SGS:n jäseneksi.

Viime vuoden alusta otimme käyttöön uuden toiminta-
mallin toimistopalveluiden osalta kun Golfliitto ei enää tar-
jonnut meille ao. palveluita. Uskon, että malli on toiminut 
hyvin ja olemme pystyneet palvelemaan jäsenistöämme heitä 
tyydyttävällä tavalla.

Jäsenpalveluiden puolella tavoitteena on luonnollises-
ti säilyttää nykyiset jäsenedut ja mahdollisuuksien mukaan 
saada myös uusia. Pelioikeuksia tullaan edelleen lisäämään 
taloudellisten reunaehtojen puitteissa tänäkin vuonna. Peli-
oikeuksien käyttö on ollut vilkasta edellisten vuosien tapaan. 
Positiivista on myös ollut se, että uusia kenttiä on ollut mei-
hin yhteydessä ja ovat tarjonneet pelioikeuksia käyttööm-
me. Uusia pelioikeuskenttiä ovat tulevalla kaudella Iitin 
Golfseura ja Ähtärin Golf. Lisäksi Hill Side Golf palaa vuo-
den tauon jälkeen pelioikeuskentäksi ja Vierumäen Classic 
kentältä on hankittu kaksi lisäpelioikeutta. 

Jäsenmatkojen suosio on jatkunut vuodesta toiseen. 
Mahdollisuuksien mukaan tullaan ottamaan ohjelmaan 
uusia kiinnostavia kohteita sekä kehittämään niitä sisällöl-
lisesti. Matkojen määrää ei niinkään tulla lisäämään, mutta 
pääpaino on uusien kiinnostavien kohteiden löytämisessä ja 
matkojen sisällössä.

Kilpagolfin puolella mennyt kausi oli kotimaan Tourien 
osalta ennätyksellinen niin kilpailujen määrän kuin osallistu-
jienkin suhteen. Tulevan kauden osalta tourien sisältöjä on 
hiukan muutettu, mutta uusia toureja ei ole tulossa. Uskon, 
että osallistujamäärät tulevallakin kaudella ovat ennätysluok-
kaa.

Kansainvälisellä puolella mennyt kausi oli varsin me-
nestyksellinen. ESGA:n järjestämissä EM-kilpailuissa M70- 
ja M55-sar jassa Cup-joukkueet (hcp) ylsivät mestaruuteen 

sekä M55 Championship-joukkue (scr) pronssitilalle
Tulevan kauden osalta päätettiin lähettää ESGA:n EM 

kisoihin myös nelimiehinen M75-joukkue. M70/M75-ki-
sojen suhteen tuli kuitenkin helmikuussa jobinpostia kun 
Sveitsin liitto ilmoitti yllättäen, että he eivät pystykään järjes-
tämään ko. kisoja. Uutta kisajärjestäjää etsitään kuumeisesti 
ja toiveena on, että sellainen järjestyy nopeasti, jotta kisat 
voidaan pelata normaalisti.  

SGS:n hallitus päätti, että Seniorigolfari-lehden syk-
syn numeroita ei enää jatkossa tehdä. Päätöksen taustalla oli 
lehden painattamisen ja postittamisen kustannukset, jotka 
ovat yksittäisenä kulueränä koko yhdistyksen kannalta var-
sin merkittäviä. Jäsenmäärän kasvun pysähdyttyä ensi kertaa 
koko SGS:n historian aikana oli aika paneutua tarkastele-
maan kriittisesti koko kulurakennetta ja löytää sieltä selkeitä 
ja merkittäviä säästökohteita, joista tuo Seniorigolfari-lehti 
on kustannusvaikutuksiltaan varsin suuri. Syksyn lehdes-
sähän meillä on ollut pääasiallisesti yhteenveto kesän kil-
pailuista ja muista tapahtumista. Tämä sama tieto on ollut 
kesän mittaan myös omilla kotisivuillamme ja mahdollisesti 
välittynyt koteihin myös Uutiskirjeissä.

Kevään Seniorigolfari-lehti tulee jatkossakin ilmesty-
mään normaalisti. Lehden mukana postitetaan jäsenkortti ja 
muuta materiaalia

Kotisivut ja Uutiskirjeet ovat vakiinnuttaneet paikkan-
sa SGS:n viestinnässä. Niiden rinnalle on nyt luotu SGS:n 
Facebook, joka näkyy nyt myös kotisivuilla oikeassa yläkul-
massa ”Facebook feed’inä”. Jotta saisitte Uutiskirjeen ja säh-
köisen jäsenmaksulaskun, niin pitäkää jäsenrekisteritietonne 
ajantasalla. Muistakaa päivittää tiedot oikealla sähköposti-
osoitteella, tokihan kaikkien tietojen oikeellisuus jäsenrekis-
terissä on tärkeä. Jos ette vielä ole päivittänyt tietoja, niin 
tehkää se pikaisesti.

Hyvää Golfkautta 2020

HeikkiHeikki Hallaranta
Puheenjohtaja
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  peliOikeuSkeNtät 2020

Pelioikeuksien käyttö  
Pelioikeuden käyttäjällä tulee SGS:n jäsenyy den lisäksi olla SGL:n alaisen seuran jäsenyys sekä pelioikeus. SGS:n peli-
oikeuksien käytöstä ja säännöistä vastaa Ari Mustonen, p. 0400 159 114, sähköposti: ahe.mustonen@gmail.com     
Jäsenrekisteriasioita hoitaa Maili Soukka, p. 040 501 0358, sähköposti: info@golfseniorit.fi                               

MeMbership Card

senior Golf association of Finland

Valid thru 04/2021

sGs
Jäsenkortti 2020

suomen Golfseniorit ry

JäSeNpAlVelut
AleNNuSkeNtät

Aulangon Golfklubi, AGK
tarjoaa arkisin Green Feen hintaan 
45 euroa Eversti ja 20 euroa Hugo 9r.
Etua voi käyttää kerran kaudessa kummallakin kentällä. 

Jyväs-Golf, JG
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 Green Feen 
hintaan 23 euroa /9 reikää ja 32 euroa /18 reikää. 

Kytäjä Golf, KyG
tarjoaa Green Feen arkisin hintaan 60 euroa. Lähtö ennen 
klo 16.00. Etu voimassa kummallakin kentällä koko kauden.

Lakeside Golf Vammala, LGV
tarjoaa Green Feen kaikkina päivinä hintaan 30 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää kerran kauden aikana. 
Peliajan voi varata neljä vuorokautta aikaisemmin.

Loimijoki Golf, LoG
SGS:n jäsenet pääsevät 31.5.2020 asti ja 1.9.2020 alkaen 
pelaamaan vapaasti arkisin toimistomaksulla 20,-. Viikon- 
loppuisin ja pyhinä peliokeuksia käytössä normaalisti 6 kpl/pvä.

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

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

Porin Golfkerho, PGK 
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
Green Feestä. Etu ei ole voimassa 19.6-31.7.2020.

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

Salo Golf, SaG
tarjoaa maanantaisin 1.5. - 31.10.2020 Green Feen hintaan 
25 euroa. Ei koske oman seuran jäseniä.

Sea Golf Rönnäs, SGR
tarjoaa arkisin alennusta 10 euroa normaali Green Feestä.

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

Tammer-Golf, TG  
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 45 euroa. 

Virvik Golf, ViG
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 35 euroa, 
viikonloppuisin 40 euroa. Ei koske omia jäseniä. 

Espanjan Aurinkorannikolla mm. Calanova Golf, Lauro Golf, Mijas 
Golf, Marbella Golf, Miraflores Golf ja Santana Golf sekä Alboran 
Golf Andaluusian Almeriassa tarjoavat golfsenioreille edullisia peli-
mahdollisuuksia. Näin tekevät Virossa myös Niitvälja Golf ja Otepää 
Golf sekä Gorki Golf Pietarissa, Ozo Golf, Latviassa ja Sand Valley 
Puolassa.

AlennustA myös esPAnjAssA, VirossA, Venäjällä, 
lAtViAssA jA PuolAssA

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

AllA luetellut kentät myöntäVät sGs:n jäsenille AlennustA PelimAksustA 

Kytäjä Golf, South East 18

Kahdenkymmenenviiden euron jäsenmaksulla SGS:n 
jäsenet saavat monta rahanarvoista etua, joista kerro-

taan tässä lehdessä. 
    SGS:n pelioikeuskartta laajenee tänä kautena jälleen kun 
Iitin Golfseura ja Ähtärin Golf liittyvät pelioikeuskenttien 
joukkoon. Vierumäen Classic-kentältä on hankittu kaksi 
kauan kaivattua lisäpelioikeutta, joiden ansiosta toivomme 
paineen siellä helpottuvan. Wiurila Golfissa on myös han-
kittu kaksi lisäpelioikeutta eli niitä on suositulla kentällä nyt 
kuusi kpl, joita voi käyttää kaikkina arkipäivinä.

Hill Side Golf palaa vuoden tauon jälkeen ohjelmaan uudella 
mielenkiintoisella konseptilla. Varsinaista peli oikeusmäärää ei 
Hill Sidessa ole, vaan SGS:n jäsen pääsee pelaamaan kumm-
mallekin kentälle arkisin aina silloin, kun kentillä on tilaa.  
      SGS:n jäseniltä perittävä toimistomaksu on kaikilla kentil-
lä 20 euroa. Ennakkovarausaika vaihtelee eri kentillä. 
     Hirsala Golf ja Viron Golf Rae jäävät eri syistä valitettavasti 
pois tänä kautena. 
   Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet löytyvät 
netistä sekä jäsenille jaettavasta pelioikeustiedotteesta.

Vaasan Golf

Kalajoki Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski-Golf
Vierumäen Golfseura

Puula Golf

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

                
Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                   Ruukkigolf

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Alastaro Golf
Loimijoki Golf

SGS-PELIOIKEUSKENTÄT
2020

Himos Golf

Santa Claus Golf

Kartanogolf
Karelia Golf

Uudenkaupungin 
Golfklubi

Järviseudun Golfseura Eerikkala Golf

Paltamon Golf

Iitin Golfseura

Ähtärin Golf

jäsenkortti
Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 2020 pelioi-
keusseurat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä vuonna pelioikeuksia yh-
teensä 138 kpl 36 golfseuran 40 kentällä Suomessa. 

Jäsenkortin kääntöpuolella on lueteltu kaikki pelioikeuskentät ja siihen 
kenttien caddie masterit ruksaavat pelioikeuk sien käytön. SGS:n jäse-
nyys oikeuttaa yhteen käyntikertaan kullakin kentällä kauden aika-
na, paitsi jos varaat ajan pelipäivänä tai sitä edeltävänä päivänä klo 
16 jälkeen ja pelioikeus on silloin vapaana. Ensimmäisellä käyntiker-
ralla käynti ruksataan aina, riippumatta siitä, milloin peliaika on varattu. 
Pidä kortti aina mukanasi.

MeMbership Card

senior Golf association of Finland

Valid thru 04/2021

sGs
Jäsenkortti 2020

suomen Golfseniorit ry

MeMbership Card

senior Golf association of Finland

Valid thru 04/2021

sGs
Jäsenkortti 2020

suomen Golfseniorit ry

 SGS-jäsennumero      Nimi        Seura

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä

Alastaro Golf                                         
Botniagolf                                              
Eerikkala Golf                                        
Eke Golf                                                
Espoon Golfseura                                 
Gumböle Golf                                        
Hangon Golf                                          
Hartolan Golfklubi                                  
Himos-Patalahti Golf                               
Hill Side Golf Club                                              
Hyvinkään Golf         __ _             
Iitin Golfseura                                        
Järviseudun Golfseura                          

Kalajoki Golf                             
Karelia Golf                                               
Kartanogolf                                            
Koski-Golf                                              
Kymen Golf                                            
Loimijoki Golf                                               
Meri-Teijo Golf                                       
Nurmijärven Golfklubi                            
Paltamon Golf                                          
Porvoo Golf - Borgå Golf                       
Puula Golf                                              
Rauma Golf                                           
Revontuli Golf                                        

Ruukkigolf                                              
Santa Claus Golf Club                           
Tahkon Golfseura                                  
Uudenkaupungin Golfklubi                       
Vaasan Golf                                           
Vierumäen Golfseura Classic                    
Vierumäen Golfseura Cooke                      
Viipurin Golf, Etelä-Saimaa                    
Viipurin Golf, Kahilanniemi                   
Virpiniemi Golf Club                                     
Wiurila Golf & Country Club                  
Ähtärin Golf                                  
                         

12345         SERAFINA SENIORI        GK

Sand Valley Golf, Puola

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

Alastaro Golf, AlGo 4
Botniagolf, BG 4
Eerikkala Golf, EeG  2
Eke Golf, EkeG 4
Espoon Golfseura, EGS 8
Gumböle Golf, GG 8
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Himos-Patalahti Golf, HPG 4
Hill Side Golf, HSGC
Hyvinkään Golf, HyG 4
Iitin Golfseura, IGS 2     
Järviseudun Golfseura, JGS 2

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

Ruukkigolf, RuG 4
Santa Claus Golf, SantaGC 2 
Tahkon Golfseura, TGS 4
Uudenkaupungin Golfklubi, UGK 2
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS
     Cooke  4
     Classic 6
Viipurin Golf, VG       
     Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 6
Ähtärin Golf, ÄG 2
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   MuitA JäSeNetuJA
    majoitus- ja golfpaketteja suomessa

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

GOLFIA TUNTURIN KUPEESSA LEVILLÄ

Lähde pimeän talven 
jälkeen Levin aurinkoon 
golfaamaan ja nauttimaan 
kesästä. Tarjolla korkea-
tasoinen kelohuvila Levillä 
golf kentän läheisyydessä.
Huvilassa on kaksi huo -
neistoa, joissa kummassa-
kin neljä makuuhuonetta.
Tilaa on 1-9 hengelle per 

huoneisto. Matkaa Levin golf kentälle on vain runsaan par 5 
väylän verran, n. 800 m.
Viikkovuokraan sisältyy 2 x 5 kierrosta golfia tunturin 
kupeessa. Tarkempi kuvaus  osoitteessa: www.kelounelma.net.
Hinnat SGS:n jäsenille: kesä-heinäkuu 450€/vko/huoneisto,
elo-syyskuu 600€/vko/huoneisto.
Lisäinfo: 040 552 8946 tai info@kelounelma.net

REVONTULI GOLF, HANKASALMI

Jyväskylästä 50 km pääs-
sä sijaitseva Revontuli 
Golf tarjoaa edullista 
golfia ja majoitusta. 
Golfpaketti 75€ /hlö 
sisältää: 
•	 Green Feen
•	 Majoituksen 2hh 
•	 Aamiaisen
•	 Hotellisaunan

Tarjous voimassa arkisin ma-to. 1hh-lisä 30€
Rannassa eri hintaan useita saunoja, mm. savusauna ja 
ulko pore allas hieronnalla.  
Green Fee maanantaisin vain 25€ jos SGS:n pelioikeu det 
ovat varattuina. 
Varaukset: 014 8448 200, golf p. 014 8448 292
Lisäinfo: www.revontuli.fi.

HOTELLI FJALAR, SALO

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

•	 Salo Golf  96€/hlö
•	 Wiurila Golf & Country Club 96€/hlö
•	 Räätälöimme mieluusti useamman pelin majoituspaketit

       toiveiden mukaisesti. 
Varaukset: 02 777 600 / info@fjalar.fi Lisäinfo: www.fjalar.fi. 

HOTEL RADALLA, IITTI

Golfloma Iitissä
Iitti Golf ja Hotel Radalla
tarjoaa SGS:n jäsenille 
golf- ja majoitusedun. 
Pakettihinta sisältää kah-
den vuorokauden majoi-
tuksen Hotel Radalla 
sekä kaksi pelikierrosta 
Iitti Golfissa. 

Hotellimajoitukseen sisältyy aamiaiset ja rantasaunan käyttö. 
Hinta kahdelta henkilöltä 285€, hinta yhdelle 205€.
Tarjous on voimassa 1.6.-30.9.2020, pois lukien 6.-14.7.
Varaus ja lisäinfo: caddiemaster@iittigolf.com, 02 9170 0757
Varauskoodi: GOLFSENIORI2YÖ

SANTA´S RESORT & SPA HOTEL SANI KALAJOKI

Green fee Kalajoki Golfin 
kentälle ja majoitus 
2h Superior-huoneessa 
86€/hlö/vrk. 
Santa’s Hotel Sani ja Kala-
joki Golfin 18-reikäinen 
kenttä sijaitsvat meren 
äärellä Kalajoen Hiekka-
särkkien suositulla mat- 
kailualueella.

Tarjous on voimassa koko kauden poislukien 1.-31.7.  
Huonehinta sisältää aina Hyvän Olon Aamiaisen, kylpylän 
ja uimahallin vapaan käytön sekä kylpytakit. 
Tarjoushintaisia paikkoja rajoitetusti! 
Varaukset: 08 4692 500 tai kalajoki@santashotels.fi  

KIVITIPPU, LAPPAJÄRVI

Golffarin Tripla 
3 vrk alk. 195 €/hlö
Sisältäen kolme vuoro-
kautta Hotelli Kivitipussa 
ja kolmen päivän Green 
Feen Järviseudun Golf-
seuran kentälle majoittu-
misen yhteydessä.
1hh-lisä 60 € 

•	 majoitus 3vrk/2hh
•	 aamiainen
•	 saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
•	 kolme Green Feetä JGS:n kentälle
Hinnat eivät voimassa erikoisviikonloppuina.
Varaus koodilla SGS20: www.kivitippu.fi/varaa huone 
tai myynti@kivitippu.fi, 044 7910 470

Kesäpäivät 
  2019

yhteislähtökilpailu klo 10.00
pelimuotona pari-scramble
pelimaksu 40€/hlö
•	 kokoontuminen	klo	8.00	alkaen
•	 aamukahvi	klo	8.00	-	9.20
•	 keittolounas	pelin	jälkeen	
•	 parhaat	palkitaan
•	 runsaasti	arvontapalkintoja
•	 jokaiseen	tapahtumaan	otetaan	104	pelaajaa	tai	52	joukkuetta	

						ilmoittautumisjärjestyksessä
•	 kutsut	löytyvät	järjestävien	seurojen	kotisivuilta
•	 kesäpäiville	voi	myös	tulla	vain	pelaamaan	osallistumatta

							golfkilpailuun

lisätietoja:	Paavo Reunanen, 040 740 8402, paavo.reunanen@welho.com

Kesäpäivät 
  2020

30.6. 
nordcenter Golf & cc
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 01.6. klo 12.00 ja päättyy 25.6. klo 12.00: 
nordcenter@nordcenter.com tai 019 2766 850

30.7. 
Golf pirkkala 
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 29.6. klo 12.00 ja päättyy 26.7. klo 12.00: 
caddiemaster@golfpirkkala.fi tai 010 292 6900

23.7. 
holiday club saimaa
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 24.6. klo 08.00 ja päättyy 17.7. klo 12.00:
golf.saimaa@holidayclub.fi tai 0300 870 951

14.7. 
aurinko Golf naantali
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 15.6. klo 08.00 ja päättyy 9.7. klo 12.00:
info@aurinkogolf.fi tai 020 7545 900

imatra

raasepori 

naantali

Kesäpäivät 
  2020

Kesäpäivät 
  2020

tampere

MeMbership Card

senior Golf association of Finland

Valid thru 04/2021

sGs
Jäsenkortti 2020

suomen Golfseniorit ry
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innairin suora lento Punta Canaan, Domi-
nikaaniseen tasavaltaan, lähti perjantaina 
tammikuun 10. päivänä klo 15:55. Matkaan 
lähti 26 seniorigolfaria ja lisäksi kolme seu-
ralaista. Edessä oli 11 tunnin lento ja kuu-

den tunnin aikaero, joten laskettu perilläoloaika oli 
noin kymmeneltä illalla. 

Täydellisesti aikataulussa astuimme konees-
ta ulos pimeään, kosteaan lämpöön! Tuntuipa hy-
vältä ja lennon rasitus unohtui lähes välittömästi. 
Muodollisuudet kentällä sujuivat sutjakkaasti, pas-
sintarkastajat juttelivat ja toivottivat meidät tervetul-
leiksi.

iberostar selection Bavaro
Hotellimme oli Iberostar Selection Bavaro ja siellä 
henkilökunta jo odotti meitä. Huoneet olivat val-
miina ja ruokakin oli katettuna juomineen. Väsymys 
kyllä painoi itse kutakin ja kiire oli päästä omaan 
huoneeseen, sillä heti aamulla oli lähtö golfkentälle. 
Hiukan hämmennystä aiheutti alueen suuri koko. 
Hotellipojat kuitenkin auttoivat jokaista löytämään 
oman huoneensa, jotka sijaitsivat yksittäisissä pien-
taloissa, neljä huoneistoa kussakin.

Lauantaiaamu valkeni ja vasta silloin näimme 
mihin olimme tulleet. Hotellialue oli tosiaankin iso 

ja aivan meren rannalla. Ensin oli vaikeaa hahmottaa 
huoneiden sijaintia suhteessa ravintoloihin, uimaal-
taisiin ym. palveluihin. Meitä ihmetytti mm. ravinto-
loiden valtava koko. Syy kuitenkin selvisi, hotellissa 
oli noin 1500 vierasta! Ravintoloita oli useita ja osaan 
piti tehdä pöytävaraukset erikseen hyvissä ajoin. 
Vähitellen tähän totuttiin ja hotellin ”all inclusive” 
tarjontakin tuli tutuksi. 

Golfkentälle
Aamiaisen jälkeen suuntasimme ensimmäiselle golf-
kierrokselle hotellin omalle Bavaro kentälle. Sielläkin 
meitä odotti erittäin ystävällinen ja auttavainen 
hen kilökunta. Silmiinpistävää joka paikassa olivat 
hymyilevät, iloiset ihmiset. Me pohjoismaalaiset saa-
toimme näyttää heidän silmissään aika hiljaisilta ja 
aroilta.

Golfautot oli laitettu valmiiksi lähtöjärjestyk-
seen ja suhteellisen vaivattomasti jokainen löysi 
omansa. Uutta oli auton avainten kuittaus allekirjoi-
tuksella, niitä ei siis niin vain otettu käyttöön. Sitten 
ykkösteelle ja ensimmäinen joukkuekisa ”Arizona 
Shuffle” lähti käyntiin. 

Lyöntipaikat oli täällä merkitty hiukan toisella 
tavalla siitä, mihin olemme kotimaassa tottuneet. 
Kentän pituus mustilta teemerkeiltä on noin 6050, 

teksti: Anneli tuominen . kuvat: Pirkko sipilä, Anneli tuominen, timo Viljamaa

F

kauas 
karibian 
paratiisirannoille 

sinisiltä noin 5600, valkoisilta noin 5000 m ja punaisilta noin 
4300 metriä. 

Miehet valitsivat valkoisen ja me naiset tietenkin punaisen 
teen. Kenttä osoittautui mukavaksi pelata. Väylät olivat suhteel-
lisen leveitä, eikä sokkopaikkoja ollut juuri ollenkaan. Muita 
pelaajia oli vähän, joten saimme edetä aika lailla omaan tahtiin. 
Pelasimme tällä kentällä viisi kierrosta. Lisäksi moni meistä pelasi 
myös vapaapäivinä, koska tee aikojen saanti oli helppoa ja OnGolf 
oli neuvotellut meille kierroshinnan puoleen eli 50 dollariin kier-

ros. Hinta sisälsi golfauton, juomat sekä muut eväät kentällä 
kulkevista tarjoilukärryistä. Tämä oli todella edullista verrattuna 
muiden kenttien hintatasoon, joka vaihteli 250 – 395 dollarin 
tienoilla. Muilla kentillä oli myös caddiepakko ja maksulliset 
eväät. Niiden päälle vielä caddien tipit luokkaa 10-30 dollaria per 
pelaaja.

lisäkierros 250 dollaria
Matkamme ohjelmaan kuului kierros sekä Hard Rock että Punta 

Espada kentällä. Molemmat olivat hienoja kent-
tiä. Hard Rock sijaitsi ihan hotellimme läheisyy-
dessä ja hetken jo innostuimme tilaamaan sinne 
toisenkin kierroksen. Sitten selvisi hinta – 250 
dollaria per kierros – ja unohdimme haaveemme. 

Hard Rock oli haasteellisempi kun Bavaro, 
mutta hyvin pelattavissa tavanomaisillakin pe-
litaidoilla. Pituus punaisilta 4800 ja valkoisilta 
noin 5600 metriä.

Punta Espadan kentälle ajoimme lähes tun-
nin. Kenttä sijaitsee aivan Karibian meren rannas-
sa. Tuuli oli kova ja rannan tyrskyt upeita ihan 
greenien tuntumassa. Tällä kentällä saimme slo-
pessa jo hiukan lisälyöntejä ja niitä kyllä tarvit-
tiinkin.

Olisi ollut kiva pelata kenttä uudelleen hiu-
kan tyynemmällä säällä. Caddiepakko ja kallis 
greenfee nostivat kierroksen hinnaksi noin 400 

Kuvassa vasemmalla ”kotikenttämme” Bavaron par-3 väylä nro 16. Oikealla meren rantoja pitkin kulkevan Punta Espadan maisemia. Kuvassa Pirjo ja Pekka Roininen sekä 
Mauri Kerkelä cadeineen.

Punta Cana, Dominikaaninen tasavalta

Veli-Matti Harju lähestyy griinia Punta Espadan kymppiväylällä 
caddien valvovien silmien alla.
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Hispaniola oli Es panjan siirtomaakun-
tien ensimmäinen kohde. San to Domingo 
asutettiin jo vuonna 1496. Kukoistusta riitti 
1500 alkupuoliskolle, kunnes espanjalaisten 
kiinnostus siirtyi kullan ja hopean perässä 
Meksikoon ja Peruun.

Hispaniola taantui Espanjan takapajui-
seksi siirtomaaksi ja kärsi brittien, hollanti-
laisten ja ranskalaisten hyökkäyksistä. Haiti 
valloitti saaren 1821, mutta Dominikaaninen 
tasavalta itsenäistyi jo 1844. Tasavaltaa on sen 
jälkeen johtaneet presidentit enemmän ja vä-
hemmän itsevaltaisesti. Nykyinen presidentti 
on Danilo Medina. 

Asukkaita on nyt noin 11 miljoonaa, 
joista lähes puolet asuu pääkaupungin Santo 
Domingon alueella. 

Dominikaanisen tasavallan talous on 
Kuuban jälkeen Ka ribian alueen toiseksi suu-
rin. Talous on kasvanut tasaisesti 1990-lu-
vun alun jälkeen ja kasvu on latinaisen Amerikan suurimpia. 
Yhdysvallat on maan tärkein kauppakumppani. Yhdysvaltain 
dollari on käypä valuutta ainakin kaikissa turistikohteissa. Maan 
oma valuutta on peso (1 euro= 55 pesoa).

turismi
Ilmasto Dominikaanisessa on suomalaisille miellyttävän trooppi-
nen ja kuitenkin mukavan leuto. Pasaatituulet puhalsivat ja sa-
dekuuroja saatiin päivittäin. Kuurot olivat aika ajoin rajujakin, 
mutta nopeasti ohimeneviä. Vaatteet kuivuivat yhtä nopeasti kun 
kastuivatkin.

Hotellimme oli siis iso rantalomakohde. Tarjontaa ruoki-
neen, juomineen ja erilaisine aktiviteetteineen riitti jokaisen ma-
kuun. Kaikki oli maksettu etukäteen, joten palveluiden käyttö oli 
helppoa. Tarjolla oli jumppaa, jousiammuntaa, tanssia, bingoa, 
uintia niin meressä kun altaissakin… Henkilökunta oli iloista 
ja rentoa, siinä tuli väkisin hyvä olo myös asiakkaille. Hiukan 

nurinaa tosin aiheutti ruoka. Sitä oli paljon 
tarjolla, mutta maku oli suhteellisen mieto eli 
suuria makuelämyksiä jäimme vaille. Myös 
vatsatauti vaivasi useita meistä. Mitään vaka-
vaa ei onneksi kuitenkaan sattunut.

retket
Hotelli tarjosi myös monia retkivaihtoehtoja. 
Emme olleet varanneet etukäteen mitään, jo-
ten käytimme näitä palveluita pienryhmissä. 
Retkien varaaminen oli helppoa suoraan asia-
kaspalvelutiskiltä.

Osa käväisi tutustumassa pääkaupunki 
Santo Domingoon. Retki oli ollut pieni pet-
tymys. Nähtävyydet olivat vaatimattomia ei-
vätkä odotukset perinteisestä siirtomaavallan 
aikaisesta kaupungista täyttyneet.

Valasretki Samana-lahdelle oli huikea, 
samoin veneretki kauniille Saonan saarelle. 
Kuvitelkaa turkoosi lämmin vesi, palmut, 

aurinko, latinalaiset rytmit, tanssi ja rommi!! Matka taittui mu-
kavasti katamaraaniveneillä. Saonan saarelle viedään päivittäin 
noin 4000 turistia. Veneitä oli liikkeellä tosi paljon ja tunnelma 
liikkeelle lähdettäessä sen mukainen. Paluumatka tultiin pikave-
neellä isojen aaltojen päällä täristellen.

Maaseuturetki pienbusseilla on suosituin retkistämme. 
Tutustuimme kookos öljyn valmistamiseen, sikarien käärimi-
seen ja näimme miten käsitellään kahvin sekä kaakaon papuja. 
Tutustuimme paikalliseen asutukseen ja näimme kauniita vuoris-
tomaisemia. Oppaat olivat erittäin kielitaitoisia ja tietäviä, kan-
natti kysellä paljon.

Retkien hinnat vaihtelivat 85 – 145 dollarin välillä per hen-
kilö. Yleensäkin hintataso oli korkea ja meille suomalaisille jopa 
kallista. Tosin kokemuksemme rajoittui turistikohteisiin eikä se 
välttämättä anna oikeaa kuvaa kokonaisuudesta.

Kaikkinensa Dominikaaninen Tasavalta oli tutustumisen 
arvoinen kohde. n

dollaria, joten täälläkin jouduimme hautaamaan haaveet uusin-
takierroksesta. 

Keskustelin henkilökunnan kanssa korkeista hinnoista ja he 
väittivät saavansa riittävästi pelaajia näilläkin hinnoilla. Heidän 
käsityksensä mukaan kenttä on Dominikaanisen hienoin. 
Useimmat vieraat kentälle tulivat Yhdysvalloista tai Kanadasta. 
Pohjoismaalaiset ja jopa eurooppalaiset olivat selvästi vähemmis-
tönä pelaajien joukossa. 

koiran hampaat
Meillä oli vielä yksi vieraskenttä tarjolla, mikä ei kuulunut var-
sinaiseen peliohjelmaamme. Saaren ehkä kuuluisinta, erikoisen 
Teeth of the Dog -nimen saanutta kenttää piti tietysti testata kun 

kerran paikalla oltiin. Kuusi in-
nokasta pelaaja lähti katsomaan 
luomusta jännittynein odotuk-
sin. Reilun 400 dollarin hinta 
caddeineen ei ainakaan jättänyt 
ketään kylmäksi. Olisiko kent-
tä hintansa väärtti? 

Tämäkin golfareena 
on Ka ri bian meren rannalla. 
Upeat väylät odottivat aivan 

rantakallioiden tuntumassa kuten yläkuvassa näkyy. Nautimme 
koko rahan edestä ja vaikka hinta kirvelikin, voimme suositella 
kaikille, jotka joskus matkaavat tälle puolelle maamalloa.

kilpailuinto kova
Pelasimme siis seitsemän kierrosta koko ryhmän kanssa ja jokaise-
na päivänä ohjelmassa oli joku joukkuekisa. Senioreiden kisainto 
on näillä matkoilla lähes aina kova, niin nytkin. Olin jättänyt yh-
den päivän ilman kilpailua, mutta siihenkin kehittelimme put-
tikisan. Ohjelmassa oli tietenkin myös kilpailu Dominikaanisen 
mestaruudesta. Se pelattiin tasoituksellisena lyöntipelinä, mutta 

noudattaen nykyisen WHS tasoitussysteeminkin hyväksymää 
maksimitulos-pelimuotoa siten, että enimmäislyöntimäärä per 
väylä oli par + 5. 

Naisten mestariksi pelasi Pirjo Nuorjoki, toiseksi tuli Ulla 
Ruokoniemi ja kolmanneksi Pirjo Roininen. Miesten mestaruu-
den vei Markku Ruokoniemi, toiseksi pelasi Martti Brander ja 
kolmosena oli Harri Blom.

Historia ja nykypäivä
Palataan itse Dominikaaniseen tasavaltaan. Hispaniolan saaren 
alkuperäis asukkaita ovat taino-intiaanit, jotka tulivat saarelle 
Venezuelasta. Kristoffer Kolumbus rantautui Hispaniolan saarelle 
vuonna 1492. Espanjalaiset toivat mukanaan tauteja ja raaka siir-
tomaapolitiikka sotineen romahdutti tainojen lukumäärän noin 
miljoonasta alle tuhanteen. Espanjalaiset alkoivat tuottaa soke-
riviljelmilleen afrikkalaisia orjia ja vuoteen 1520 mennessä lähes 
kaikki maatyöläiset olivat afrikkalaistaustaisia. 

Dominikaanisen mestarit ja muut palkitut vasemmalta Harri Blom, Pirjo Roininen, 
naisten mestari Pirjo Nuorjoki, Ulla Ruokoniemi, Martti Brander sekä miesten mes-
tari Markku Ruokoniemi. Oikealla matkanvetäjä Anneli Tuominen.

Teeth of the Dog -kentän väylä nro 3, missä ”koiran hampaat” tulevat hyvin näkyviin.

Anneli Tuominen ja Pirkko Sipilä odottavat 
viheriön vapautumista Teeth of the Dog -kentän 
väylällä 7.

Retkillä avautui hieman toisenlaisiakin maisemia kuin mitä golfkentät tarjosivat. Suosituin oli maaseuturetki, millä tutustuimme mm. sikarien käärimiseen, kahvipapujen 
käsittelyyn ja kookosöljyn valmistukseen. Kuvassa Jouko Miettinen ja Pirjo Nuorjoki kuitenkin virkistäytyvät kookosmaidolla rommin kera, nam.
Alalaidassa vasemmalla olevassa kuvassa näkymä Teeth of the Dog -kentältä ja oikealla Pekka Roininen kävelee määrätietoisin askelin Punta Espadan kentällä. 
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Syyskokous & Open Forum

Uusi tasoitusjärjestelmä 
herätti kiinnostusta

Uusi helmikuussa voimaanastunut tasoitusjärjestelmä WHS on varmasti 
monelle vielä suuri kysymysmerkki. Open Forumiin osallistuneet seniorit 
ovat Mika Wikströmin esityksen jälkeen ehkä hieman viisaampia.

Golfin terveydelliset vaikutukset saivat jälleen kerran vahvistusta. Tällä 
kertaa THL:n erkoistutkijan Heli Valkeisen esittämien tutkimustulosten 
valossa.

open Forum
Open Forumin ohjelma oli mielenkiintoinen ja monipuolinen. 
SGS:n puheenjohtaja Heikki Hallaranta kertoi SGS:n vuoden 
kuulumiset, joita kruunasivat 55-vuotiaden ja 70-vuotiaiden 
miesseniorien voittamat joukkue-euroopanmestaruudet.  

Kristian Toivio kertoi jäseneduista ja pelioikeuksista. Niistä 
ehkä tärkeimpänä se, että ensi kaudelle SGS pyrkii hankkimaan 
4-5 uutta senioripelioikeutta. Pelioikeuksista ja muista eduista 
tiedotetaan tarkemmin nettisivuilla ja uutiskirjeissä ja painetussa 
muodossa kädessäsi olevan Seniorigolfari-lehden sivuilla 4-6. 

uusi tasoitusjärjestelmä WHs
Heikin ja Kristianin jälkeen estradille nousi Mika Wikström 
Suomen Golfliitosta. Ennen esitystään uudesta tasoitusjärjestel-
mästä Mika esitteli meille Johanna Ahdin, joka tulee olemaan 
SGS:n uusi yhteyshenkilö golfliitossa Outi Kuntun jälkeen. 
Mikan esitys uudesta WHS tasoitusjärjestelmästä oli valaiseva, 
mutta vain osa hänen 4,5 tuntia kestävästä koulutuksestaan ai-
heesta, joten paljon jäi vielä opittavaa. Lohdullista on kuitenkin 
se, että järjestelmää pitävät yllä ammattilaiset eikä meidän pe-
laajien tarvitse tehdä mitään kommervenkkejä tasoituksemme 
laskemisessa muuta kuin huolehtia siitä, että jätämme riittäväs-
ti tasoituskortteja kauden aikana. Suomessa järjestelmä otettiin 
käyttöön tämän vuoden helmikuussa.

kilpailutoiminta 
Mikan jälkeen saimme valaisevan esityksen SGS:n kilpailutoi-
mikunnan puheenjohtajalta Kari Hiukalta. Kari kertoi seniorien 
kuluvan vuoden kilpailumenestyksistä, osallistumismäärien kas-
vusta ja koko kilpailutoiminnan suuresta aktiivisuudesta. 

Golf ja terveys
Open Forumin päätti erittäin mielenkiintoinen THL:n erikois-
tutkija, terveystieteiden tohtori Heli Valkeisen esitys kaikkia 
kiinnostavasta aiheesta otsikolla Golf ja terveys – mitä tutkimukset 
sanovat. Helin lähestyminen asiaan oli nimenomaan golfarin nä-
kökulma, johon peilaten monet tutut liikunta- ja terveysfaktat 
saivat ihan uuden ulottuvuuden.

Hallitukseen lisäpaikkoja
Tilaisuuden päättävään SGS:n vuosikokoukseen osallistui 45 se-
nioria. Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Jouko Ikäheimonen 
Master Golfista hoiti kokouksen sujuvasti rutiinilla.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. SGS:n 
jäsenmäärä näyttää pysähtyneen 14 500 jäsenen paikkeille, eikä 
vuodelle 2020 ole budjetoitu jäsenmäärän kasvua. Näin tulot 
pysyvät ennallaan. Kuluja on sen sijaaan budjetoitu lisää sekä jä-
senpalveluihin että kilpailutoimintaan, mistä syystä talousarvio 
on lievästi alijäämäinen. Toi mintasuunnitelma ja budjetti, jotka 
löytyvät SGS:n nettisivuilta, hyväksyttiin yksimielisesti. 

Hallituksen työmäärä on vuosien saatossa lisääntynyt mer-
kittävästi ja siitä syystä hallitus ehdotti hallituksen jäsenten enim-
mäismäärän nostamista kahdeksasta kymmeneen. Ehdotus hy-
väksyttiin yksimielisesti ja toiselle uudelle paikalle valittiin Kytäjä 
Golfin senioritoimikunnan puheenjohtaja Helena Rajala, joka 
tulee vastaamaan SGS:n viestinnästä. Toinen vapaa paikka jätet-
tiin toistaiseksi täyttämättä.

Erovuorossa ollut hallituksen puheenjohtaja Heikki Hal-
la ranta valittiin yksimielisesti uudelleen kahdeksi vuodeksi. 
Halltuksen jäsenistä ero vuorossa olleet Anneli Tuominen, Kristian 
Toivio ja Kyösti Puustinen saivat niin ikään uutta luottamusta, 
kuten myös tilin- ja toiminnantarkastajat. 

teksti ja kuvat: Helena rajala, ole johansson

Yksi joulukuun harvoista pakkaspäivistä osui juuri Suomen Golfseniorien 
Open Forum ja vuosikokouspäivälle. Tämä ei kuitenkaan pelästyttänyt senioreita, 

vaan joulukuun 10. päivänä Vantaan Metropoliaan saapui runsaat 80 jäsentä kuuntele-
maan mm. luentoa helmikuussa voimaanastuvasta uudesta tasoitusjärjestelmästä sekä 

saamaan tutkimusten vahvistamaa tietoa golfin terveysvaikutuksista. 
Tilaisuuden päätti sääntömääräinen vuosikokous. 
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Cup-joukkue Matti Pihlajisto, Matti Kilpeläinen, Heikki Pekkinen, Martti Raunio, Veikko Kirjonen ja Ilkka Haaslahti lähdössä viimeiseen pelipäivään johtopaikalta.   

ESGA:n järjestämät  yhdek sännet 70-vuo tiaiden 
EM-joukkue kisat pelattiin Etelä-Ruotsissa Bå-
stad Golfklubb´in kentillä kesäkuun 25.–27. 
päivänä. 

70-vuotiaille on kaksi kilpailusarjaa, tasoi-
tukseton Championship-sarja ja tasoituksellinen Cup-sarja. 
Suo mesta oli kummassakin kilpailusarjassa mukana kuu-
simiehinen joukkue. Kil pai luissa on myös 75+ ikäisille ns. 
Super Masters kilpailusarja. Siihen Suomi ei vielä viime ke-
sänä osallistunut, mutta tänä vuonna on pääätetty lähettää 
joukkue tähänkin kisaan.

kentät
Båstadin kenttäkokonaisuus käsittää kaksi kenttää, Gamla 
banan ja Nya banan sekä upeat harjoitusalueet. Vaikutelma 

kentistä oli erinomainen, kenttien ruohoalueet oli leikattu 
erittäin fiksusti. Ruohoa oli siellä, missä pitää ja se oli oikean 
mittaista. 

Peliformaatti
Båstadissa kisaohjelma käynnistyi perin teisesti virallisilla 
harjoituksilla, joita seurasi kaksi päivää Fourball-paripelejä 
sekä kolmantena kilpailupäivänä single-pelit. Mukana oli 
siis Suomea edustamassa kaksi kuusimiehistä joukkuetta, 
Championship- (scr) sekä Cup-joukkue (hcp), joista ensin-
mainittu pelasi uutta kenttää ja viimeksimainittu vanhaa 
kenttää. Championship-kisa pelataan tasoituksettomana 
lyöntipelinä ja Cup-kisa Stablefordina 90% tasoituksin. 

Sääennusteet kisojen ajalle näyttivät varsin hyviltä ja 
kisamieli olikin korkealla kaikilla joukkueen pelaajilla. 

kärkitilalta viimeiseen päivään
Kolmanteen kisapäivään Suomen Cup-joukkue lähti her-
kullisista asemista. Joukkue oli pelannut vahvasti kaksi 
päivää ja lähti kärkipaikalta viimeiseen kisapäivään. Takana 
oli kaksi päivää paripelejä ja finaalipäivänä olivat vuorossa 
singelit.

Suomen pistekertymä oli edellispäivien tasaisten suo-
ritusten jälkeen 161 pistettä (81 + 80). Toisena on Tanska 
vain pisteen jäljessä. Kolmantena Espanja pistein 156.

Championship-joukkue lähti kolmanteen päivään 
kahdeksannelta sijalta. Suomen lyöntimäärä oli kahden päi-
vän jälkeen 314. Ensimmäisen päivän lyöntitulos oli 159, 
jota pystyttiin parantamaan toisena päivänä neljällä lyön-
nillä. Kärki oli  kuitenkin jo karannut, johdossa Espanja 
279, toisena UK 283 ja kolmantena Ruotsi 289.

Cup-joukkuemme selvään voittoon
Kolmas kilpailupäivä oli selvästi aikaisempia viileämpi ja 
tuuli oli mukana pelissä edellisen päivän tapaan. Suomen 
hcp-joukkue lähti luottavaisin mielin taisteluun mitaleista. 
Kilpailun puolivälissä ero oli kasvanut pisteestä kahteen 
takana tuleviin. Kun päästiin maaliin, ero oli kasvanut jo 
viiteen pisteeseen. Suomen ykköstila tuli pistein 296, toise-

EM-kuLtAA
na Espanja 291 ja kolmantena ensimmäisen päivän jälkeen 
ylivoimaisessa johdossa ollut Tanska 290.

Palkintosadetta
Joukkueemme parhaat pistemiehet singe leleissä olivat 
Veikko Kirjonen 39 (lyöntitulos 79 brutto eli oma ikä), 
Heikki Pekkinen 34 ja kolmantena Matti Kil peläinen 
33. Aikaisempien päivien paripeleissä parhaat parit olivat 
Matti Pihlajisto / Martti Raunio 81 pisettä (41+40) ja Matti 
Kilpeläinen / Veikko Kirjonen 80  pistettä (40+40). 

Gaalaillallisella Suomen joukkue oli palkintosatees-
sa. Kultamitalein palkittiin koko voittanut joukkue, jo-
hon kuuluivat; Veikko Kirjonen, Heikki Pekkinen, Matti 
Kilpeläinen, Martti Raunio, Matti Pihlajisto ja Ilkka 
Haaslahti. Lisäksi palkittiin Veikko Kirjonen parhaan hen-
kilökohtaisen tuloksen tehneenä ja samoin pelipareista par-
haana pari Martti Raunio / Matti Pihlajisto.

uk ylivoimainen Championship-
kisassa
Scr-joukkueen edellisvuoden sijoitus oli kahdeksas ja siltä 
sijalta joukkue lähti nytkin viimeiseen päivään. Päivän ai-
kana sija pysyi vielä puoliväliin asti samana, mutta Suomen 
kanssa samoissa ryhmissä pelannut Norja ajoi lyönnillä 
ohi. Lopputuloksena yhdeksäs sija vain kaksi lyöntiä pe-
rässä seitsemänneksi sijoittunutta Italiaa. UK voitti pelaten 
kahdeksan kierrosta tuloksen +25, eli kierroskeskiarvolla n. 
kolme yli parin. Ruotsi oli toisena yhdeksän lyöntiä jäljessä 
ja kolmantena Espanja kolme lyöntiä Ruotsista. 

Kilpailun kärjen tasoa kuvaa että Championship-
joukkueissa oli yhteensä kahdeksan pelaajaa, joilla tasoitus 
oli alle 3,0. Tähän ryhmään kuuluivat UK:n kaikki pelaajat 
ja lisäksi kaksi Ruotsin pelaajaa. Paras brittipelaajan tasoitus 
oli +1,6!

Suomen parhaat peliparit olivat Markku Utti / Erkki 
Kortelainen 75 ja Niemikorpi / Jolkkonen 77. Singeleissä 
parhaat olivat Veikko Niemikorpi ja Erkki Kortelainen tu-
loksin 83. Suomen joukkueessa pelasivat, edellä mainittu-
jen lisäksi, Pekka Tolvanen ja Seth-Veli Järvinen.

Kilpailujen tulokset löytyvät: www.svenskseniorgolf.se 
Tänä vuonna vastaavat kisat pelataan Sveitsin Baselissa 

jo kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Näin ollen valinnat 
joukkueeseen tehdään pääosin viime vuoden tulosten poh-
jalta.

kari Hiukka, ole johanssonMatti Kilpeläinen ja Veikko Kirjonen lähdössä Fourball-päivään norjalaisten 
seurassa.   

Scratch-joukkueen Erkki Kortelainen ja Markku Utti ovat pelikump-
paneikseen Fourball-peliin saaneet Sveitsin edustajat.

Suomen Championship-joukkue; Pekka Tolvanen, Seppo Jolkkonen, Seth-Veli Järvinen, Veikko 
Niemikorpi, Erkki Kortelainen ja Markku Utti.   

M70-joukkueelle Båstadissa
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Syksyn ensimmäiselle matkalle lähdettiin Helsinki-
Vantaalta varhain aamusta lokakuun 5. päivänä. 
Lentoaika Bar celonaan oli n. kolme ja puoli tuntia. Saa-
vuimme perille siten, että olimme hotellilla jo puolilta-

päivin, missä meitä odotti varsin tasokas tapas-lounas. Ajoitus 
meni hyvin koska lounaan jälkeen saimme huoneet ja siinä jäi 
sitten innokkaimmille aikaa mennä vielä rangelle.

TorreMirona sijaitsee Espanjan Kataloniassa Gironan maa-
kunnassa noin kahden tunnin bussimatkan päässä Barcelonasta.

Majapaikkanamme oli kodikas ja siisti TorreMirona Golf 
& Spa hotelli. Ravintolatarjoiluihin ja palveluihin ryhmä oli 
erittäin tyytyväinen.

OnGolfin esitteen mukaan TorreMirona on yksi Costa 
Bravan salaisista helmistä. Kenttä on helppo kävellä ja tarjoaa 
pelinautintoja kauniissa maisemissa. Vahvasti muotoillut vi-
heriöt yhdessä paikoin kapeiden, puiden varjostamien väylien 
kanssa eivät päästä golfaria kuitenkaan liian helpolla. Pelitaidot 
joutuvat testiin viimeistään viidennellä väylällä, upealla par-
kolmosella, joka lyödään saariviheriölle. TorreMironassa on 
mainiot harjoitusalueet ja ykköstiille on matkaa hotellista vain 
lyhyen lähestymislyönnin verran.

 Kenttä, jonka taustalla näkyy jylhä Pyreneiden vuorijono, 
oli yleisellä tasolla varsin hyväkuntoinen ja mielenkiintoinen. 
Väylät ja viheriöt olivat lokakuun alussa erittäin hyvät, greeni-
bunkkereissa oli ehkä hieman toivomisen varaa. Mutta eihän 
niissä tarvitse pelailla....

Hotellin kentällä pelasimme viikon aikana neljä kierrosta. 
Yhtenä päivänä vierailimme puolen tunnin bussimatkan pääs-
sä olevan Peralada Golf Resortin kentällä. Kenttä oli myöskin 
yhtä hyväkuntoinen, mutta ehkä hiukan haasteellisempi kuin 
TorreMirona. Sääolosuhteet koko viikon ajan olivat kerrassaan 
loistavat. TorreMironan mestareiksi pelasivat naisista Raija 
Åkerlund ja miehistä Asko Niemeläinen.

Kivenheiton päässä TorreMironasta sijaitsee Salvador 
Dalin kotikaupunki Figueres, jossa n. 45.000 asukasta. Figueres 
sijaitsee aivan Espanjan koillisnurkassa lähellä Ranskan ra-
jaa. Figueresissa on liikenteellisesti tärkeä rautatieasema. Sen 
kautta kulkee Katalonian ja Ranskan välinen rautatieliikenne. 
Rataverkko avattiin vuonna 2013, jolloin myös avattiin 33 km 
pitkä tunneliyhteys Pyreneiden läpi Figueresista Ranskassa si-
jaitsevaan Perpignaniin ja samalla Ranskan TGV-rataverkkoon. 
Matka kestää luotijunalla kuulemma varttitunnin.

Tutustuimme myös Figueresissa sijaitsevaan Salvador 
Dalin museoon, jossa oli paljon mielenkiintoista nähtävää. 
Suosittelen. Kierroksen jälkeen ohjelmassa oli viininmaistajaiset 
ja Tapas-illallinen ravintolassa nimeltä Txot’s.

Kotiinpaluu ajoittui sopivasti pari päivää ennen kata-
laanijohtajien tuomioiden julistamista, jolloin odotetut mie-
lenosoitukset käynnistyivät. Mielenosoitukset olivat odotetun 
massiiviset. Suurimmat ihmisjoukot olivat luonnollisesti liik-
keellä Katalonian pääkaupungissa Barcelonassa sekä Gironan 
kaupungissa.

teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

tORReMiRONA
Costa Bravan salattu helmi

Yhtenä päivänä vierailimme Peralada Golf 
Resortin kentällä. Kuvassa kentän kauniilla pää-
tösväylällä Jouko Haapalehto, Merja Keskinen ja 
Jouni Leskinen. Keltaisilta tiimerkeiltä väylällä 

pituutta kuinnoitettavat 175 metriä. 

TorreMironan vieressä 
sijaitsee Salvador Dalin 
synnyinkaupunki Figueres. 
Sieltä löytyy myös run-
saasti nähtävää ja koet-
tavaa tarjoava leivillä 
koristettu Dalin museo.

Vasemmalla TorreMironan lyhyehkö 
kymppiväylä. Griinin edessä oleva vesieste 
tuo kuitenkin heti lisäpituutta.

Peraladan Golf Resortin yhdistetty 
hotelli- ja klubirakennus.
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lyöntipituuden ylläpitäminen
Maittavan buffet lounaan jälkeen Petri Jalanko 
Valmennus keskus Newtonista kertoi, miten ylläpitää 
tai jopa parantaa lyöntipituuttaan. Saimme monia hyviä 
ohjeita kroppamme pitämiseen kunnossa talvikauden 
aikana, jotta varsinaisen pelikautemme alkaessa keväällä 
olisimme hyvässä kunnossa ja terveitä tarttumaan golf-
mailan varteen. 

liikunnan iloa ennen illallista
Iltapäivällä pääsimme sitten oikeasti liikkumaan. Osa 
porukasta lähti lavikseen eli lavatanssijumppaan, osa 
keilaamaan ja osa omatoimisesti liikkumaan Vierumäen 
luontoon.

Illalla kokoonnuimme illalliselle, jota ennen koho-
timme lasilliset yhdessä ja Ari arpoi osallistujien kesken 
muutaman Vierumäen proshop Sportifin sponsoroiman 
palkinnon.

sääntöjen kertausta
Sunnuntaiaamun aloitimme ”aamuherättelyllä” eli vartin 
pituisella aamujumppaohjelmalla. Virkistyneinä seura-
simme Golfliiton fysiikkavalmentaja Matti Lindholmin 
esitystä seniorien liikkuvuudesta ja stabiliteetista kehos-
sa. 

Matin esityksen jälkeen oli Timo Huvisen vuoro ker-
toa, miten viime vuonna voimaan tulleet uudet säännöt on 
otettu vastaan. Timo kertoi esimerkkejä ongelmatilanteista 
ja yleisö kertoi myös omia kokemuksiaan. Talvipäivät oli-
vat antoisa tapahtuma, jossa saimme paljon tietoa ja ta-
pasimme monia ystäviä. Kotiin lähdettiin hyvillä mielin.

Helena rajala

Perinteisiä SGS:n Talvipäiviä vietettiin Vierumäellä 
helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tapahtu-
maan osallistui noin seitsemisenkymmentä senioria 
ympäri Suomea.

Etelän suunnasta tihkusateessa tulleiden ihastuk-
seksi Vierumäki näyttäytyi lumipeitteessä. Lunta saatiin 
sitten yön ja sunnuntain aikana enemmänkin, mutta 
jäikö se maahan jää vain arvailuksi, lämmintä ilmaa kui-
tenkin pukkasi heti perään.

eväitä talvikaudeksi
Tällä kertaa tarjolla oli liikuntapainotteinen ohjelma, 
josta saimme paljon hyviä eväitä talvikaudeksi. Päivän 
alkajaisiksi tapahtuman vetäjä SGS:n jäsenpalvekuista 
vastaava Ari Mustonen toivotti kaikki tervetulleiksi 
Vierumäelle. Puheenjohtajamme Heikki Hallarannan 
ollessa Teneriffalla seniorien jäsenmatkan vetäjänä, 
SGS:n tervehdyksen toi yhdistyksen varapuheenjoh-
taja Anneli Tuominen. 

Anneli kertoi SGS:n jäsenmäärän kasvun py-
sähtyneen noin neljääntoista ja puoleen tuhanteen 
jäseneen. Taloudellinen tilanteemme on hyvä, mihin 
vaikutti osaltaan syksyn lehden jääminen julkaise-
matta. Anneli kertoi myös, että panostamme paljon 
jäsenpalveluihin ja toivomme saavamme palautetta 
jäsenistön toiveista. Kilpailutoiminta on edelleen vil-

kasta ja osallistujien määrä eri kilpailumuodoissa on 
edelleen kasvussa. Syksyn ja talven jäsenmatkat ovat 
suunnitteilla, kestosuosikit Belek ja Tunisia ovat syk-
syn ohjelmassa kuten mm. Espanja, mistä yritämme 
löytää uusia kohteita. Alkuvuoden kaukokohteeksi 
on kaavailtu Bali sekä hiukan lähempänä oleva Ras al 
Khaimah Arabiemiraateissa. Valinnanvaraa löytyy ja 
matkoille toivomme runsasta osanottoa.

WHs vielä kerran
Luento-osuuden aloitti Mika Wikström Golfliitosta. 
Mika piti jo syyskokouksen Open Forum tilaisuu-
dessa luennon lehden ilmestyessä jo käytössä olevasta 
uudesta WHS (World Handicap System) tasoitus-
järjestelmästä ja talvipäivillä asiaan paneuduttiin hie-
man perusteellisemmin. Monimutkaisten kaavojen 
ja kuvioiden esittelyn jälkeen saatoimme huokaista 
helpotuksesta Mikan kertoessa, että järjestelmä hoitaa 
automaattisesti tasoituksen ylläpitämisen ja tavallisil-
le pelaajille WHS ei tuo ylimääräistä tuskaa. Uuden 
järjestelmän suurin etu lienee, että nyt ollaan saamas-
sa kaikille golfmaille yhteinäinen tasoitusjärjestelmä. 
Totesimme uuden tasoitusjärjestelmän kuulostavan 
oikeudenmukaiselta ja jäimme odottamaan, mitä uusi 
kausi tältä osin tuo tullessaan. Lisää WHS:stä voit lu-
kea Golfliiton sivuilta.

Vasemmalla olevissa kuvissa Lavis lavatanssi sai porukkaan liikettä ja sunnun-
tain ohjelma aloitettiin 15 minuutin aamuherättelyllä.

Yläkuvassa Ari Mustonen toivottaa osanottajat tervetulleiksi talvipäiväviikon-
loppuun. Maistuva illallinen nautittiin Vierumäki Resort hotellin viihtyisässä 
ravintolassa. 

Alla olevista luennoitsijoista Mika Wikström paneutui vähän perusteellisemmin 
WHS tasoitusjärjestelmään, Matti Lindholm valisti meitä liikkuvuudesta ja 
stabiliteetista, Petri Jalanko kertoi, miten saamme lyöntipituuden säilymään tai 
jopa paranemaan ja Timo Huvinen kertasi uusia sääntöjä.

TALVIP  IVILLä
äLiikunnan iloa
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Pronssimitalin ottaneen Championship-joukkueen pelaajat vasemmalta; 
Juha Selin TawG, Ari Vauhkonen SHG, Jukka Lehtonen KGV, Risto 

Rautio JG, Peter Kaske KGC ja Jukka Pajunen GPi.

ärjestyksessään 38. ESGA M55 EM-
joukkuekisat pidettiin Walesissa Cel-
tic Manor Resortin kentillä elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. 

Pelikentät
Suomesta matkaan lähti kaksi joukkuet-
ta, scratch- ja hcp-joukkue. Celtic Manor 
koostuu kolmesta eri kentästä Twenty Ten, 
Roman Road ja Montgomerie. Scratch-
joukkue pelasi vuoden 2010 Ryder Cup 
kenttää Twenty Ten ja hcp-joukkue Ro-
man Road -kenttää.

Molemmat kentät olivat moitteetto-
massa kunnossa ja haastetta löytyi riittä-
västi. Roman Road -kentällä ei juuri tasai-
sia lyöntipaikkoja löytynyt vaan mäkilähtö 
oli tyypillisin jatkolyöntialusta. Ryder Cup 
kenttää Twenty Ten taas monet kokeneet 
maajoukkueratsut pitävät rehtinä mutta 
vaativana ja yhtenä upeimmista koskaan 
pelaamistaan kentistä. Pituutta kentällä 

on runsaat 6500 jaardia, mutta varsinkin 
neljä viimeistä reikää korkeuseroineen ovat 
haastavia eikä par tulos ole näillä väylillä 
pettymys.

Pelaajat 
Edellisen vuoden kultajoukkueesta vain 
Seppo Pakola oli nyt joukkueessa, Jaakko 
Malinen oli mukana Hämeenlinnassa, 
mutta pelasi silloin scr-joukkueessa. Ensi -
kertalaisena Walesissa oli Tapani Järvi-
nen, sen sijaan Juha Sillmanilla, Veijo 
Suomelalla ja Seppo Hujasella oli koke-
musta maajoukkuetehtävistä aikaisemmil-
ta vuosilta. 

Championship-joukkueessa pelasivat 
Ari Vauhkonen, Peter Kaske, Juha Selin, 
Jukka Lehtonen, Risto Rautio ja Jukka 
Pajunen. Näistä kolme ensinmainittua oli 
mukana myös edellisenä vuonna.

Vuonna 2018 Hämeenlinnassa Suo-
mi nappasi siis kultaa hcp-sarjassa ja oli 

scratch-sarjassa viides. Tämä oli tietenkin 
kaikilla pelaajilla tiedossa ja tavoitteena oli 
uusia edellisen vuoden mestaruus ja vähin-
täänkin parantaa sijoitusta tasoituksetto-
massa sarjassa. 

ensimmäinen pelipäivä
Ensimmäinen pelipäivä sujui Suomelta 
erinomaisesti: Cup-joukkue hcp piti kär-
kipaikkaa yhdessä Espanjan kanssa tulok-
sella 285 lyöntiä, kolmantena oli Puolan 
joukkue kolme lyöntiä perässä. Suomen 
joukkueen parhaan nettotuloksen, 69 
lyöntiä, teki Jaakko Malinen.

Championship-sarjassa scr kär ki -
paikkaa piti viime vuoden voittaja 
Englanti huikealla lyöntituloksella 302, 
toisena oli Espanja lyöntituloksella 308 
ja Suomi kolmantena, 316. Twenty Ten 
-kenttä oli todella maineensa veroinen ja 
vaativa. Suomen joukkueen parhaat tu-
lokset 78 lyöntiä tekivät Ari Vauhkonen 

Euroopan-
mEstaruudEn
uusinta Walesin Celtic Manorissa 

Toissavuonna Hämeenlinnassa Suomen 55-vuotiaiden Cup-joukkue voitti 
Euroopanmestaruuden. Viime kesänä Suomi teki saman tempun uudestaan. Tällä kertaa 

ei ollut kotikenttäetua kun peliareenana oli legendaarinen Celtic Manor Walesissa. 
Hcp-joukkueen hienoa saavutusta täydensi scratch-joukkueen pronssimitali.

J

ja Peter Kaske. Molemmissa joukkueissa 
huomioitiin neljä parasta lyöntitulosta.

toinen pelipäivä
Toinen kisapäivä, kuten ensimmäinenkin, 
saatiin pelata ihanteellisessa pelikelissä. 
Hcp-sarjassa Italia siirtyi kahden lyönnin 
johtoon pelattuaan toisena päivän 9 lyön-
tiä paremmin kuin ensimmäisenä päivänä. 
Suomen joukkue pelasi tasaisesti ja pysyi 
kakkospaikalla. Kolmantena viiden lyön-
nin päässä Suomesta oli Itävalta. Nyt jo 
ehkä mielessä käväisi, jotta Suomella on 
hyvät mahdollisuudet uusia vuoden 2018 
mestaruus?

Scr-joukkue paransi tulostaan vii-
dellä lyönnillä ja piti vahvasti kiinni kol-
mannesta sijasta. Espanja oli toisella sijalla 
10 lyönnin päässä ja tavoitettavissa, mutta 
Englannin ykköspaikka oli jo miltei kir-
kossa kuulutettu. 

kolmas pelipäivä
Kolmas ja ratkaiseva kisapäivä pelattiin 
käänteisessä järjestyksessä, kuitenkin niin, 
että joukkueet, joilla ei enää ollut mahdol-
lisuuksia edes pistesijoille lähtivät viimei-
simpinä iltapäivällä.

Sijoilla 1-3 olleet joukkueet aloittivat 
pelinsä puolilta päivin ja jokaisessa lähdös-
sä oli edustaja kustakin maasta.

Hcp-sarjassa Suomen kanssa pelasi-
vat Italian ja Itävallan edustajat ja scr-sar-
jassa kisasivat UK:n, Espanjan ja Suomen 

pelaajat.
Hcp-sarjan viimeiseen kisapäivään 

lähdettiin Italian kahden lyönnin johto-
asemista. Suomen joukkueen tasainen 
peli oli kuitenkin liikaa italialaisille ja 
niinpä nousimme loppusuoralla Italian 
ohi ja uusimme viime vuotisen Euroopan 
Mestaruutemme. Seppo Hujasen nettotu-
los 67 oli yksi päivän parhaista ja tietenkin 
merkittävä apu voittoputkeen.

Scr-joukkueen kolmas päivä ei suju-
nut aivan edellisten päivien malliin mutta 
kuitenkin riittävän hyvin, jotta kolmas sija 
säilyi. Espanja sijoittui toiseksi 10 lyöntiä 
pienemmällä kokonaistuloksella ja ylivoi-
mainen voittaja vuoden 2018 tapaan oli 
UK. Suomen scr-joukkueelle siis myös 
podium-paikka muutaman laihemman 

vuoden jälkeen. Hyvä Suomi!
Kuvaavaa UK:n ylivoimalle oli se, 

että kolme parasta henkilökohtaista ko-
konaistulosta meni voittajamaalle. Jukka 
Lehtonen oli parhaana Suomen joukkueen 
pelaajana listalla kahdeksantena.

kisajärjestelyt
Kisajärjestelyt toimivat juoheasti. Suomi 
sai edelleen paljon kehuja vuoden 2018 
järjestelyistä. Tulospalvelu Walesissa ei 
kuitenkaan ollut Hämeenlinnan tasoa. 
Lopputuloksia saimme odotella pitkään, 
eikä esimerksi edes viimeisen päivän väliai-
katuloksia yhdeksän reiän jälkeen julkaistu 
tulostaululla lainkaan.

kyösti Puustinen

Jaakko Malinen ja Kyösti Puustinen esittelevät komeaa 
mestaruuspokaalia. 

Kultajoukkue vasemmalta lukien; Tapani Järvinen 
PGK, Veijo Suomela KG,  Seppo Hujanen GP, Kyösti 
Puustinen PGC (kapteeni), Jaakko Malinen LGV, Juha 
Sillman MeG ja Seppo Pakola NG.

Ennen illalisbanketin alkua osanottajat 
kokoontuivat Celtic Manor Resortin 
komean klubi- ja hotellikennuksen eteen.
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Tammikuun viimeisen viikon tiistaina 33 senioria ko-
koontui Helsinki Vantaan lentokentälle lentääkseen 
Teneriffalle pelaamaan golfia viikoksi tai kahdeksi. 
Kuuden tunnin lentomatkan jälkeen meillä oli lyhyt 
15 minuutin bussikuljetus Vincci Tenerife Golf ho-
telliin, sillä hotelli sijaitsee mukavasti noin kilometrin 
päässä kiitotiestä samoin kuin golfkentät. Pelien aika-
na saimme ihailla laskeutuvia lentokoneita. Ja myös 
nauttia niiden metelistä.

Teneriffalla on seitsemän täysimittaista golfkent-
tää, yksi pohjoisessa, yksi luoteessa ja viisi saaren ete-
läosassa, meidän valikoimaamme kuului tällä kertaa 
etelän  Golf del Sur ja Amarilla Golf. Golf del Surin 
kolmea 9-reikäistää kenttää pelasimme eri kombinaa-
tioilla. Lisäksi muutamat uhrasivat vaapaapäivänsä ja 
tekivät matkan Tenovuorten yli 75 kilometrin päässä 
lounaassa sijaitsevalle Buenavistan golfkentälle ja ete-
lärannikolla 16 km ajomatkan päässä olevalle Golf de 
las Americas kentälle.

Hotellimme sijaitsi aivan meren äärellä kallio-
kielekkeellä ja iltaisin oli mukava nukahtaa kuun-
nellen laineiden ja tyrskyjen ääntä. Lyhyen matkan 
päässä hotellista sijaitsee Los Abrigosin kalastajaky-
lä viehättävine rakennuksineen ja ravintoloineen. 
Vilkkaampaa elämää oli mahdollista nauttia Playa de 
las Americasissa, jonne taksi maksoi pari kymppiä ja 
bussimatka kaksi euroa. 

Hotellihuoneet olivat siistit ja siivous joka päi-
vä, joskin huoneet, kuten koko hotelli olisivat kai-
vanneet pientä pintaremonttia. Ruoka eli aamiainen 
ja illallinen oli hyvää. Useimpina iltoina illallisella 
oli jokin teema, kuten espanjalainen, aasialainen jne. 
Espanjassa ja Kanariansaarilla vatsataudit eivät yleensä 
ole kiusana, eikä kukaan tälläkään reissulla joutunut 
viettämään golfpäivää sängyn pohjalla. 

Viikon peliohjelma sisälsi vapaat harjoitukset, 
kaksi leikkimielistä joukkuekilpailua ja ”vakavan” 
mes taruuskilpailun. Koska voittajia voi kilpailuissa 
olla vain muutama, useimmat luottivat enemmän 
arpaonneensa joka iltaisissa palkintoarpajaisissa. En-
simmäisen viikon mestarit olivat Raili Rantanen ja 
Pertti Kaikko ja toisen viikon mestarit Anja Simi ja 
Pertti Kaikko.

Kentille siirryimme lyhellä noin viiden minuutin 
bussikuljetuksella. Mailojen säilytysmahdollisuutta 
klubeilla ei valitettavasti ollut, joten mailat piti kantaa 
hotelliin joka päivä. No, pienestä lisävoimistelusta ei 
ole koskaan haittaa.

Golf del Surin kentät olivat mäkisiä, siirtymät 
paikoin pitkiä, mutta kuitenkin käveltävissä. Oli rot-
kojen ylityksiä, laavasoraisia reuna-alueita, laavahiek-
kaisia bunkkereita ja piikkikasveja sisältäviä estealuei-
ta, joihin palloja oli mahdollista hukata. 

Amarilla golf oli tasaisempaa, joskin muutama 

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

 Golf del Sur ja Amarilla Golf
tEnERIFFALLA

mäki sieltäkin löytyi. Monelle jäi var-
masti mieleen lyhyet par kolme -reiät, 
joissa lyötiin rotkon ja kävelytien ylitse 
greenille. Eivätkä kävelijät ymmärtäneet 
varoa.

Molempien kenttien viheriöt oli-
vat kovia ja liukkaita, mikä tuotti alussa 
vaikeuksia monelle. Samoin molimmilla 
kentillä väylät olivat kuivia ja rullit pit-
kiä, mikä kiitollisuudella noteerattiin.

Kummallakin kentällä näköalat 
olivat hienot, ihailla voi sekä merta 
että Espanjan korkeinta vuorta Teideä.
Kierrokset sujuivat mallikaasti, pisin 
kierrosaika taisi olla neljä ja puoli tuntia 
ruuhkaisella kentällä

Sää suosi varsinkin ensimmäisellä 
viikolla, lämpötilat olivat hellelukemis-
sa ja tuulikin kohtalaista. Toisen viikon 
alkajaiseksi saimme kokea Caliman-
hiekkamyrskyn, näkyvyys putosi muu-
tamaan sataan metriin ja hengittäminen 
vaikeutui pölyn takia. Onneksi pahin 
Calima kesti vain päivän, mutta tuuli 
jäi loppuajaksi, mikä on tyypillistä näille 
kentille. Näin tuli harjoiteltua tuulessa 
pelaamista.  n

Yläkuvissa Amarilla Golfin kakkosväylä ja monen 
mieleen jäänyt kasiväylä, rotkon yli lyötävä par kol-
monen, missä lisäksi poikittain kulkeva kävelytie!

Oikealla Golf del Sur -kentän kolmosväylä.

Amarillan väylän 8. tiiboxissa vas. Eliisa Raasakka 
(LPG) ja Leena Uusimaa (AG) valmistautuvat rotkon 
ylitykseen. 

Amarillan seuraavan väylän tiiboxissa poseeraavat 
matkanvetäjä Heikki Hallaranta (SaG) ja Robi 
Blomqvist (EkeG).

Alakuvassa Teneriffan luoteiskulmassa sijaitsevan, 
ohjelman ulkopuolella pelatun, Buenavistan päätös-
väylä.
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Tunisia | Port El Kantaoui 

Majoitus on järjestetty hyvätasoisessa Iberostar Diar El Andalous 
hotellissa, joka sijaitsee lähellä Monastirin lentokenttää Port El Kan-
taouissa. Hotellia ympäröi kaunis puutarha-alue ja se sijaitsee aivan 
rannan välittömässä läheisyydessä. Ronald Freamin suunnittelemat 
El Kantaouin kaksi 18-reikäistä golfkenttää, Panorama Course ja Sea 
Course sijaitsevat lyhyen kävelymatkan päässä hotellilta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Nouvelairin suorat lennot Helsinki-Monastir-Helsinki
• Golfbägi ruumaan 15 kg ja käsimatkatavara 7 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Diar El Andalous -hotellissa ****
• All Inclusive
• 6 green feetä El Kantaoui Golfin kahdelle kentälle/vk
• Bägikuljetus golfkentälle ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 995 €, 2 vk 1565 €, 3 vk 2135 €  
Yhden hengen huone edelleen ilman lisämaksua.

Lisämaksusta:
• huone osittaisella merinäköalalla 40 €/hlö/vk 
• matkalaukun kuljetus lennolla 20 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 30.10., 6.11. JA 13.11.

Espanja | Playa Granada

Playa Granada sijaitsee suomalaisille vielä tuntemattomalla Costa 
Tropicalin rannikolla. Meren läheisyys, viehättävät kalastajakylät 
ja kiviset hiekkarannat luovat alueelle oman, vahvan tunnelmansa. 
Luvassa on leppoisia golfkierroksia, sillä Los Moriscoksen kenttä on 
selkeä ja tasainen. Playa Granada Club Resort & Spa hotellin Espanja-
henkinen ilme on toteutettu raikkaasti ja modernisti.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Playa Granada Club Resort & Spa **** 
• All inclusive 
• 5 green feetä Los Moriscoksen kentälle/vk

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1260 €, 2 vk 1980 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 180 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)
• huone osittaisella merinäköalalla 40 €/hlö/vk
• huone merinäköalalla 90 €/hlö/vk

Myynti aukeaa 15.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 15.10. JA 22.10.

Espanja | Peralada 

Gironan pohjoispuolella keskellä kauneinta Costa Bravaa sijaitsevan 
Peraladan golfkeskuksen sydän on tunnelmallinen viiden tähden 
boutique-hotelli. Lyhyen kävelymatkan päässä on Peraladan vanha 
kylä, jossa nautimme matkan aikana illallisen Michelin-tähden linna-
ravintolassa. Matkan hintaan kuuluu myös retki kauniiseen Figuere-
sin kaupunkiin ja Dali museoon sekä viininmaistelu.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Peralada Wine Spa & Golf *****
• Buffetaamiaiset ja 3 illallista ruokajuomineen
• 4 green feetä (3 x Peralada ja 1 x Torremirona, sis. golfkärryt)
• Viininmaistelu sekä retki Dali museoon
• Päivittäinen sisäänpääsy hotellin tasokkaalle spa-alueelle

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
•  5 vrk 1550 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 290 €/5 vrk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 15.4. klo 9.00
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHTÖ: 22.9. SHORT BREAK (5 VRK)
Turkki | Belek

Belek on edelleen Välimeren parhaimpia golfkohteita. Kentät ovat 
erinomaisessa kunnossa ja hotellien palvelut ennallaan. Gloria 
Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa maisemissa pinjametsikön 
keskellä. Hotelli on tunnelmaltaan rauhallisempi kuin monet muut 
alueen hotellit ja hotelli on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive 
paketista. Kierrokset pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä, 
joihin on varattu senioreille erinomaiset starttiajat.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Gazipasa-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• 5 green feetä Glorian kentille/vk
• Golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1390 €, 2 vk 2360 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 240 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 17.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 5.11. JA 12.11.
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Kanariansaaret | Meloneras 

HUOM! Päivitämme päivämäärät ja hinnat nettisivuille myynnin-
avaukseen mennessä. Maspalomasin vieressä sijaitsevalla tyylik-
käällä Melonerasin loma-alueella voit keskittyä golfiin kaukana Playa 
del Inglesín kiireistä. Alueella on mukavasti kauppoja, ravintoloita 
sekä tyylikäs rantabulevardi. Aivan hotellisi läheisyydessä sijaitsee 
saaren parhaisiin lukeutuva kenttä Meloneras Golf, jonka väyliltä 
avautuvat upeat merelliset maisemat. Matkalla pelataan myös dyyni-
en ja palmujen reunustama Maspalomas Golf.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Las Palmas-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 10 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Lopesan Costa Meloneras ****
• Puolihoito
• 5 green feetä/vk
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2980 € (alustavat)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 300 €/vk
• golfbägin kuljetus lennolla 84 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 24.11. JA 1.12. (ALUSTAVAT)

Arabiemiraatit | Ras Al Khaimah

Kohde on täydellinen keskitalvella lämpötilojen puolesta ja soveltuu 
erinomaisesti aktiiviseen golflomaan. Hilton Al Hamra hotelli sijaitsee 
omalla rannalla ja vain kevyen wedgen päässä Al Hamran korkeata-
soisesta golfkentästä. Matkan hintaan sisältyy draiving rangen vapaa 
käyttö pelipäivinä sekä golfauto. Kentällä on valaistu yhdeksikkö, joka 
mahdollistaa yögolfit. Matkan aikana pelataan myös koko Emiraatti-
en parhaimmistoon lukeutuva Al Zorahin kenttä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
• Buffetaamiaiset ja 4 illallista
• 5 green feetä/vk (4 x Al Hamra ja 1 x Al Zorah)
• Golfauto kierroksille ja rangepallot pelipäivinä

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2890 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 435 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 15.1. JA 22.1.

Indonesia | Bali 

Tällä matkalla koetaan Balin vehreä ja upea luonto, hienot rannat, 
tasokas hotelli, huipputason golfkentät sekä erinomainen ruokakult-
tuuri. Kenttätarjonnasta vastaavat championship-tason kentät Bali 
National ja New Kuta Golf. Tämän lisäksi pelataan myös maailman 
parhaana pidetty par-3 kenttä Bukit Pandawan. Kohteeseen lenne-
tään tasokkaalla Qatar Airwaysilla ja voit lisämaksusta ostaa paikat 
maailman parhaaksi valittuun businessluokkaan.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Qatarin lennot Helsinki-Bali-Helsinki (via Doha)
• Matkatavaraa ruumaan 40 kg (sis. golfbägin)
• Käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Courtyard by Marriott Nusa Duan *****
• Buffetaamiaiset ja 6 illallista
• 8 green feetä
• Golfauto kierroksille ja caddie feet

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 2 vk 3780 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 900 €/2 vk

Myynti aukeaa 21.4. klo 9.00
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHTÖ: 11.1.

www.ongolf.fi nettikauppa avoinna 24/7. 
Puhelinmyynti 0300 870 520 palvelee ma-pe 9-17

Kaikki onnistuu, kun kysymys on 
OnGolfin ryhmämatkoista

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 
info@ongolf.fi

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

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa ryhmämatkoista 
sekä hyviä esimerkkejä matkakohteista ja hinnoista.

Helppo ja vaivaton OnGolf
-nettikauppa on aina auki

Puhelinmyyntimme neuvoo
ja palvelee arkisin klo 9-17WWW.ONGOLF.FI 0300 870 520

(8,35 SNT/PUH + 25,65 SNT/MIN)
                        Katso myös OnGolf-Pelimatkatarjonta                      WWW.ONGOLF.FI
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Varaukset myynnin auettua puhelimitse 0300 870 520 
tai netissä osoitteessa www.ongolf.fi/golfseniorit

Kanariansaaret | Meloneras 

HUOM! Päivitämme päivämäärät ja hinnat nettisivuille myynnin-
avaukseen mennessä. Maspalomasin vieressä sijaitsevalla tyylik-
käällä Melonerasin loma-alueella voit keskittyä golfiin kaukana Playa 
del Inglesín kiireistä. Alueella on mukavasti kauppoja, ravintoloita 
sekä tyylikäs rantabulevardi. Aivan hotellisi läheisyydessä sijaitsee 
saaren parhaisiin lukeutuva kenttä Meloneras Golf, jonka väyliltä 
avautuvat upeat merelliset maisemat. Matkalla pelataan myös dyyni-
en ja palmujen reunustama Maspalomas Golf.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Las Palmas-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 10 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Lopesan Costa Meloneras ****
• Puolihoito
• 5 green feetä/vk
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2980 € (alustavat)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 300 €/vk
• golfbägin kuljetus lennolla 84 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 24.11. JA 1.12. (ALUSTAVAT)

Arabiemiraatit | Ras Al Khaimah

Kohde on täydellinen keskitalvella lämpötilojen puolesta ja soveltuu 
erinomaisesti aktiiviseen golflomaan. Hilton Al Hamra hotelli sijaitsee 
omalla rannalla ja vain kevyen wedgen päässä Al Hamran korkeata-
soisesta golfkentästä. Matkan hintaan sisältyy draiving rangen vapaa 
käyttö pelipäivinä sekä golfauto. Kentällä on valaistu yhdeksikkö, joka 
mahdollistaa yögolfit. Matkan aikana pelataan myös koko Emiraatti-
en parhaimmistoon lukeutuva Al Zorahin kenttä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
• Buffetaamiaiset ja 4 illallista
• 5 green feetä/vk (4 x Al Hamra ja 1 x Al Zorah)
• Golfauto kierroksille ja rangepallot pelipäivinä

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2890 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 435 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 15.1. JA 22.1.

Indonesia | Bali 

Tällä matkalla koetaan Balin vehreä ja upea luonto, hienot rannat, 
tasokas hotelli, huipputason golfkentät sekä erinomainen ruokakult-
tuuri. Kenttätarjonnasta vastaavat championship-tason kentät Bali 
National ja New Kuta Golf. Tämän lisäksi pelataan myös maailman 
parhaana pidetty par-3 kenttä Bukit Pandawan. Kohteeseen lenne-
tään tasokkaalla Qatar Airwaysilla ja voit lisämaksusta ostaa paikat 
maailman parhaaksi valittuun businessluokkaan.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Qatarin lennot Helsinki-Bali-Helsinki (via Doha)
• Matkatavaraa ruumaan 40 kg (sis. golfbägin)
• Käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Courtyard by Marriott Nusa Duan *****
• Buffetaamiaiset ja 6 illallista
• 8 green feetä
• Golfauto kierroksille ja caddie feet

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 2 vk 3780 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 900 €/2 vk

Myynti aukeaa 21.4. klo 9.00
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHTÖ: 11.1.

www.ongolf.fi nettikauppa avoinna 24/7. 
Puhelinmyynti 0300 870 520 palvelee ma-pe 9-17

Kaikki onnistuu, kun kysymys on 
OnGolfin ryhmämatkoista

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 
info@ongolf.fi

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

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa ryhmämatkoista 
sekä hyviä esimerkkejä matkakohteista ja hinnoista.

Helppo ja vaivaton OnGolf
-nettikauppa on aina auki

Puhelinmyyntimme neuvoo
ja palvelee arkisin klo 9-17WWW.ONGOLF.FI 0300 870 520

(8,35 SNT/PUH + 25,65 SNT/MIN)
                        Katso myös OnGolf-Pelimatkatarjonta                      WWW.ONGOLF.FI
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Varaukset myynnin auettua puhelimitse 0300 870 520 
tai netissä osoitteessa www.ongolf.fi/golfseniorit

Kanariansaaret | Meloneras 

HUOM! Päivitämme päivämäärät ja hinnat nettisivuille myynnin-
avaukseen mennessä. Maspalomasin vieressä sijaitsevalla tyylik-
käällä Melonerasin loma-alueella voit keskittyä golfiin kaukana Playa 
del Inglesín kiireistä. Alueella on mukavasti kauppoja, ravintoloita 
sekä tyylikäs rantabulevardi. Aivan hotellisi läheisyydessä sijaitsee 
saaren parhaisiin lukeutuva kenttä Meloneras Golf, jonka väyliltä 
avautuvat upeat merelliset maisemat. Matkalla pelataan myös dyyni-
en ja palmujen reunustama Maspalomas Golf.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Las Palmas-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 10 kg
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Lopesan Costa Meloneras ****
• Puolihoito
• 5 green feetä/vk
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1690 €, 2 vk 2980 € (alustavat)

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 300 €/vk
• golfbägin kuljetus lennolla 84 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 22.4. klo 9.00 
Lisätiedot, kuten matkanvetäjät, lentotiedot yms. osoitteessa 
www.ongolf.fi/golfseniorit ja www.suomengolfseniorit.fi

LÄHDÖT: 24.11. JA 1.12. (ALUSTAVAT)

Arabiemiraatit | Ras Al Khaimah

Kohde on täydellinen keskitalvella lämpötilojen puolesta ja soveltuu 
erinomaisesti aktiiviseen golflomaan. Hilton Al Hamra hotelli sijaitsee 
omalla rannalla ja vain kevyen wedgen päässä Al Hamran korkeata-
soisesta golfkentästä. Matkan hintaan sisältyy draiving rangen vapaa 
käyttö pelipäivinä sekä golfauto. Kentällä on valaistu yhdeksikkö, joka 
mahdollistaa yögolfit. Matkan aikana pelataan myös koko Emiraatti-
en parhaimmistoon lukeutuva Al Zorahin kenttä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
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LÄHDÖT: 15.1. JA 22.1.

Indonesia | Bali 
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kolme pientä porsaanreikää
Pihagolf muistuttaa oikeaa golfia, mutta siinä on kolme perus-
ideaa, jotka mahdollistavat pelin supistamisen avaran pihapiirin 
puitteisiin. 

- Vain yksi viheriö.
- Keskeiselle paikalle pihapiiriin tasataan griini, jota
   lähestytään 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 paikka hyvin 
keskeinen. Golfkentiltä tuttua griinin liukkautta on aivan turha 
tavoitella. Pihanurmikosta pilkistää aina sinne kuuluvien voikuk-
kien ja apiloiden alkuja, ne ovat pihagolfin oleellisia elementtejä. 
Työnnettävällä ns. telaleikkurilla ne voi hetkeksi lannistaa.

Kaikilla oikeilla golfkentillä kuppikoko on aina sama, mutta 
pihagolfissa kupin kokoa voidaan suurentaa ja samalla kompen-

soida griinin epätasaisuutta. Kupin voi korvata jopa tyhjällä olut-
pullolla. Jos pallo kilahtaa pullon kylkeen, se on kupissa, mutta 
jos pullo kaatuu, meni putti 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. Hy-
vällä osumalla se lentää 30 - 40 metriä, mutta huonolla osumalla 
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.

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

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 kesämökin 
seurapeliksi riippumatta siitä, ovatko vie-
raat jo ennestään golfia kokeilleet. Tiedän 
myös monen innostuneen golfista sitä en-
sin 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.

Nurmikon leikkuu mökillä ei aina 
ole kovin innostavaa puuhaa, mutta mo-
tivaatio tarttua ruohonleikkuriin on aivan 
toinen itselleen golfkenttää muotoillessa. 

nPihagolfia

Kyllä lähtee! Avauslyönti tehdään ns. ke vytpallolla, 
jotta suuremmilta vahingoilta säästyttäisin. Tyyli-
pisteitä ei anneta, vain lopputulos ratkaisee. Kuva 
ylhäällä vasemmalla.

Kunnon golfarihan ei ota droppia kuin pakosta. Palloa 
lyödään mahdottomistakin paikoista, silloinkin kun on-
nistumisen mahdollisuus on yksi sadasta. Kuva ylhäällä 
keskellä.

Griinillä se tulos tehdään. Puttaustyylistä päätellen 
on tunnettu golflegenda Harvey Penick saanut aina kin 
yhden seuraajan. Kuva ylhäällä oikealla.

Oiva esimerkki siitä, että pihagolf ei oleellisilta 
osiltaan poikkea “oikeasta” golfista. Pallo katoaa mitä 
ihmeellisimpiin paikkoihin ja sitä etsitään kissojen ja 
koirien kanssa. Kuva vasemmalla.

teksti: matti santanen . kuvat: merja Åkerlind ja jouko järvinen 



30    SENIORIGOLFARI 1/2020 SENIORIGOLFARI 1/2020    31

Oli synkkä ja myrskyinen yö. Miten-
käs muutenkaan, olihan kesäaika 
muuttunut jälleen talviajaksi. Nu-
kuin huonosti, mutta se ei johtunut 
siitä, että edessä oli taas turhanpäi-
väistä kellojen siirtelyä, vaan siitä, 
että aamupäivälle suunniteltu golf-

kierros oli pahasti vaakalaudalla.
Puolisokin heräsi ja tarkisti ensi töikseen paikallissään. 

”Voi hemmetin hemmetti!” kuului spontaani säätiedotus. 
”On ollut yöpakkasia. Onkohan kenttä auki? Nyt töpinäksi 
ja äkkiä tarkistamaan tilanne.”

Ymmärsin puolison ärtymyksen, sillä hän oli eilisellä 
kierroksella saanut rautalyöntinsä toimimaan ja halusi jat-
kaa samalla svingillä. Kun pääsimme aamukahvin ja -viilin 
jälkeen klubille, oli siellä jo monta hätääntynyttä golfaria ih-
mettelemässä suljettuja kenttiä. Rukoilimme itkuisin silmin 
ja värisevin äänin kenttämestarilta armoa, mutta sitä ei heru-
nut: ”Kentät ovat jäässä, joten pelaamaan ei pääse. Ja pitkän 
aikavälin ennuste on niin huono, että molemmat kentät täy-
tyy sulkea todennäköisesti koko loppukaudeksi.”

Golfarijoukosta kuului selkäpiitä karmivia tuskanhuu-

toja, yksi repi päästään harvoja hiuksiaan ja toinen meinasi 
tirvaista viatonta kenttämestaria. Tähänkö se kausi nyt päät-
tyi, näin pahasti etuajassa? Kyllä kaikkina muina vuosina on 
voitu pelata vielä pitkälti marraskuussa, muisteltiin yksissä 
tuumin. ”Kaikki on sen pahuksen ilmastonmuutoksen syytä! 
Paljon paremmin oli asiat ennen sitä”, totesi seuran kapteeni. 
”Nyt on kyllä lähdettävä saman tien varaamaan etelänmat-
kaa.”

Niin taisivat tehdä kaikki muutkin Suomen golfarit, 
sillä kun pääsimme kotiin etsimään sopivia lentoja, oli sa-
maksi ja seuraavaksi päiväksi tarjolla enää pelkkää ei-oota. 
Minä linnoittauduin saunaan murjottamaan ja puoliso jäi 
hakkaamaan suutuspäissään tietokonetta ja lausumaan sille 
muutamia valittuja sanoja. 

Kun olin tunnin kuluttua rauhoittunut ja pala-
sin saunasta, oli puoliso tietenkin jo ratkaissut hätätilan: 
”Lähdemme tänä iltana Espanjaan. Löysin yhden ainoan 
lennon. Se lähtee klo 20:55, menee kahdella välilaskul-
la ensin Kastrupiin, sieltä takaisin päin Arlandaan ja sieltä 
Málagaan, jossa ollaan aamulla klo 10:20. Vähän hankalat 
lennot ja maksavat maltaita, mutta ei auta: etelään on pakko 
päästä. Ja onhan yölennoista se ilo, että päästään heti huo-

menna pelaamaan. Olen varannut vuokra-auton, long stayn 
jouluaaton aattoon saakka Atalaya Parkista ja pelit joka päivälle. 
Alahan mennä pakkaamaan, jotta ehditään ajoissa lentokentälle. 
Minä jo pakkasin oman bägini ja vähän vaatteita. Eihän siellä 
tarvitse juuri mitään, kun on hellekelit.”

Ensimmäinen pelipäivä olikin poutainen ja peli sujui, mut-
ta taivaalle alkoi illansuussa nousta tummia pilviä ja tuuli yltyi. 
Yöllä sitten nousikin oikein kunnon myrsky, joka hakkasi hotel-
lin kattoa ja ikkunoita niin, ettei nukkumisesta tullut mitään. 
Yritin aamulla varovasti ehdotella välipäivää, mutta puoliso 
vastasi komentoäänellä, että kentälle mennään, kun on kerran 
pelaamaan tultu. Niinpä taistelimme urhoollisesti molemmat 
kentät läpi, vaikka vettä tuli vaakatasossa ja myrskytuuli hajotti 
sateenvarjot jo toisella väylällä.

Myrsky ei laantunut, koska Atalayan päälle oli jumittunut 
sitkeä Atlantilta tullut matalapaine. Katsoimme joka iltana toi-
vorikkaina tv:stä El Tiempon, mutta vaikka meteorologi Mónica 
huitoi parhaansa mukaan, ei sää parantunut vaan pikemminkin 
paheni päivä päivältä. Neljännen päivän jälkeen minä tekeydyin 
sairaaksi, mutta puoliso jatkoi sinnikkäästi pelaamista. Viikon 
kuluttua hän oli ainoa pelaaja, ja seuraavana päivänä molemmat 
kentät suljettiin tulvan takia. ”Aivan turhaan!” kiukutteli puoli-
so. ”Uudemman kentät kivitiet ovat vähän liukkaita, mutta van-
hemmalla kentällä pystyisi pelaamaan ihan hyvin, ainakin niissä 
kumisaappaissa, jotka kävin ostamassa huoltoasemalta.”

Kahden päivän pelikiellon jälkeen puolisollekin riitti. 
Koska idempänä näytti olevan poutaa, päätimme pakata tavarat 
ja siirtyä Lauro Golfiin. Minäkin olin jo ”toipunut” sen verran, 
että varasimme long stayn vapaalla pelioikeudella paluupäivään 
asti. Melko kalliiksi kävi, mutta luotimme siihen, että matkava-
kuutus korvaisi meille Atalayassa menetetyt pelit ja vielä vähän 
kipurahoja pahasta mielestä.

Jouduimme kuitenkin ojasta allikkoon, sillä säärintama al-
koi länsituulen työntämänä lähestyä uhkaavasti. Emme ehtineet 
pelata viikkoakaan, kun myös Laurossa suljettiin kaikki kentät 
myrskyn ja tulvan takia. ”Hätävarjelun liioittelua, tämä ei kyl-
lä jää tähän!” oli minun vuoroni protestoida, koska olin juuri 
tehnyt melkein holarin ja pelasin elämäni parasta golfia. Vaikka 
miten löimme klubilla nyrkkiä pöytään, ei kenttiä suostuttu 
avaamaan: ”Lo siento pero no podéis jugar. Hay demasiada agua 
en los campos.” Olimme opiskelleet kansanopistossa sen verran 
espanjaa, että ymmärsimme pelien olevan seis. Klubilla aikaansa 
tappaneet suomalaiset ottivat tilanteen rauhallisemmin kertoen 
viettävänsä puoli vuotta paikkakunnalla, joten lyhyt pelitauko ei 
tuntunut missään.

Meillä sen sijaan alkoi olla todellinen hätä kädessä, sillä 
Mónica ennusti mustan säärintaman pysyvän Andalusian yllä 
niin pitkälle kuin El Tiempo ulottui. Puoliso otti tapansa mu-
kaan ohjat käsiinsä: ”Tänne ei kyllä jäädä kärvistelemään vaan 
lähdetään sinne, minne aurinko varmuudella paistaa. Soitat nyt 
heti Holiday Clubille ja varaat meille vaihtoviikot Kanarialle. Ja 
varmistat, että kohteen lähellä on golfkenttiä.”

Työtä käskettyä. Sain kuin sainkin varatuksi viisi viikkoa 
Fairway Clubilta Teneriffalla. Kaikki pisteet menivät, mutta ke-
rätään niitä sitten taas ensi vuonna ja sitä seuraavana, tuumasim-
me. Lento Málagasta järjestyi helposti, joten seuraavana aamu-
na aikaisin olimme jo tiiaamassa Fairwayn viereisessä Amarilla 
Golfissa. Aurinko paistoi ja elämä hymyili. Draivini rullivat ala-
mäkeen yli 200 metriä.

Tuuli oli kylläkin niin kova, että rautalyöntini johtivat 

useammin mereen kuin kuivalle maalle. Törmäsimme klubilla 
tuttavapariskuntaan kotiseurasta ja pelasimme heidän kanssaan 
toisen kierroksen Golf del Surissa. Tuttavilla oli huonoja uutisia: 
”Täällä tuulee aina kovasti muttei yleensä sada. Sen takia olem-
me täällä joka vuosi pari kuukautta. Nyt kyllä sääennuste lupaa 
tännekin rankkasadetta, joten täytyy jättää pelit väliin loppuvii-
koksi. Me lähdetään Santa Cruziin shoppailemaan ja hummai-
lemaan.”

Ikävä kyllä tuttavat olivat oikeassa: Teneriffaan iski varsinai-
nen myrsky ja mylväys, minkä seurauksena tiet tulvivat vaahto-
päinä, koulut ja ravintolat suljettiin, eikä pelaajia päästetty ken-
tille heidän oman turvallisuutensa takia. Yritimme mennä pe-
laamaan salaa ja omalla vastuulla iltahämärissä, mutta Amarillaa 
kiertelevä valvoja esti aikeemme. ”Olipa törkeä sheriffi! Ei pieni 
tuuli ja sade olisi meitä haitannut. Meinaa mennä tämäkin reissu 
ihan ketuille”, murisimme yhteen ääneen.

Pelikaveri soitti Suomesta ja kertoi, että sinne oli tullut in-
tiaanikesä ja golfkentät oli avattu. Ihmetteli, kun meitä ei ollut 
näkynyt, otti osaa ja lupasi kertoa terveisiä kotiseuraan. Siellä oli 
pelattu kinkkukisa, jossa voitto meni melkoisen halvasti parille, 
jonka olimme nujertaneet syksyn senioriscramblessa murskalu-
kemin. ”No, emmehän me olisi kinkulla mitään tehneetkään”, 
yritin lohdutella puolisoa. Ei oikein uponnut.

Suomen uutisten takia hermomme pettivät jo kolmantena 
päivänä, kun alkoi näyttää varmalta, että tulviville kentille ei ole 
pitkään aikaan menemistä. Otimme äkkilähdön Suomeen ko-
valla taksalla, mutta eipä pieni lisäkustannus tuntunut enää mis-
sään. Minä väsäsin koko lennon ajan meriselityksiä vakuutus-
yhtiölle ja puoliso suunnitteli kotimaan kierroksia. Lentokone 
oli täynnä Suomeen palaavia pelihimoisia golfareita hullun kiilto 
silmissään.

Suomessa oli intiaanikesä ohi ja sen tilalla normaali räntä-
keli. Vaikka lämpötila oli nollassa, oli naapurikenttä tuttuun tyy-
liin auki. Niinpä säntäsimme seuraavana aamuna paikalle kuin 
varsat keväällä; kumisaappaat jalassa, neljä kerrosta vaatteita yllä, 
pipot päässä ja talvihanskat käsissä. Kylläpä taas paistoi aurinko 
risukasaan, kun pääsimme nauttimaan ihmiskunnan hienoim-
masta keksinnöstä. Alkoi sataa lunta ja minun valkoiset palloni 
hävisivät hankiin. Eipä se kovin suuresti harmittanut, sillä puoli-
so oli taas suopealla päällä ja antoi tilalle hyvin erottuvia keltaisia 
pallojaan.

”Voi tätä onnea!” huokaili puoliso. ”Eipä olisi kannatta-
nut lähteä alun perinkään etsimään kesää muualta, kun täällä 
Suomessa pystyy pelaamaan näin hyvin. Huomenna mennään 
Lahteen, siellä on avattu pölkkygolfkenttä eikä pyrytä kovin pa-
hasti. Ja Espanjaan ei kyllä enää mennä, se on nyt nähty. Heti 
kun on saatu joulu kärsityksi, lähdetään vaikka Mauritiukselle 
ja ollaan saman tien useampi viikko. Siellä on kuulemma hienot 
kentät ja takuuvarmat helteet.”

Minäkin innostuin: ”Ja heti perään kun lähdetään 
Golfseniorien long stay -pelimatkalle Vilamouraan, alkavat ken-
tät aueta Suomessakin eikä tule turhia välipäiviä. Ensi vuonna 
ollaan kyllä joulukin poissa kotoa. Vaikka Floridassa, siellähän 
oli viimeksikin täydelliset golfsäät ja kentät auki jouluaattona ja 
joulupäivänäkin.”

Päätin olla molempien kanssa samaa mieltä ja draivasin 
puolison lainaamaa keltaista Bridgestonea. Näytti uppoavan 
sadan metrin päässä kinokseen, mutta kyllähän se sieltä löytyy, 
eihän lunta ole kentällä edes puolisääreen. Mikäs täällä on pelail-
lessa, rakkaassa kotomaassa. Aurinkokin pilkahti, minuutiksi…

Kaksi onnellista lasta 
auringon

GolFnoVelli . jukka Paakki
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kuka olet, mistä tulet
Olen Helena Rajala, ikä 66, syntynyt Savossa Kiuruvedellä, 
mutta sieltä 3 kk ikäisenä nyyttinä maailmalle isän ja äidin 
kanssa tuotu. Lapsuus Nummelan maisemissa isolla maati-
lalla, nuoruus ja aikuiselämä Helsingissä, viimeiset 10 vuotta 
Nurmijärvellä, joista kolmisen vuotta eläkkeellä. Asun oma-
kotitalossa puolisoni kanssa kahden, minulla on kaksi lasta ja 
kuusi lastenlasta.

mitä teit työelämässä
Eläkkeelle jäin monipuolisista asiakaspalvelupäällikön teh-
tävistä YIT:ltä toimitila- ja loma-asuntomarkkinoinnissa. 
Hoidin asiakaskontaktit, myynnin ja markkinoinnin jälki-
hoitoineen. Tehtäviini kuuluivat myös mediakontaktit, asia-
kastapahtumien järjestäminen, messujen organisointi ja osal-
listuminen, TV- ja radiomainokset, sisäiset ja ulkoiset verkko-
sivut, sivujen päivitykset, valokuvaukset ja matkajärjestelyt. 
Järjestin mm. YIT Golf Tourin vuonna 2010.

Aikaisempia työnantajiani ovat olleet mm. Haka ja 
Skanska, joiden palveluksessa olin vuosia myös Pietarissa. 
Pietarin vuodet toivat ”keittiövenäjän” taidon ja espanjaa 
olen opiskellut loma-asuntokauppiaan töitä varten. Työ opet-
taa ja motivoi.

Mitä harrastat golfin lisäksi
Käyn uimahallilla syvänveden treenissä vesijuoksemassa ja 
ryhmäliikuntatunnilla lavis-lavatanssijumpassa. Luonnossa 
liikkumisen muotoja ovat sauvakävely ja hiihto. Muita har-
rastuksiani ovat matkustaminen, teatterikäynnit, sukututki-
mus, askartelu, sienestys ja kasvien hoito. 

Tuota listaa kun katsoo, niin tulee mieleen, että pitäi-
sikö alkaa vähentämään jotain, mutta toistaiseksi menevät 
mukavasti lomittain, eikä synny stressiä.

miten ja missä aloitit 
golfharrastuksesi
Pietarissa ollessani saimme vuonna 1999 yritystapahtuma-
kutsun Kymen Golfiin Kotkaan. Siellä viikonlopun aikana 
suoritin pro Tommi Nousiaisen opastuksella green cardin ja 
sen verran nopeastihan se hoitui, että oikea opetteleminen 
onkin sitten tapahtunut enemmän ja vähemmän omatoimi-
sesti erilaisilla kursseilla. Golf on jatkuvaa oppimista ja siksi 
on harjoiteltava niin usein kuin mahdollista. 

Innostusta, ideoita ja
   panostusta viestintään 

olet aktiivinen seurasi 
toiminnassa, kerro siitä
Oma kenttäni ja seurani on Kytäjä Golf, 
mutta olen jäsenenä myös Vierumäen 
Golfseurassa. 

Olen Kytäjä Golfin senioripuheen-
johtaja ja kuulun myös seuran hallituk-
seen. Meillä on erittäin mukava ”työ-
yhteisö”. Porukkaamme kuuluu 

aktiivisia ja mukavia ihmisiä niin kilpai-
lu-, nais-, kuin junioritoimikunnissakin. 
Suunnitteleminen on antoisaa ja meillä on 
myös hauskaa. Kuulun myös Uudenmaan 
Alueen Golfseniorien hallitukseen sen sih-
teerinä.

olet ollut erilaisissa 
järjestötehtävissä, kerro 
myös niistä jotakin
Kerran partiolainen, aina partiolainen. 
Olen kuulunut partioon 6-vuotiaasta 
lähtien ja kasvanut aikuiseksi sen aatteen 
myötä. Partiossa olen oppinut johtamis-
taidon kiemurat ihmissuhteista toimin-
takertomuksiin, tilinpäätöksiin ja budjet-
teihin. Pidämme ikäiseni porukan kanssa 
vieläkin tiivistä yhteyttä, vaikka aktiivitoi-
minta onkin jäänyt nuorempien harteille. 
Partio on juurruttanut minuun rakkau-
den luontoon ja siellä liikkumiseen.  

Pietarin aikoina perustimme FIL 
Fantastic International Ladies nais-
porukan tavoitteenamme edesauttaa 
kansainvälistä kanssakäymistä yli rajo-
jen. Järjestimme upeita tapahtumia ja 
juhlia eri teemoilla upeissa paikoissa. 
Kansallispukujuhlat, Wild West In The 
Wild East, Ruusutanssiaiset. Yhdet juh-

lat olivat talossa, jossa Mannerheimkin 
asui Pietarissa ollessaan. FILillä oli viime 
vuonna 25-vuotisjuhlat, vietimme niitä 
Riikassa.

mitä golf sinulle antaa
Koen olevani etuoikeutettu, kun saan 
nauttia näin upeas ta

 

harrastuksesta. 
Golfissa yhdistyy sosiaalisuus ja yksilö-
suoritus. Pelaamisessa olet omillasi, mutta 
muiden keskellä. Luonnossa oleminen, 
kenttien kauneus ja liikunta kierroksella 
ovat minulle ne tärkeimmät harrastami-
sen kriteerit. 

ja mitä se vaatii
Itse harrastus eli pelaaminen vaatii aikaa. 
Olen siinä hyvässä asemassa, että puoli-
soni pelaa myös, jolloin päivän poissaolo-
ja ei tarvitse selitellä. Pelissä onnistuminen 
vaatii harjoittelua, en ole siinä kovin hyvä, 
mutta yritän parhaani. 

Luottamustehtävät, kuten SGS:n 
viestintävastuu vaativat sitoutumista, 
innostusta ja ideoita. Innostun helposti 
kaikesta uudesta ja olen valmis antamaan 
panokseni ja aikani tehtävien hoitami-
seen. Uudet tehtävät tuovat tullessaan uu-
sia haasteita, uusia toimintatapoja, joiden 
opetteluun pitää panostaa. 

mieleenpainuvimmat 
golfkokemuksesi
Eräässä yrityskilpailussa oli pisin draivi 
kisa. Muut kilpailijat olivat pitkälyönti-
siä ja olin varma, että joku heistä voittaa 
tämän kisan. Niinpä lyödessäni sanoin 
mittalaitteita hoitavalle valvojalle: ”Nyt 
lyön niin lujaa kuin minusta lähtee!”. 
Palkintojenjakotilaisuudessa hämmästyin 
suuresti, kun minut julistettiin voittajaksi. 
Tuomaristo ilmoitti, että tällä kertaa pi-

sintä draivia ei voitettu lyönnin pituudella 
vaan asenteella. Tämä kannustava koke-
mus on opettanut, että hankalaltakaan 
tuntuvassa tilanteessa ei kannata luovut-
taa.

Hauskin kokemus löytyy Domini-
kaanisesta tasavallasta, jossa emme olleet 
golfmatkalla, mutta pelasimme kuiten-
kin lähistön kenttiä. Muutaman todella 
upean kentän lisäksi menimme eräänä 
päivänä pelaamaan lähistön 10-reikäi-
sen todella alkeellisen kentän. Ysiväylällä 
kun paikalliset näkivät meidän lähestyvän 
greeniä, he joutuisasti siirsivät greeninhoi-
tokoneen (lehmän narussa) sivummalle. 
Hoitokoneen jättämiä irrallisia luonnon-
haittoja he eivät kuitenkaan ehtineet pois-
taa, joten se toi puttaamiseemme hieman 
haastetta.

mikä on tehtäväsi 
seniorigolfarien 
hallituksessa
Kiitän luottamuksesta, kun valitsitte mi-
nut hallitukseen. Vastaan viestinnästä. 
Aloitan nettisivuista ja uutiskirjeestä. 
Tehtävässäni on paljon oppimista ja vies-
tintähän käsittää paljon muutakin. SGS:n 
strategiseen tahtotilaan on kirjattu mm. 
”markkinointiviestintä tavoittaa 100% 
jäsenistöstä ja tavoittaa myös muut senio-
rit”. Kevään kuluessa aion perehtyä SGS:n 
toimintaan syvemmälti ja etsiä keinoja 
viestinnän toteuttamiseen useilla erilaisilla 
tavoilla. 

mitä odotat tulevalta 
työrupeamalta
Toivon voivani antaa vahvan panoksen 
SGS:n viestintään ja toivon, että yhdessä 
muiden hallituksen jäsenten kanssa pys-
tymme kehittämään kiinnostavia asioita 
jäsenistömme parhaaksi. Uskon, että tu-
leva työrupeama tuo haasteita ja mielen-
kiintoisia tehtäviä. Uudet kuviot tuovat 
aina myös uusia sosiaalisia suhteita ja odo-
tankin innolla juttuhetkiä ja kohtaamisia 
erilaisten golfareiden kanssa. 

entä mitä odotat 
alkaneelta 
vuosikymmeneltä
Maailma – myös golfmaailma – on muu-
tosten edessä. Meitä puhuttaa mm. ilmas-
tonmuutos, epävarma politiikka, koulu- 
tustilanne ja mediauutiset. Golfissa pa-
neudumme mm. uuteen tasoitusjärjestel-
mään, kilpailumenestykseen ja golfmat-
kailuun. Toivon, että kuljemme läpi uu-
den vuosikymmenen tiedostavina ihmisi-
nä, avoimina uudistuksille, tasapuolisina 
erilaisuudelle ilman vihapuheita ja toisten 
mielipiteiden hyljeksintää. n 
 

Ulkomailla pelaaminen tuo harrastukseen hauskuutta ja vaihtelua, kuten tässä 
La Calan Campo Asia -kentän 15. väylällä Etelä-Espanjassa.

Wapunviettoa Vierumäellä. Erilaiset tapahtumat ja
teemakisat ja niiden järjestäminen ovat minulle golf-
harrastuksen suola. Kuvassa vasemmalta Pekka ja 
Anne Karppinen, minä ja puolisoni Risto Rytkönen.

Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
HELEnA rAjALA

Luonnon ihmeet kiinnostavat missä ikinä kuljenkin. Tämä ihmeellinen kasvi löy-
tyi Teneriffalta Golf del Sur -kentän kupeesta.



34    SENIORIGOLFARI 1/2020 SENIORIGOLFARI 1/2020    35

kaupankäynti vähentynyt
Messujen kaupankäynnillisen painoarvon hii-
pumista viimeisten kymmenen vuoden aika-
na valitteli Cutter & Buckin tennesseeläinen 
myyntitykki. ”Uutuuksien ennakkotilauksia 
tehdään vähemmän ja vähemmän – golfmuo-
dinkin tuotteet kun halutaan heti toimituk-
seen.” Näytteilleasettajien määrän mies totesi 
vähentyneen uransa aikana. ”Tilavuokrien ja 
oheiskustannusten kasvun myötä satsaus saata-
vaan hyötyyn nähden on tullut liian isoksi var-
sinkin pienemmille toimijoille. On siksi yhä 
tärkeämpää näkyä paikoissa, joissa voi kohdata 
uusia golfareita. Cutter & Buck on kumppa-
nina mm. Topgolfin lyöntikeskuksissa” hän 
jatkoi juttelua messujen jo hiljentyessä perjan-
taina puolen päivän jälkeen.

kuin karkkikauppassa
PGA Merchandise Show on varsinkin ensiker-
talaiselle amatöörikävijälle kuin karkkikauppa 
tai Disney World. Tyydyttää vähintäänkin ute-
liaisuutta, kun pääsee ensimmäisten joukossa 
ihmettelemään välineinnovaatioita, saa hypis-
tellä uusia tekstiilimateriaaleja ja hämmästellä 
pelin paranemista lupaavia varusteita. 

2020-messut olivat minulle jo neljännet 
perättäiset. Kaikilla vierailukerroilla Callawayn 
jättiosasto on jäänyt mieleen vaikuttavimpana. 
– Tyypillistä kaiketi merkkiuskolliselle kulut-
tajalle. Tänä vuonna pääsin vain pienellä jono-
tuksella jopa kokeilemaan uusilla Mavrikeilla 
lyömistä messujen sisätestikeskuksessa. Calla-
wayn kymmenillä myyntipulpeteilla oli nyt 
vain vähän ruuhkaa, kun uutuuksien toimi-
tukset golfmyymälöihin niin Yhdysvalloissa 
kuin ympäri maailmaa olivat jo alkaneet juuri 
messujen avajaispäivänä. 

Golfala sovittautuu 
elämyshakuiseen 
elämänrytmiin
PGA of American toimitusjohtajan vetämässä 
paneelissa USGA:n, NGCOA:n ja paikallisen 
FGMA:n, Golf Course Superintendent of 
American pomot keskustelivat golfin nykyti-
lasta ja tulevaisuudesta. Golf on Amerikassa 85 
miljardin dollarin business, joka työllistää n. 
2 miljoonaa ihmistä. Kenttiä on reilut 13 000 
ja pelaajia noin 20,6 miljoonaa. Vuoden 2019 
pelikierrosten määräksi arvioidaan 432 miljoo-
naa. Golfin aloitti tavalla tai toisella 2,5 mil-
joonaa amerikkalaista, mutta lajista luopui 2 
miljoonaa harrastajaa.  – Tilastolähteistä riip-
puen luvut vaihtelevat melkoisesti. Panelistit 
arvelivat, että USA:ssa myydään tai lopetetaan 
yksi golfkenttä per viikko.

esikuvia tarvitaan
Kumppaneita ollaan, vakuuttivat johtajat yk-
simielisesti. Lisävalmiutta strategioiden jaka-
miseen ja aitoon yhteistyöhön pääsemiseen pe-
räänkuulutti erityisesti NGCOA:n Jay Karen.  

Yhteinen haaste on tavoittaa ja koukuttaa 

PGA Merchandise Show kut-
suu itseään golfbusineksen 
Majoriksi. Tapahtuma sai al-
kunsa vuonna 1954, kun kou-
rallinen tavarantoimittajia esit-

teli tuotteitaan ammattilaiskisoissa PGA 
National -klubin parkkipaikalla. 1957 
väline- ja varustevalmistajia oli mukana jo 
noin 50, ja PGA järjesti näytteilleasettajil-
le teltan. Lähes 20 vuotta startin jälkeen 
messujen pitopaikkana vaihtelivat PGA of 
Americanin Palm Beach Gardenin ja Port 
St. Lucien tukikohdat. Vielä vuonna 1974 
toimittiin jättiteltassa, mutta 1975 messut 
pääsivät sisätiloihin Orlandoon. 

Kun PGA of America vakiinnutti 
pääkonttorinsa Palm Beach Gardeniin 
vuonna 1982, Show siirtyi Miami Beachin 

messuhalliin. Golfboomin noustessa 
South Beachin lähes 30 vuotta vanhat tilat 
kävivät kuitenkin äkkiä ahtaiksi. Onneksi 
vuonna 1985 Orlandoon valmistui uusi 
Orange-piirikunnan messukeskus. Sen 
länsisiivestä tuli Show’n pysyvä kotipesä.  
Nykyistä reilun 10 hehtaarin hallia jou-
duttiin laajentamaan pariin otteeseen, vii-
meksi vuonna 1996.

Vuonna 1998 PGA of America hank-
kiutui kumppanuuteen messujärjestäjä 
Reed Exhibitionsin kanssa. Yhteistyön 
myötä Show on paisunut monipuoliseksi 
myyntinäyttely-, testaus- ja koulutusta-
pahtumaksi. 

ohjelmaa koko viikoksi
Ohjelmaa messuviikolla on tarjolla maa-
nantaista perjantaihin. Tapahtuman pää-
kohderyhmän muodostavat edelleen 
PGA:n opettavat ja klubeja pyörittävät 
ammattilaisjäsenet. 2020 PGA Pro-ni-
mikkeellä ilmoittautuneita sanottiin ole-
van n. 7 800.  Lähinnä tälle ydinjoukolle 
oli tarjolla kaikkiaan 95 maksullista luen-
toa opettamisesta ja valmennuksesta sekä 
golfliiketoiminnan menestyksekkäästä 
hoitamisesta ja johtamisesta. Tänä vuonna 
golfkenttien omistajien ja operaattorei-

den kattojärjestö National Golf Course 
Owners Association (NGCOA) järjesti 
oman kokoontumisensa samaan aikaan 
Show’n kanssa. Uutta oli myös se, että osa 
hallitilasta oli vuokrattu neljäksi päiväksi 
Racquet & Paddle Sports Show’n käyt-
töön. Monitasoisen vuorovaikutuksen tär-
keyttä eri urheilulajien välillä tuotiin esille 
myös ilmaisluento-osuudessa.

messujen merkitys
Keskustelu messujen merkityksestä tun-
tuu kiihtyvän. Vuoden 2018 lopussa 
Tay lorMade teki päätöksen pysyä poissa 
tästä tammikuun tapahtumasta panos-
taakseen voimakkaammin muuhun PGA-
näkyvyyteen pitkin kautta. Amerikan val-
loitusta tekevä japanilainen huippumerkki 
Homma oli tänä vuonna ilman osastoa, 
mutta loisti kyllä bannereillaan tapahtu-
maviestinnässä. Miuran yksinkertaisen 
tyylikkäät mailat puuttuivat nekin nyt 
messukäytäviltä. – Ehkäpä marraskuussa 
2018 avattu verkkokauppa tuo tarvittavan 
kysynnän tälle perheyhtiölle. Toki isotkin 
merkit ovat eri syistä pitäneet välivuosia. 
PXG:n Bob Parson on julistanut alusta 
saakka pysyvänsä poissa tältä massa-aree-
nalta. 

kiireiset uudet sukupolvet golfin pa-
riin. Golf tarvitsee valovoimaisia esi-
kuvia. Tiger Woodsin onnistunut pa-
luu rinnastettiin imagollisesti ensim-
mäiseen kuukävelyyn. Pa neelin herrat 
totesivat toisiaan kat sellen ja hieman 
naurahdellen, että ehkä golfjärjestö-
jenkin johdossa pitäisi olla enemmän 
edustavuutta. – Edistyksellistä on, 
että PGA of American puheenjohta-
jana toimii Suzy Whaley nyt toista 
vuotta.  

Kenttien kehitystarpeet olivat 
esillä myös. USGA:n Mike Davis 
heitti mielenkiintoisen kysymyksen, 
miksi pelialustat halutaan hioa yhä 
vaativammiksi, kun toisaalta väli-
neinnovaatioilla pyritään tekemään 
pelikokemuksesta kaikille palkitse-
vampaa. Ratkaisuksi aikapulaan pa-
neelissa väläytettiin, että tulevaisuu-
den kenttä voisi muodostua klubita-
lolta lähtevistä 3-reikäisistä luupeista.  
– Pelinopeuden kehittäminen oli yksi 
valmennusluentojen aiheista.

Fargiveness ja 
eatertainment uusia 
käsitteitä
Oma lukunsa golfin tulevaisuudessa 
ovat aamusta yömyöhään avoinna 
olevat eatertainment-keskukset – ns. 
ranget, joissa on yhdistetty lyöntipai-
kat simulaattori- ja muine peleineen, 
monipuoliset ravintola- ja kokous-
palvelut sekä monikanavainen TV-
viihde. 

Alkujaan brittiläinen Topgolf on 
tämän lajihaaran pioneeri. Nykyään 
Topgolfin pääkonttori on Dallasissa 
ja sillä on kaikkiaan 58 huvi-rangea 
USA:ssa, Meksikossa, Australiassa ja 
Englannissa. Callaway Golf on ollut 
pitkään yksi Topgolfin suurimmista 
osakkeenomistajista.

Topgolfin kanssa indenttisel lä
konseptilla toimiva Drive Shack 
pyörittää nyt neljää keskusta. En-
simmäinen avattiin 2018 Orlandossa 
ja uusin lokakuussa 2019 West Palm 
Beachissä lentokentän kupeessa. 
Rakenteilla on jo muutama lisää, ja 
suunnitelmissa on saada valmiiksi n. 
20 keskusta vuonna 2022. 

Milleniaalit muodostavat pää-
kohderyhmän. Keskukset ovat suosit-
tuja polttaripaikkoja. Kolme neljästä 
Drive Shackin asiakkaasta on vasta 
tutustumassa lajiin.  Mailat ja pallot 
ovat tarjolla talon puolesta, mutta 
oman bäginkin kanssa voi toki tulla. 
Keskittyneeseen harjoitteluun nämä 
ranget vaikuttavat liian meluisilta 
paikoilta.

   >>>

GolfiSta halutaan 
helpompaa ja hauSkempaa

PGA Merchandise Show 2020
Orlando

Messut nuMeroina
•	 Järjestyksessä 67.
•	 Lähes 1 000 näytteilleasettajaa,  

joista 130 ensimmäistä kertaa
•	 Maksullisia luentoja 95
•	 näyttelypinta-ala 10 hehtaaria
•	 Lähes 40 000 kävijää 80 maasta

Näin meidän pitäisi pukeutua tulevalla kaudella. Isot 
kirjavat ja näyttävät kuviot ovat päivän sana, mutta 
vielä löytyy hillitympää yksiväristäkin kuosia.

teksti ja kuvat: Pirkko Havukainen 
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Drive Shack kuuluu samaan konserniin 60 golfkenttää operoivan American Golfin 
kanssa. Strategiansa mukaisesti konserni on viimeisten vuosien aikana luopunut 24 
golfkenttäomistuksesta ja pyrkii eroon vielä kahdesta jäljellä olevasta. Sisäpelaaminen 
tarjoaa paremmat businessmahdollisuudet, kun se sopii joustavammin nykyihmisten 
sosiaaliseen elämään.

Orlandon PGA Merchandise Show sai Reed-kuvion myötä sisartapahtumakseen 
golfmuotiin painottuvan Las Vegasissa elokuussa järjestettävän PGA Expon.

Messuohjelmaan uumoillaan tulevan muutoksia, kun PGA of American pääkont-
tori siirtyy Floridasta Teksasin Friscoon 2022. Las Vegasin PGA Expon veikkaillaan 
olevan ensimmäisenä siirtolistalla. Jatkuvuutta tapahtumille kuitenkin takaa se, että 
Callaway Golf julkisti joulukuussa 2019 uuden monivuotisen yhteistyösopimuksen. 
Yhtiö on ollut mukana tässä golfin Majorissa 37 vuotta. n

Driving ranget ovat siirtyneet 
sisätiloihin ja niistä on tehty 
varsinaisia viihdekeskuksia. 
Drive Shack on yksi alan 
yrityksistä.

•	 Fargiveness on valttia välineis sä. Par-
haiten lupauksen kiteytti mielestäni 
Titleist sloganillaan Effortless Distance.

     Talven mittaan suomalaiset golfmediat
   ovat jo käsitelleet tätä anteeksianta-

vuusaspektia kiitettävän paljon.
•	 Pallopuolella huomiotani kiinnitti 

Titleistin uudistettu, 2018 lanseerattu 
AVX, ProV1-sarjan täydentäjä taval-
laan. Toinen katseeni vangitsija oli hoh-
tava Volvik Solice. Sen helmiäispinnan 
luvataan parantavan pallon erottu-
vuutta ilmalennon aikana. Bridgestone 
hehkutti Tiger Woods-yhteistyötä uu-
tuuspallonsa kehittämisessä. 

•	 Vaatteissa ja asusteissa korostuvat kai-
kenlaiset kuviot. Toki kirjavuuden rin-
nalla oli tarjolla rauhallista yhtä väriä, 
esimerkkinä kuvan Cutter & Buckin 
sinivihreä vetoketjupoolo. Vaatteille 
ja asusteille oli varattu yli puolet koko 
näyttelytilasta. Monille osastoille, ku-
ten esimerkiksi Kjus, TravisMathew ja 
J Lindeberg, pääsi sisään vain ennak-
koon sopimalla.

•	 Golfkengillä kuuluu voida mennä ken-
tältä kaupungille. Uusi tuttavuus mi-
nulle oli Mallorcalta maailman mark-
kinoille ponnistava Lottusse. Ecco tie-
dotti solmineensa kilpakenkäsopimuk-
sen Henrik Stensonin kanssa. 

•	 Palkintoja ja tunnutuksia jaettiin eri 
tahojen toimesta ja monissa sarjoissa. 
PGA of America huomioi parhaimpi-
na tuoteuutuuksina mm. CoolNESS-
aurinkosuojanaamion ja WizPakin 
ää nentoistolaitteilla varustetun golfbä-
gin. International Network of Golf 
Industry Honors palkitsi innovatii-
visuudesta mm. Topgolfin puheen-
johtajan Erik Andersonin, Callawayn 
Epic Flash -driverin ja Snell MTB-X 
-pallon. Minulta uutuuspalkinnon saa 
DiviTee: hauskan näköinen työkalu, 
joka on tarkoitus toimia sekä teenä että 
greenihaarukkana, ja jolla voi putsata 
mailojen urat. 

•	 Hallissa oli esillä ehkä aiempaa use-
ampia analysointiapua tarjoavia si-
mulaattoreita. Niissä, mukaan lukien 
TrackManin kompakti osasto, oli mo-
lempina vierailupäivinäni väkeä koko. 
ajan jonossa.

•	 Paperisten tuloskorttien koko piene-
nee.

Mallorcalainen perin-
teikäs perheyritys 
Lottusse aloitti golf-
kenkien valmistuksen 
2013 ja pyrkii nyt 
USA:n markkinoille.

Oma suosikkini 
uutuuspalkinnon 
saajaksi oli DiviTee 
eli yhdisistetty tii ja 
griinihaarukka.
Mutta onko val-
mistusmateraali 
muovia?

Titleistin osastolla 
huomio kiinnittyi 

vuonna 2018 
lanseerattuun 

AVX-pallooon.

Volvikin Solice-pallon 
helmiäispainnnan 

luvataan parantavan 
pallon erottuvuutta 

ilmassa.

distance sells
eli mitta myy 

Poimin tavallisen pelaajan silmin 
informaatiotulvasta muutamia trendejä 

GOlFRiStikkO 5

Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan tusina SGS:n golfpalloja. 
Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalalle 31.5.2020 mennessä joko kuvana koko ristikosta sähköpostitse 
helena.rajalat@gmail.com tai kirjeitse Eerontie 3, 01900 Nurmijärvi. Kerro sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 
Voittajan nimi julkaistaan SGS:n nettisivuilla ja voittajalle ilmoitetaan heti 1.6.2020 tapahtuvan arvonnan jälkeen.
Ristikkoa koskevaa palautetta saa mielellään antaa Helenalle. 

Nimi .........................................................................................  
Sähköpostiosoite ............................................................................@..............................  Puhelinnro ...............................................
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Belekin jatkot 

Yleensä parhaat ajatukset syntyvät saunas-
sa, avotulen äärellä tai oluttuopin parissa.
Tällä kertaa hyvän ajatuksen hautomona 
oli Belekin Gloria Verden baari.

Syksyisellä Ole Johanssonin vetämällä Belekin 
golfmatkalla tapanamme oli kokoontua virallisen ki-
saohjelman jälkeen hotellimme baariin kertaamaan 
päivän kohokohdat. Viimeisenä iltana, ero-olon jo 
ollessa hieman haikeahko Veli-Matti Kimanen eh-
dotti, jotta olisipa kiva kokoontua tällä samalla po-
rukalla viettämään pikkujoulua kotomaassa. Loistava 
ajatus sai heti raikuvan kannatuksen, vain ajankohtaa 
ja tapahtumapaikkaa piti tovi tuumailla. Eipä niistä-
kään sopiminen aikaa ottanut.  Tampereelle päätim-
me kokoontua, mutta vasta joulun jälkeen eli tammi-
kuun puolella. Juhlien järjestelyvastaavaksi valittiin 
yksimielisesti lähitamperelaiset Jussi Turunen ja Pirjo 
Hietala.

Kutsu lähti matkaan seuraavalla viikolla ja mil-
tei saman tien 14 osallistujaa ilmoitti tulevansa jat-
koille mukaan. Jussi ja Pirjo pääsivät siis heti ohjel-
man luomistyöhön. 

Teatterihan on yksi Tampereen vetonauloista 
ja vierailu Komediateatterin Vilpitön mieli -näytel-
mään olikin päivän päätapahtuma. Sitä ennen kui-
tenkin ehdimme tutustua Museokeskus Vapriikin 
moneen mielenkiintoiseen näyttelyyn ja nauttia päi-
vällisen pitkän kaavan mukaan ravintola Tampellassa. 
Taideväärennystä käsittelevän näytelmän jälkeen 
illan istujaiset jatkuivat pitkään viereisessä pubissa, 
sinnikkäimmillä jopa valomerkkiin saakka.

Ollakseen golfareiden pikkujoulut ja Belekin 
jatkot, golfista puhuttiin aika vähän, kaikesta muusta 
sitäkin enemmän, paitsi säästä. Aiheita riitti muuten-
kin, nyt eivät lyhyet putit eivätkä kadonneet pallot ol-
leet mielialaa masentamassa. Uusimmat kuulumiset, 
teatterielämys, jatkojen järjestelyt, menneet ja tulevat 
matkat jne. olivat nyt pääosissa iloisessa illanvietossa.

Tapahtumasta ja tapaamisesta jäi tavattoman 
hyvä mieli, jopa niin hyvä, että seuraavat Belekin jat-
kojen jatkot päätettiin pitää Pirkkalassa SGS:n kesä-
päivän yhteydessä ja totta kai Tampereen tuntumassa, 
nääs.

matti santanen

Gloria Verden baarissa, ehkä juuri kuvanottohetkellä, syntyi ajatus Belekin jatkoista. Ainakin 
kaikki kuvassa olevat eli Matti ja Liisa Santanen, Anni Kimanen, Pirjo Hietala ja Jussi 
Turunen osallistuivat Tampereella viettämiimme ”pikkujoulujuhliin”.

Museokeskus Vapriikkiin pääsyä odottavat Seppo ja Helena Hoppu, Jussi Turunen, Kirsti 
Johansson sekä Sirkka ja Rauno Jores. Eri näyttelyissä olisi hyvin vierähtänyt enemmänkin 
aikaa kuin niihin varatut pari tuntia.

Kuvassa Glorian Old Coursen 15. väylä kuvattuna 16. väylän tiiboxista. 
Taustalla yhdeksänreikäisen Verde-kentän nelosväylä.

Ennen illan teatteriesitystä Tampereen Komediateatterissa nautimme maittavan illallisen ra-
vintola Tampellassa. Ruokaa odottavat Seppo Hoppu, Matti ja Liisa Santanen, Jarmo Suvisuo, 
Kaija Pöntinen ja Helena Hoppu.
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tAVuRiStikkO 1

TAVURISTIKKO 
Tässä hiukan toisenlainen ristikkomuoto, joka ehkä kaikille lukijoille ei ole tuttu. Tavallisesta sanaristikosta poiketen ruudut täytetään 
kokonaisilla tavuilla, eikä kirjaimilla. Toivomme tämänkin ristikon antavan nukavaa ajanvietettä silloin kun golfkentälle ei pääse. 
Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan tusina SGS:n golfpalloja. 
Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalalle 31.5.2020 mennessä joko kuvana koko ristikosta sähköpostitse osoitteeseen: 
helena.rajalat@gmail.com tai kirjeitse postiosoitteeseen Eerontie 3, 01900 Nurmijärvi. Kerro sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. 
Voittajan nimi julkaistaan SGS:n nettisivuilla ja voittajalle ilmoitetaan heti 1.6.2020 tapahtuvan arvonnan jälkeen.
Ristikkoa koskevaa palautetta saa mielellään antaa Helenalle. 

Nimi .........................................................................................  

Sähköpostiosoite .......................................................................@...............................        Puhelinnro .......................................................
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Uusi kilpailukausi on alka-
massa. Senioreita odottaa 
80 SGS:n vastuulla olevaa 
kilpailua. Edellisenä kau-

tena SGS:n järjestämiin kilpailuihin 
osallis tui noin 3000 eri pelaajaa. 
Osallis tu miskertojen määrä kasvoi 
edellisestä kaudesta 7,5%. Yhteensä 
niitä oli 6585 ja kilpailukierrok sia 
kaikenkaikkiaan 8576. 

SGS:n kilpailujen pääsponsorina 
jatkaa OnGolf Matkatoimisto.

Mitään suurempia muutoksia ei 
tulevana kautena ole odotettavissa, 
vaan kilpailutoiminta jatkuu pääsään-
töisesti entiseen malliin. Olemme pyr-
kineet kuuntelemaan pelaajien esittä-
miä toiveita ja joitakin hienosäätöjä 

on pelikenttien ja peliaikataulujen 
suh teen tehty. 

Yksi vanhimpia senioreita koskeva 
uusi asia on EM-joukkueen lähettämi-
nen ESGA:n järjestämiin M75-kisoihin. 
Jo joitakin vuosia on M70 EM-kisojen 
yhteydessä järjestet ty erillinen jouk-
kuekilpailu yli 75-vuotialle miehille. 
Kesäkuussa Suomi lähettää ensim-
mäisen kerran joukkueen myös  tähän 
Super Mas ters -kilpasarjaan. 

Naisten toivomuksesta on N60/
N70 Tour -kilpailuihin lisätty scr-sarja.

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

Toivotamme peli-iloa kaikille kilpai-
luihin osallistuville.

tästä se lähtee
uusi kilpailukausi odottaa

  16. - 17.5. Senioripokaalit  36r scr  M50 (tr 10)  Vanajanlinna Golf & CC

 23. - 24.5. FST 1 36r scr   N50 (tr 16)  Nordcenter Golf & CC / Benz

 06. - 07.6. Senioripokaalit  36r scr  N50 (tr 16)  Sarfvik Golf Club / New Course

 06. - 07.6. FST 1 36r scr   M50 (tr 10) Nordcenter Golf & CC / Fream

 26. - 28.6. SM lyöntipeli 54r scr M50 (tr 10 Laukaan Peurunkagolf

 27. - 28.6. FST 2 36r scr N50 (tr 16)  St Laurence Golf / Kalkki-Petteri

 04. - 05.7.  SM lyöntipeli 36r scr  N50 / N60 / N65 / N70 (tr 24)  Pickala Golf  Club / Park

 10. - 11.7. FST 2 36r scr M50 (tr10) Pickala Golf Club / Park

 24. - 26.7. Finnish Senior Open 54r scr M50 (tr 10) / N50 (tr 16)  Aura Golf
 21. - 23.8. SM reikäpeli  M50 (tr 10)  Kytäjä Golf / South-East

 22. - 23.8. SM reikäpeli  N50 (tr 16) Kytäjä Golf / South-East

 05. - 06.9. FST karsinta 2021 36r scr  M50 (tr 10) 1) St Laurence Golf / Pyhä Lauri

Osallistumisoikeus kilpailuihin
Osallistumisoikeuden OnGolf Finnish Senior Tourille pl. SM-kisat saa Order of Merit 2019 -rankingin 55 parasta 
miespelaajaa, viime syksynä pelatun karsintakilpailun 30 parasta miestä, M50 Haastajatourin 2019 viisi parasta 
pelaajaa, koko Tourin 2019 voittaja sekä osakilpailujen voittajat. Tämän lisäksi voidaan kilpailuihin ottaa pelaajia 
tasoitusjärjestyksessä, mikäli mahtuu. 
Naisten sarjoissa pelaajat otetaan tasoitusjärjestyksessä. 
Ilmoittautuminen kilpailuihin
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan ja se tehdään netissä osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfbox-kilpailukalenteri –> valitse kilpailu, johon haluat ilmoittautua 
Ilmoittautumisaika on kaksi 2 viikkoa alkaen kolme 3 viikkoa ennen ja päättyen yksi 1 viikko ennen kilpailun alkua.
1)  Karsintakilpailuun voivat osallistua myös vuonna 1971 syntyneet miespelaajat.

ongolf fInnISH SEnIoR ToUR

kilpailu-
kalenteri                 2020

>>>
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M50 HaaSTajaToUR

M60 ToUR

kilpailu-
kalenteri  
    

            2020

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

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

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

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

22.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

 22.5. Kultaranta golf Club naantali
 12.6. Kanava golf
 01.-02.7. Koski-golf (SM lyöntipeli 36 r) 
 28.8. Suur-Helsingin golf / lakisto 
 09.-10.9. nevas golf / Karppi (SM reikäpeli)

 24.5.  Wiurila golf & Country Club
 31.5. Kytäjä golf / north-West
 14.6. Ruukkigolf
 05.7. Espoon golfseura 
 30.8. Kullo golf Club

 23.5. aurinko golf naantali 
 13.6. Hyvinkään golf
 18.-19.7. aulangon golf / Eversti (SM lyöntip. 36 r)
 29.8. Sea-golf Rönnäs
 11.-12.9. nevas golf / Karppi (SM reikäpeli)

60- ja 70-vuotiaille naisille tar-
 koitettu kilpai lusarja. Pelimuo-
to on 18-reikäi nen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-36
Sarjat: scr ja hcp 

 21.5.  Kankaisten golf  Masku 
 11.6.  Hartolan golfklubi 
 29.-30.7.  Master golf Club / forest (SM lp 36r)
 27.8.  Tuusulan golfklubi
 11.-12.9.  nevas golf / Karppi (SM reikäpeli)

 20.5. aura golf
 10.6. Hirvihaaran golf
 21.-22.7. Salo golf (SM lyöntipeli 36r)
 26.8. Espoo Ringside golf
 09.-10.9. nevas golf / Karppi (SM reikäpeli)

 20.5.  Kultaranta golf Club naantali
 10.6. Kotojärvi golf
 28.7. nurmijärven golfklubi
 26.8. gumböle golf

22.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

22.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

22.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

22.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

22.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan kus-
takin sarjasta kolme 3
pelaajaa paremmuus-
järjestyksessä.

PoHjoInEn SCRaTCH ToUR

kilpailu-
kalenteri     

            2020

Pohjoinen Scratch Tour on 50-, 60- ja 70- vuotiaille miehille ja 50-vuotiaille naisille Pohjois-
Suomessa pelattava kilpailusarja. Ensin pelataan viidellä alueella kahden osa kilpai lun lohkovaihe,
joista kumpikin lasketaan mukaan yhteis pisteisiin. 
PST-finaaliin kutsutaan kustakin lohkosta sarjojen viisi eniten pistettä saanutta pelaajaa, edellyt-
täen, että on osallistunut kumpaankin osakilpailuun.
Pelimuotona on 18-reikäinen tasoitukseton lyöntipeli.  
Kilpailusarjat M50, M60, M70 ja N50
Tasoitusrajat: 0-20

loHKo 1.  laPPI
14.6.     Meri-lapin golfkerho, MlgK        
02.8. Kuusamon golf, Kuug

loHKo 2.  oUlUn SEUTU
13.6.     Raahentienoon golf, RTg           
28.6.     Virpiniemi golf Club, VigC
                
loHKo 3.  KaInUU
31.5.     Paltamo golf, Pag                      
13.6.    Katinkulta golf, Kkg / nuas            

loHKo 4.  KalajoKIlaaKSo
31.5.    nivalan Seudun golf, nSg             
14.6.    Pietarsaaren golf, jPg  
          
loHKo 5.  PoHjoIS-KaRjala ja PoHjoIS-SaVo
14.6.    Karelia golf, Karg                    
02.8.    Tahko golf, TgS / lake & forest

PST fInaalI
08. - 09.8.   Kalajoki golf, Klg

n65 SgS REIKäPElIMESTaRUUSKIlPaIlU

Naisten N65 SGS reikäpelimestaruuskilpaailuun 
pelaajatelaajat saavat paikat tasoituksen mukaan.
Tasoitusrajat: 0-36
Sarja: scr

  10. - 11.9. nevas golf / Karppi

Ilmoittautuminen kaikkiin Tour-kilpailuihin tehdään netissä osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfbox-kilpailukalenteri –>valitse kilpailu, johon haluat ilmoittautua 
Ilmoittautumisaika on kaksi 2 viikkoa alkaen kolme 3 viikkoa ennen ja päättyen yksi 1 viikko
ennen kilpailun alkua. 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Pelaajat Tour-kilpailuihin, pl. Aluetour, otetaan 
tasoitusjärjestyksessä.

IlMoITTaUTUMInEn KIlPaIlUIHIn

>>>

M65 ToUR

M70 ToUR  

M75 ToUR  

75-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-24
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.) 

n60 ToUR / n70 ToUR  

Pohjoinen Scratch Tour koordinaattori: 
Pirjo Kortesoja (Klg), p. 040 5929120, sähköposti: pirjo358@gmail.com
Tourpäällikkö: 
Paavo Reunanen (Stlg), p. 040 7408402, paavo.reunanen@welho.com

ValTaKUnnallInEn ToUR fInaalI  
Vanajanlinnassa 22.9. pelattavaan valtakunnalliseen Tour-finaaliin kutsutaan Pohjoinen Scratch 
Tourin Kalajoen finaalin kunkin sarjan voittaja.
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kilpailu-
kalenteri  
    

            2020

Kyösti Puustinen, PgC
kyosti.puustinen@
gmail.com 
p. 040 779 8311

• finnish Senior Tour
• EM-joukk. M50/M55
• SM M50

Kari Hiukka, lg
kari.k.hiukka@
gmail.com
p. 0500 692 790

• M65/M70/M75 Tour
• EM-joukkueet  M70/M75
• SM M65/M70/M75/M80

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

• M50 Haastajatour
• M60 Tour 
• SM M60

Tellervo Maunuksela, PgC
tellu.maunuksela@
gmail.com
p. 040 570 4299

• n60 Tour
• n70 Tour

Paavo Reunanen, Stlg
paavo.reunanen@
welho.com
p. 040 740 8402

• aluetour
• Pohjoinen Scratch Tour

SgS:n kilpailutoimikunnan muut jäsenet: 
Jouko Latvakangas ERG, p. 050 453 2768, jouko.latvakangas@vapo.fi
anna-Maria lehtonen PgC, p. 0400 760 073, vallulehtonen@gmail.com

KIlPaIlUToIMIKUnTa
 08. - 10.7. Miesten EM-joukkuekilpailu  ESGA     M70  Masters Team Championship & Cup 
    M75  Super Masters Team Championship
     Kentät selviävät myöhemmin ITALIA 

 14. - 17.7. Naisten EM-joukkuekilpailu  ESLGA N50  Marisa Sgaravatti Trophy
     N65 Ladies´ Masters Team Championship
     Golf & Spa Resort Konopiste TSEKKI

05. - 07.8. Miesten EM-joukkuekilpailu  ESGA M55 Golf de Saint-Nom-la-Breteche (Cup) 
     Golf National (Championship) RANSKA

 01. - 05.9.  Miesten EM-joukkuekilpailu  EGA  M50 Diamond Country Club ITävALTA

 01. - 05.9.  Naisten EM-joukkuekilpailu  EGA  N50 BlackSeaRama Golf Resort BULGARIA

Edustusjoukkueiden valinta
Pelaajien valinta edustusjoukkueisiin tapahtuu alkukauden 2020 menestymisten perusteella. Kapteeneilla on kussakin 
kilpailussa yksi villi kortti käytössään. 
valintakriteerit löytyvät nettisivuilta: www.suomengolfseniorit.fi –>Kilpailut –>Maajoukkueet –>Valintakriteerit

EM-joUKKUEKIlPaIlUT

  25.6. SM lyöntipeli M80 (tr 36)  18r scr 1 )  Helsingin Golfklubi 
 26.-28.6. SM lyöntipeli M50 (tr 10)   54r scr Laukaan Peurunkagolf
 
  01.-02.7.  SM lyöntipeli M65 (tr 20)  36r scr Koski-Golf
   Seurajoukkue-SM lp M65 (3 pelaajan joukkueet) 36r scr  
   
 04.-05.7.  SM lyöntipeli N50/N60/N65/N70(tr 24)  36r scr  Pickala Golf  Club / Park

 18.-19.7. SM lyöntipeli M60 (tr 20) 36r scr Aulangon Golfklubi / Eversti
   Seurajoukkue-SM lp M60 (3 pelaajan joukkueet) 36r scr
 21.-22.7.  SM lyöntipeli M75 (tr 24)  36r scr Salo Golf
   Seurajoukkue-SM lp M75 (3 pelaajan joukkueet) 36r scr
 24.-26.7. Finnish Senior Open M50 (tr 10) / N50 (tr 16)  54r scr Aura Golf
 29.-30.7.  SM lyöntipeli M70 (tr 20)  36r scr Master Golf Club / Forest
   Seurajoukkue-SM lp M70 (3 pelaajan joukkueet) 36r scr
  
 21.-23.8. SM reikäpeli M50 (tr 10)   Kytäjä Golf / South-East

 22.-23.8. SM reikäpeli N50 (tr 16)  Kytäjä Golf / South-East

 09.-10.9. SM-reikäpeli  M65 (tr20) / M75 (tr 24)  Nevas Golf / Karppi

 11. - 12.9. SM-reikäpeli  M60 (tr20) / M70 (tr 20)  Nevas Golf / Karppi

 19.-20.9. Seurajoukkue-SM lp   M50 (4-6 pelaajan joukkueet) 36r scr  Kymen Golf
    N50 (2-4 pelaajan joukkueet) 54r scr Vuosaari Golf Helsinki

SM-KIlPaIlUT

kilpailu-
kalenteri  
    

            2020

Aluetour on sekä seniorimiehille että -naisille 
tarkoi tet tu kilpailusarja. Pelimuotona on 
18-reikäinen tasoituksellinen lyöntipeli paitsi 
N65-naisilla, joilla pelimuotona on pistebogey 
hcp. 

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

ilmoittautuminen kilpailuihin
ilmoittautuminen Aluetour-kilpailuihin tehdään 
netissä osoitteessa: www.suomengolfseniorit.fi –>
Golfbox-kilpailukalenteri –>valitse kilpailu, johon 
haluat ilmoittautua
osanottajat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Pelaaja on itse vastuusta ilmoittautumisestaan.

Muuta
Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös oman 
koti kenttäalueen ulkopuolella jos kilpailussa on tilaa. 
Loppu kilpailuun pääsevien pelaajien lukumäärä 
mää räytyy pelattujen kerrosmäärien suhteessa 
alueittain. loppukilpailuun kutsutaan yhteensä 
noin 140 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

alUE I    loUnaIS-SUoMI
ti 16.6.  archipelagia golf, argC
ti 07.7. Rauma golf, Rg 
pe  31.7. Meri-Teijo golf, MTg

alUE II    UUSIMaa
ke 17.6.  Suur-Helsingin golf, SHg / luukki ja lakisto 
ti 07.7.  Sea golf Rönnäs, SgR 
ti 04.8.  Kurk golf, Kurk

alUE III  HäME
ti 09.6.  lahden golf, lg / Mestari
ti 07.7.  Tammer-golf, Tg
ti 04.8.  lakeside golf Vammala, lgV / järvenranta

alUE IV  KaaKKoIS-SUoMI
ti 09.6.   Iitin golfseura, IgS
ti 07.7.  Holiday Club golf, HCgolf
ti 04.8.  golf Porrassalmi, gP

alUE V   PoHjanMaa
ke 17.6.  ähtärin golf, äg
to 09.7.  järviseudun golf, jgS
to 23.7.  Kokkolan golf, Kog

alUE VI  KESKI-SUoMI
ti 02.6.  Tarinagolf, Tarina / Vanha Tarina
ti 07.7.  jyväs-golf, jg
ti 04.8.  Kartanogolf, Kgolf

alUE VII PoHjoIS-SUoMI
ti 02.6.  nivalan Seudun golf, nSg
ke 08.7.  Raahentienoon golf, RTg
ti 04.8.  Santa Claus golf, SantagC

fInaalI
la 05.9. oulun golfkerho, ogK / Vaara

alUEToUR

Ilmoittautuminen SM-kilpailuihin
Ilmoittautuminen henkilökohtaisiin sekä M50 ja N50 seurajoukkueiden SM-kilpailuihin tehdään netissä osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfbox-kilpailukalenteri –>valitse kilpailu, johon haluat ilmoittautua. 
SM-kilpailujen yhteydessä pelattaviin seurajoukkuekilpailuhin M60/65/70/75 ilmoittaudutaan järjestävälle seuralle. 
Ilmoittautumisaika on kaksi 2 viikkoa alkaen kolme 3 viikkoa ennen ja päättyen yksi 1 viikko ennen kilpailun alkua. 
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan. Henkilökohtaisiin SM-kilpailuihin pelaajat otetaan tasoitus järjestyksessä.

 1 )  Virallinen mestaruus ratkaistaan scr-sarjassa, mutta pelataan myös hcp-sarja.

Pirkko Havukainen, SgC
pirkko.havukainen08@
gmail.com
p. 0400 602 509

• finnish Senior Tour
• naisten EM-joukkueet
• naisten SM-kisat
• n65 reikäpeli
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6.3b Pallon korvaaminen toisella pallolla reikää pelattaessa 
(1) Milloin pelaajan on sallittua ja milloin ei ole sallittua 
korvata pallo toisella pallolla. 
Tietyt säännöt sallivat pelaajan vaihtaa pallon, jota hän on 
käyttänyt reikää pelatessaan korvaamalla pelissä oleva pallo 
toisella, mutta jotkut säännöt eivät sitä salli: 
•	 Kun pelaaja vapautuu jonkin säännön nojalla, joko pudotta-

malla tai asettamalla pallon (esimerkiksi kun pallo ei pysy pai-
kallaan vapautumisalueella tai vapauduttaessa viheriöllä), hän 
saa käyttää joko alkuperäistä tai muuta palloa (Sääntö 14.3a)

•	 Kun pelaaja pelaa uudestaan sieltä mistä edellinen lyönti 
       lyötiin, hän saa käyttää joko alkuperäistä tai muuta palloa
       (Sääntö 14.6) 
•	 Kun pallo asetetaan takaisin paikalleen, pelaaja ei saa korvata 

       palloa uudella, vaan hänen on käytettävä alkuperäistä palloa 
       tietyin poikkeuksin (Sääntö 14.2a) 

14.2a Alkuperäistä palloa täytyy käyttää 
Alkuperäistä palloa täytyy käyttää asetettaessa pallo takaisin. 
Poikkeus – Toista palloa voidaan käyttää kun: 
•	 Alkuperäistä palloa ei saada peliin vähäisellä vaivalla ja 

       muutamissa sekunneissa, kunhan pelaaja ei tahallisesti ole 
       aiheuttanut pallon menetystä
•	 Alkuperäinen pallo on haljennut tai säröytynyt (Sääntö 4.2c)
•	 Peliä jatketaan pelin keskeyttämisen jälkeen (Sääntö 5.7d) 
•	 Toinen pelaaja on pelannut alkuperäistä palloa vääränä pallona 

       (Sääntö 6.3c(2)) 
Ylläolevan mukaan viheriöllä ei palloa saa vaihtaa ”tutumpaan” tai 
pehmeämpään palloon kuin säännön 14.2a poikkeustapauksissa.

Rangaistus väärin korvatun pallon pelaamisesta tai pelaami- 
sesta väärästä paikasta rikkoen sääntöä 14.2: 
Yleinen rangaistus Säännön 6.3b tai 14.7a nojalla. 

Toinen mielenkiintoinen muutos koskee tiiausalueelle 
jäänyttä lyötyä palloa.

6.2b Tiiausalueen säännöt 
(6) Kun pelissä oleva pallo on tiiausalueella. 
Jos pelaajan pelissä oleva pallo on tiiausalueella lyönnin jälkeen 
(kuten tiiattu pallo hutilyönnin jälkeen) tai vapautumisen 
jälkeen, pelaaja saa: 
•	 Nostaa tai siirtää palloa rangaistuksetta (Sääntö 9.4b, 

       Poikkeus 1) 
•	 Pelata tämän tai muun pallon mistä tahansa tiiaus-

       alueelta tiin päältä tai maan pinnalta kohdan (2) 
       mukaisesti mukaan lukien, että pallo pelataan paikaltaan. 

Aikaisemmin hutilyönnin jälkeen pallo oli pelissä ja se oli 
pelattava paikaltaan, uudelleen tiiaaminen tulkittiin uuden 
pallon pelaamiseksi eli kolmas lyönti lähti. 

Kaksikymmentä vuotta liian myöhään?

sääntöpalsta

PARI SÄÄNTöKySyMySTÄ ILTOJEN RATOKSI:

1. Pelaajan pallo meni punaisella merkitylle rangaistus-
alueelle. Rangaistusalueen vertailupisteen ja viheriön välissä 
oli pieni kaistale väylää, mutta vapautumisalue (kaksi mai-
lanmittaa, ei lähemmäksi reikää) ylettyi viheriölle. Näin pal-
lo pudotettiin viheriölle, josta se vieri väylän puolelle, pysyen 
edellen vapautumisalueella. Tästä pallo putattiin reikään.

a)  Pelaaja toimi oikein, ei rangaistusta
b)  Pallo on pudotettava uudelleen viheriölle, lyöntiä ei 
     lasketa mutta pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen
c)  Pelaaja saa yleisen rangaistuksen (kaksi lyöntiä tai 
     reikäpelissä reiän menetys)

2.  Antin pallo putosi lähelle ulkorajaa aivan valkoisen ulkoraja-
merkin viereen. Koska merkkipaalu häiritsi lyöntiä, otti Antti 
paalun irti. Samalla hän muisti, ettei ulkorajan merkkejä saa pois-
taa, painoi paalun takaisin paikoilleen ja löi pallonsa väylälle.

a)  Antti saa kahden lyönnin rangaistuksen poistettuaan 
     ulkorajan merkin
b)  Antti saa yhden lyönnin rangaistuksen, koska hän 
     palautti paalun takaisin
c)  Ei rangaistusta

kari 
Bastman 

VASTAUKSET:

1.  c) Sääntö 17.1d(3): 
    Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset: 
•	 Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste 
•	 Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla 

       estealueella, mutta 
•	 Jos useampi kuin yksi kentän alue on kahden mailan-

mitan päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä 
vapautumisalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensim-
mäisenä kosketti sitä vapautumisalueelle pudotettaessa.   

Pallo olisi pitänyt pudottaa uudellen viheriölle. Nyt pallo 
pelattiin väärästä paikasta ja tästä säännön 14.7b mukaan 
tuli kahden lyönnin rangaistus.

2.  c) Sääntö 8.1a:   
   Kielletyt toimenpiteet:
   Lukuun ottamatta niitä tapoja, jotka sallitaan Säännöissä  
   8.1b, c ja d, pelaaja ei saa tehdä mitään seuraavista toimen-
   piteistä, jos ne parantavat lyöntiin vaikuttavia olosuhteita: 
   (1) Liikuttaa, taittaa tai katkaista mitään: 
•	 Kasvavaa tai kiinnittynyttä luontoon kuuluvaa 
•	 Kiinteää haittaa, olennaista rakennetta tai ulkorajan merkkiä
•	 Tiiausalueen tiimerkkiä, kun palloa pelataan tiiausalueelta 

Sääntö 8.1c: (1) 
Kuinka palauttaa olosuhteet alkuperäisiksi, kun jotain on 
liikutettu, taivutettu tai katkaistu. 
Pelaaja voi välttyä rangaistukselta Säännön 8.1a(1) rikko-
misesta, jos hän ennen lyöntiä palauttaa alkuperäisen 
esineen alkuperäiselle paikalleen niin, että sääntöjen 
vastaisesti tehty parannus häviää esimerkiksi: 
•	 Palauttamalla poistetun ulkorajan merkin (esim. ulko-

rajapaalun) takaisin paikalleen tai siirtämällä ul-
korajan merkin takaisin sen alkuperäiseen asentoon 
sen jälkeen, kun se on työnnetty eri kulmaan 

•	 Palauttamalla puun oksan tai heinän tai kiinteän haitan 
alkuperäiseen paikkaansa sen liikuttamisen jälkeen. 

JÄLKIKIRJOITUS

20 vuotta sitten
Yllä oleva sääntömuutos tuli Mikko Korhosen osalta pari-
kymmentä vuotta liian myöhään. 
      Vuoden 1999 lyöntipelin SM-kilpailussa Harjattulassa 
Mikko löi 16. reiällä pitkän avauksen vasemmalle aivan tien 
viereen. Ennen kuin tuomarina ehdin paikalle, oli Mikko 
poistanut pallon vieressä olleen ulkorajan paalun lyönnin 
tieltä. Kun totesin, ettei tuota paalua saa liikuttaa, Mikko 
laittoi paalun takaisin. Nyt paalu esti lyönnin viheriölle ja 
tuloksena oli tuplabogey, kun jouduin antamaan kahden lyön-
nin rangaistuksen ulkorajan merkin liikuttamisesta, siitäkin 
huolimatta, että paalu laitettiin ennen lyöntiä takaisin.
      Uusien sääntöjen mukaan olosuhteiden eli paalun pa-
lauttaminen olisi poistanut rangaistuksen. Hyvä tilaisuus 
mestaruuden voittamiseen saattoi kariutua tähän, mutta voit-
tihan Mikko sittenkin: tosin tällä kertaa Mikko Ilonen...

Kari Bastman
kari.bastman@gmail.com

Ensimmäinen uusien sääntöjen mukaan pelattu kausi on kotimaan osalta paketissa. Sääntöjen toimivuudesta 
varmaan keskustelua on riittänyt ja tiukkoja turpakäräjiä on terasseilla käyty.

Säännöistä on löytynyt pari kohtaa, joita harvemmin on palstoilla selvitetty, mutta voivat tulla kenen tahansa 
pelaajan kohdalle kierroksen aikana. Lainaan tähän sääntöjen kohdat.
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 OPEN FORUM 
Ohjelma

12.00 Kahvitarjoilu
12.30 SGS:n kuulumisia
     Heikki Hallaranta, SGS
13.00  Tasoituskierrosten kirjaamismahdollisuudet  
  ja GameBook 
     Mikko Rantanen, Golf GameBook
13.45 ensiaputilanteet golfkentällä 
     Ida-Lotta Skyttä, ensihoitaja AMK
14.30 miten harjoitella 
     Petri Parviainen, pro PGA 
15.30 Kahvitauko

Ohjelma tarkentuu kevään aikana ja on nähtävänä SGS:n nettisivuilla: 
www.suomengolfseniorit.fi > Golf seniorit ry > Vuosikokoukset
 

VUOSIKOKOUS 
Kello 16.00 alkavassa vuosi kokoukses
sa käsi tellään Suomen Golfseniorit 
ry:n sään töjen §10 määrää mät asiat. 
Esityslista on nähtävänä SGS:n netti
sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi > Golf
seniorit ry > Vuosikokoukset

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakko
ilmoittautumista 2.5.2020 mennessä: 
www.suomengolfseniorit.fi > Golfseniorit ry > 
Vuosikokoukset tai info@golfseniorit.fi tai 
p. 040 501 0358. 

tervetuloa!

VUOSIKOKOUS
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja 

Open Forum tilaisuuteen, jotka pidetään tiistaina 6.5.2020 klo 13.00 alkaen 
Hyvinkäällä osoitteessa Hotelli Sveitsi (Bio Rex) Härkävehmaankatu 4.

Hyvä pito

Kevyempi ote

Parempi svingi
PITÄVÄ OTE JOKA SÄÄLLÄ! 
Griplex-hanskojen silikonipisteet 
antavat erinomaisen pidon sekä 
kostealla ett ä kuivalla kelillä. 

PEHMEÄ JA HENGITTÄVÄ!
Griplex-hanskat valmistetaan 
microfi ber-materiaalista, 
joka tekee hanskasta pehmeän,
joustavan ja hengitt ävän.

KESTÄVÄ JA PESTÄVÄ!
Kostuneessa Griplex-hanskassa 
pito säilyy hyvin ja se myös kuivuu 
nopeasti . Likaisen
hanskan voi pestä käsipesulla. 
Luonnollinen kuivaus.

Silicone Golf Gloves

Valmistutt aja /
Maahantuoja:
Aida Oy
www.griplex.com

SGS:n jäsenille

-10%
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