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Vuonna 1981 perustetun Suomen Golfse -
niorit -yhdistyk sen tar koi tuk  sena on kehittää 
se nio ri golfia kilpa- ja kun tourheiluna, tarjota 
jäsenilleen senioreita kiinnostavia jäsenpalve-
luja, tukea ja edes auttaa seurojen seniori-
toimikuntien toimintaa sekä yhteistyössä 
Golfliiton kanssa koor dinoida valtakunnalli-
sta senioritoimintaa. Yhdistyksen jäseniksi 
hyväksytään miehet ja naiset sinä vuonna 
kun täyttävät 50 vuot ta. Jäsenmaksun mak-
sa neita senioreita oli vuoden 2021 lopussa 
15 020.

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, M80 Tour, N60 Tour, N70 Tour, 
Senior Aluetour sekä Pohjoinen Scratch 
Mestaruuskilpailu.
     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) miesten M50 
EM-kisat järjestetään syys kuun alussa Virossa 
ja naisten vastaavat N50 kisat samaan aikaan 
Sloveniassa. Kesä-heinäkuussa järjestetään 
ESGA:n (Eu ro pean Senior Golf Association) 
miesten M65- ja M75-sarjan kisat Italiassa 
ja M55-joukkuei den EM-kilpailut elokuun 
alussa Ranskassa. ESLGA:n (Euro pean 
Senior Ladies Golf Association) mestaruus-
kilpailut, nimel tään Marisa Sgara vatti Trophy, 
sekä N65-joukkuekil pailut järjestetään 
heinäkuussa Sveitsissä.

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 Kesäpäivät. Tänä kesänä Kesäpäiviä 
järjestetään neljät eri puolilla Suomea.     
SGS järjestää yhteistyössä OnGolf matka-
toimiston kanssa golf matkoja ulkomaille. 
SGS on ostanut tai vuokrannut jäsenistönsä 
käyttöön eri ken tiltä pelioikeuksia, joita 
jäsenet voivat käyttää maksamalla 20 euron 
toi misto maksun kentille. Li säksi jäsenet 
saavat alennuksia Green  Fee  -maksuista ja 
hotellimajoituksesta koti maassa ja ulko-
mailla.  
     SGS ylläpitää myös omia nettisivuja sekä 
Facebook-tiliä. SGS julkaisee Seniorigolfari-
nimistä jäsenlehteä kerran vuodes sa sekä 
kaikille jäsenille jaettavan Uutiskirjeen 
kerran kuukaudessa. 
     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  

ILMOITUS   KIINNOSTUKSESTA   
FST   TOUR   PÄÄLLIKON   TEHTÄVÄÄN   

  

Hakija:    Anne   Kokko ,   ikä   55   v.,   asuinpaikka   
Espoo,   seura   Sarfvik   Golf   Club,   aktiivinen   
kilpapelaaja   

Työkokemus :     
Liiketoiminnan   kehityspäällikkönä   Neste   Oyj:n   
Innovaatiot   -organisaatiossa,   30   v   työkokemus   
liiketoiminnan   eri   operatiivisista,   johto-   ja  
kehitystehtävistä   (strategiat,   liiketoiminnan   
kehitys,   myynti-,   tuotantotehtävät)   useassa   eri   
kv.   yrityksessä   antaen   vahvan   taustan   
toimimaan   tavoitteellisesti   ja   organisoidusti   
isojen   ryhmien   ympäristöissä.   
Englannin   kieli   sujuvaa   ja   työkielenä.   

Golf   -taustatietoja :   

Pelaaminen     
Aktiivinen   kilpagolfaaja   v.   2000   alkaen   (>   800   
kisaa   eri   tasoilla;   Mid   ja   Senior   Tourit,   muita   
kansallisia   ja   kansainvälisiä   kisoja),   muutama   
SM-mitali   ja   maajoukkue-edustuksia   mid-   ja   
senioritasoilla;     
Marisa   Sgaravatti   -turnauksessa   pelaajana   
kolme   kertaa   (2016-2018)   ja   joukkueen   
kapteenina   2021;   
Kapteenina   seniorinaisten   EGA   EM-kisoissa   
Belgiassa   2018;   
Pelikokemusta   Suomessa   n.   80   kentällä,   
maailmalla   kierrettynä   90   kenttää.   

Kisojen   organisointi     
Mid   toimikunnan   jäsen   2010-2015;     
Ladies   Mid   Tourin   rakentaja   ja   tour   päällikkö   v.   
2010-2015;   Mid   Tourin   kunniajäsen   nro   7.   
(2015);   erotuomarikortti   vuodesta   2010   

  

Vahvuudet    tehtävään:     

1. Usean   vuoden   kokemus   golfkisojen   ja   Mid   
tourin   organisoimisesta   ja   kehittämisestä;   
mukana   FST   kauden   2022   suunnittelussa     

2. Laaja   pelaajien   tuntemus   henkilökohtaisesti;   
Kokemusta   ja   halua   kehittää   seniorien   
kilpailutoimintaa   kaikissa   ikäryhmissä;     

3. Laaja   näkemys   kilpagolfista   ja   golftoimialasta;     
4. Ikä   -   ikäni   puolesta   uskon   pystyväni   toimimaan,  

kehittämään   ja   tuomaan   uusia   ajatuksia   tourille   
monen   vuoden   ajan   

  

Teesit   ja   tavoitteet    tehtävään:     

1. Seniorinaisten   kilpatoiminnan   jatkokehittäminen   
yhä   paremmin   motivoimaan   eri   ikäluokkia   ja   
varmistamaan   mielenkiintoisten   kisojen   
jatkuvuus   kaikissa   ikäluokissa   sopivin   
kisatapahtumin;     

2. Ranking   -järjestelmän   kehittäminen   
palvelemaan   entistä   paremmin   eri   ikäluokkien   
tarpeita,   kuten   maajoukkuevalintoja;     

3. Viestintä   ja   markkinointi   -   jatkoa   nykyiselle   
kehitystyölle   lisäämään   näkyvyyttä   ja   
avoimuutta   koko   golfsenioritoiminnassa;     

4. Uudistuminen   -   löytää   uusia   asioita   
toteutettavaksi   ja   mahdollistamaan   Suomen   
seniorinaisten   nousu   yhä   lähemmäs   Euroopan   
kärkeä     

Toimintatavat    tavoitteisiin   pääsemiseksi:   

1. Verkostoituminen,   yhteistyö,   tiimitoiminta;     
2. Avoimuus   -   Viestintä   ja   kommunikointi   -   avoin   

keskustelu   golfyhteisössä,   eri   kommunikointi-   
kanavien   hyödyntäminen,   pelaajakyselyt   ja   
-tapahtumat   kisojen   ulkopuolella   

Suosittelijat:   
Pirkko   Havukainen,    FST   Tour   manager   2019-2021;   
Pirjo   Sipronen,    FST   Tour   manager   2013-2018;   
Heli   Ekström ,   FST   Tour   manager   2003-2012;     

Anna-Maria   Lehtonen ,    SGS   pelaajaedustaja   2014-   
2020;   moninkertainen   SM-mitalisti   ja   seniorimaajouk-   
kuepelaaja   2013-2021;   
Minna   Kaarnalahti,     Suomen   menestynein   seniori-   
golfaaja,   FST   voittaja   2021;    
Pirjo   Kortesoja ,   maajoukkuepelaaja   2015-2019,   
Pohjois-Suomen   SCR   tour   koordinaattori   2020-2021     

Anne Kokko, SGC
2022 – 2024   
040 559 8469 
kokko.annek@gmail.com

Aki Kurronen, HaGK
2022 – 2023 
050 554 5070
aki.kurronen@entalcon.fi   

Ari Mustonen, ViGS
2018 – 2023  
0400 159 114
ahe.mustonen@gmail.com
   

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

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

Helena Rajala, KyG
2020 – 2022 
040 502 2521
helena.rajalat@gmail.com   

Jouko Latvakangas, ERG
Puheenjohtaja
2022 – 2023   
050 453 2760 
jouko.latvakangas@gmail.com
 

Ole Johansson, EGS
2009 – 2023 
040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi

Jukka Paakki, HSGC
2022 – 2023 
0500 852 368
jukka.paakki@cs.helsinki.fi  
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  Puheenjohtajalta

korona kurittaa, 
mutta golfilla menee lujaa

n  Tänä kesänä SGS:n pelioikeuspaletti kasvaa jälleen kun Kokkolan Golf ja Raahentienoon Golf liittyvät joukkoon neljällä pelioikeudella kumpikin. Aikai sem
milta kentiltä on lisäksi hankittu 32 lisäpelioikeutta. Kuvassa vasemmalla Kokkolan kaunis päätösväylä ja oikealla Raahentienoon ysiväylä klubitaloineen.  

Heikki Hallarannan ansiokkaan SGS-uran jälkeen 
naputtelen uutena miehenä tätä Puheenjohtajalta-
palstaa. Heikki on ollut mukana SGS:n hallituk-

sessa vuodesta 2010, jolloin aloitti jäsenpalveluissa, mutta jo 
vuoden kuluttua lähti vetämään kilpailutoimintaa. Vuodesta 
2018 alkaen Heikki on ollut SGS:n puheenjohtaja ja halusi 
nyt siirtyä varsinaiseksi oloneuvokseksi. Heikin aikana yh-
distyksemme on kehittynyt merkittäväksi toimijaksi golfin 
saralla, mistä hänelle erityinen kiitos meidän kaikkien golf-
sennujen puolesta. Tästä on hyvä jatkaa seniorigolfin kehit-
tämistä ja SGS:n palvelutarjonnan laajentamista. 

SGS:n jäsenmäärä kohosi ensimmäistä kertaa yli 
15 000 ja kasvu näyttäisi jatkuvan. Tosin täytyy todeta, että 
kasvunvaraakin on, sillä Golfliiton alaisten seurojen jäsen-
määrästä (n. 157 000) noin puolet on senioreita. Kuitenkin, 
jos asiaa tarkastellaan Euroopan laajuisesti, on yhdistyksem-
me jäsenmäärältään ylivoimaisesti suurin kaikista ESGA:ssa 
(European Senior Golf Association) mukana olevien jäsen-
maiden vastaavista seniorigolfyhdistyksistä. Varmasti tämä 
toiminnan laajuus on tuonut myös erinomaista menestystä 
kansainvälisilläkin areenoilla. ESGA:n rankingissa Suomi 
on lähes kaikissa sarjoissa kolmen joukossa. Tuon menestyk-
sen on taannut vahva ja kasvava kotimaan kilpailutoiminta. 
Viime vuonna SGS:n kilpasarjoissa pelattiin ennätykselliset 
9146 kilpailukierrosta. Valitettavasti kansainväliset kilpailut 
peruutettiin suurelta osalta koronan takia. EGA:n (European 
Golf Association) järjestämät N50 ja M50 joukkuemes-
taruuskilpailut onnistuttiin kuitenkin järjestämään, niissä 
molemmat joukkueemme onnistuivat pääsemään kahdeksan 

parhaan joukkoon.
Vaikka kilpagolf on SGS:n ytimessä, on tärkeää, että 

pääsemme tarjoamaan koko jäsenistöllemme vastinetta 
jäse nyydelle. Siksi olemme edelleen laajentaneet seniori-
pelioikeuksien määrää ja neuvotelleet muita etuja jäsenis-
töllemme. Kaudelle 2022 meillä on helmikuun alun tiedon 
mukaan käytettävissä 196 pelioikeutta 41 seuran yhteensä 
44:llä kentällä. Lisäksi muutamat kentät Espanjassa, Virossa, 
Latviassa ja Puolassa antavat jäsenillemme alennuksia green 
feestä. 

SGS:n järjestämiä ulkomaan pelireissuja korona on 
jonkin verran kurittanut, mutta toivotaan, että pian päästään 
normaalin päiväjärjestykseen ja voimme nauttia tästäkin jä-
senpalvelusta täysin siemauksin. Viime syksynä jo pääsimme 
hyvin alkuun ja uuden vuoden alkaessa näyttää jälleen siltä, 
että jäsenmatkat toteutuvat suunnitellusti. Uskon, että ensi 
syksynä kaikki on paremmin.

Viime vuoden aikana investoimme uusin nettisivuihin 
ja uskon, että tietoa löytyy nyt entistä helpommin ja toisaalta 
tiedon tuottaminenkin sinne sujuu nyt mukavasti.

Yhdistyksemme toiminta perustuu täysin vapaaehtois-
työhön ja lopuksi haluankin kiittää kaikkia niitä toimintam-
me pyörittämiseen sitoutuneita henkilöitä, jotka ovat luo-
neet seniorigolfareille näin mahtavat puitteet työtunneista 
tinkimättä.

Oikein mukavaa golfkesää teille kaikille seniorigolfarit!

Jouko Latvakangas
Puheenjohtaja
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  peliOikeuSkeNtät 2022

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 04/2023

SGS
Jäsenkortti 2022

Suomen Golfseniorit ry

JäSeNpAlVelut
AleNNuSkeNtät

Jyväs-Golf, JG
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 Green Feen 
hintaan 24 euroa /9 reikää ja 34 euroa /18 reikää. 

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 31.5.2022 asti ja 1.9.2022 
alkaen pelaamaan vapaasti arkisin toimistomaksulla 20,-
Ei päiväkohtaisia rajoituksia. Viikonloppuisin ja pyhinä 
peliokeuksia käytössä normaalisti 6 kpl/pvä. 
Ei voi käyttää kilpailukierroksiin

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 Green Feen hintaan 45 euroa. 
Etu ei ole voimassa 27.6-31.7.2022.

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

Salo Golf, SaG
tarjoaa maanantaisin 1.5. - 31.10.2022 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.

Virvik Golf, ViG
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 35 euroa, 
viikonloppuisin 45 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, Ozo Golf, Latviassa ja Sand Valley Golf Puolassa. 

ALennuksiA myös esPAnJAssA, VirossA, LAtViAssA JA 
PuoLAssA

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

ALLA LueteLLut kentät myöntäVät sGs:n JäseniLLe ALennustA PeLimAksustA 

Lakeside Golf Vammala, Pirunpelto väylä 9

SGS:n pelioikeuskartta laajenee tänä kautena jälleen uusille 
paikkakunnille kun Kokkolan Golf ja Raahentienoon Golf 
liittyvät pelioikeuskenttien joukkoon neljällä pelioikeudella 
kumpikin. Pelioikeuksia on hankittu lisää myös aikaisemmilta 
kentiltä yhteensä 32 kappaletta ja niitä on nyt jäsenten käy-
tössä yhtensä 194 kappaletta 41 seuran yhteensä 44 kentällä. 

Viime vuonna kesken kauden mukaan tullut Kultaranta 

Golf Resort Naantalissa jatkaa viime vuoden konseptilla, jon-
ka mukaan varsinaista peli oikeusmäärää eikä varausaikarajaa 
ole, vaan SGS:n jäsen pääsee pelaamaan arkisin klo 9 ja 14 
välillä aina silloin, kun kentillä on tilaa (pl. heinäkuu).  

Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet löytyvät 
netistä sekä jäsenille jaettavasta pelioikeustiedotteesta ja tas-
kukilpailukalenterista.

Jäsenkortti
Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 2022 pelioikeus-
seurat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä vuonna pelioikeuksia yhteensä 194 
kappaletta 41 golfseuran 44:llä kentällä Suomessa. 

Kirjoita korttiin jäsennumerosi, nimesi, kotiseurasi ja seura missä sinulla 
on pelioikeus. Jäsenkortin kääntöpuolella on lueteltu kaikki pelioikeusken-
tät ja siihen kenttien caddie masterit ruksaavat pelioikeuk sien käytön. SGS:n 
jäsenyys oikeuttaa yhteen käyntikertaan kullakin kentällä kauden aikana 
kentän ennakkovarausajan puitteissa, paitsi jos varaat ajan pelipäivänä 
tai sitä edeltävänä päivänä klo 16 jälkeen ja pelioikeus on silloin vapaana. 
Ensimmäisellä käyntikerralla käynti ruksataan aina, riippumatta siitä, milloin 
peliaika on varattu. 

MEMBERSHIP CARD

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2023

SGS
Jäsenkortti 2022

Suomen Golfseniorit ry

12345             SERAFINA SENIORI
WGK           FGS

Marbella Golf, Espanja

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

Alastaro Golf, AlGo 6
Botniagolf, BG 4
Eerikkala Golf, EeG  6
Eke Golf, EkeG 6
Espoon Golfseura, EGS 6
Gumböle Golf, GG 6
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Himos-Patalahti Golf, HPG 6
Hyvinkään Golf, HyG 4
Iitin Golfseura, IGS 6
Imatran Golf, IG 6     
Järviseudun Golfseura, JGS 4
Kalajoki Golf, KlG 3 
Karelia Golf, KarG 4

Kartanogolf, KGolf 6
Kokkolan Golf 4
Koski-Golf, KosG 6
Kultaranta Golf Resort 
Kuusamo Golf, KuuG 4
Kymen Golf, KG 6
Loimijoki Golf, LoG 6
Meri-Teijo Golf, MTG 4
Nivalan Seudun Golf, NSG 4
Nurmijärven Golfklubi, NGK 6
Paltamon Golf, PaG 8
Porvoo Golf Borgå, PBG 5
Puula Golf, PuulaG 6
Raahentienoon Golf 4
Rauma Golf, RG 4

Revontuli Golf, ReG 4
Ruuhikoski Golf, EPG 6
Ruukkigolf, RuG 4
Santa Claus Golf, SantaGC 2 
Tahkon Golfseura, TGS 4
Uudenkaupungin Golfklubi, UGK 4
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäki Golf, ViGS
     Cooke  4
     Classic 4
Viipurin Golf, VG       
     Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Wiurila Golf, WGCC 6
Ähtärin Golf, ÄG 4

kAksi uuttA kenttää JA reiLusti Lisää PeLioikeuksiA
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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 500€/vko/huoneisto,
elo-syyskuu 650€/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. 
Bed & Ball -golfmajoitus-
paketti 88 €/hlö sisältää: 
•	 Green Feen
•	 Majoituksen 2hh 
•	 Aamupalan
•	 Hotellisaunan

Single majoitus + 30€. Tarjous voimassa ma-to koko kauden. 
Rannassa eri hintaan useita saunoja, mm. savusauna ja  
ulko pore allas hieronnalla.   
Varaukset: 014 8448 200, golf p. 014 8448 292
Lisäinfo: www.revontuli.fi.

HOTEL 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  99€/hlö
•	 Wiurila Golf & Country Club 99€/hlö

Räätälöimme mieluusti useamman pelin majoituspaketin
toiveiden mukaisesti. 
Varaukset: 02 777 600 / info@fjalar.fi Lisäinfo: www.fjalar.fi. 

HOTEL RADALLA, IITTI

Iitti Golf ja Hotel Radalla
tarjoaa SGS:n jäsenille 
golf- ja majoitusedun. 
Pakettihintaan sisältyy
kahden vuorokaden 
majoi tuksen Hotel 
Radalla sekä kaksi peli-
kierrosta Iitti Golfissa. 

Hotellimajoitukseen sisältyy aamiaiset ja rantasaunan käyttö. 
Hinta kahdelta henkilöltä 292€, hinta yhdelle 222€.
Tarjous on voimassa 1.6.-30.9.2022
Varaus ja lisäinfo: caddiemaster@iittigolf.com, 02 9170 0757
Varauskoodi: GOLFSENIORIT2022  
Lisäinfo: www.iittigolf.com

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 sijaitsevat 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  

NAANTALI SPA

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

•	 Sauna- ja allasosaston vapaa käyttö 
•	 Yksi Gree Fee Aurinko Golfissa tai Kultaranta Golfissa 

49€(hlö  
Voimassa golfkauden 2022 ajan. Erikoishint. pak. raj. määrä. 
Varauskoodi ja nettivarausten kampanjatunnus: 
PROGOLFSE.
Varaukset: 02 4455 100 tai info@naantalispa.fi 

Mennyt kausi noudatteli edellisen 
kauden tavoin golfin kannalta 
myönteistä draivia. Korona ja 

siitä johtuvat rajoitukset kiusasivat meitä 
monella tavalla, mutta onneksi saimme 
jatkaa tätä hienoa lajia turvallisissa mer-
keissä.

Uusia golfareita saatiin myös viime 
kaudella, joskin hieman vähemmän kuin 
edellisenä vuotena. Myös SGS:n jäsen  
määrä kasvoi ja ylitti viidentoistatuhannen 
jäsenen rajan.

Menneellä kaudella panostimme jä-
sentemme käyttöön tarkoitettujen peli-
oikeuksien määrän lisäämisen lisäksi uu-
sien kenttien saamiseen mukaan. Uusia 
kenttiä saatiinkin neljä; Imatra Golf, 
Nivalan Seudun Golf, Ruuhikoski Golf ja 
Kuusamo Golf. Pelioikeuksien määrä kas-
voi 18 oikeudella.

Kaikkien kenttien SGS:n jäsenten 
kiertämiä kierrosmääriä emme vielä ole 
saaneet. Tämänhetkisen tiedon mukaan 
niitä on kuitenkin yli 18.000. Kasvua noin 
10 % edelliseen kauteen verrattuna.

kärkiviisikko
Alla esimerkkejä kärkiviisikon kentillä pe-
latuista kierrosmääristä:
•	Kultaranta	1254	kierr.	(+	284)
•	Vierumäki Classic 933 kierr. (+127) 
•	Loimijoki	Golf	828	kierr.	(+	19)
•	Alastaro	Golf	751	kierr.	(+	221)
•	Espoon	Golfseura	745	kierr.	(–	310)

Kultarannassa päiväkohtaisten pelaajien 
määrää ei heinäkuuta lukuun ottamatta 
rajattu. Tämä jatkuu myös tulevana kau-
tena. Espoon Golfseuran käytön pienene-
minen selittynee sillä, että pelioikeuk sien 

määrä supistui kahdella, kahdeksasta kuu-
teen.

Pelioikeuksien käytön kokonaismää-
rä on joka tapauksessa varsin iso, siitä 
suuret kiitokset kaikille tämän mahdollis-
taneille tahoille.

kokkola ja raahe uusina
Tulevalle kaudelle saamme jäsentemme 
käyttöön aikaisemmilta kentiltä 32 uutta 
pelioikeutta sekä kaksi kokonaan uutta 
kenttää, Kokkolan Golf länsiranni kolta ja 
Raahentienoon Golf Siikajoella Oulun ja 
Raahen välissä. Näin ollen tulevana kau-
tena meidän käytössämme on 194 pelioi-
keutta 44:llä eri kentällä.

Talven aikana käydyissä neuvotteluis-
sa oli aistittavissa, etenkin ruuhkasuomen 
osalta, että pelaajien määrän kasvusta joh-
tuen kentillä ei ollut suuremmin haluk-
kuutta lisätä SGS:n pelioikeuksien määriä, 
koska pelaajia oli muutoinkin riittänyt.

Pelaajamäärien kasvu vaikutti näin 
ollen myös peliaikojen saamiseen kaiken 
kaikkiaan.

sähköinen jäsenkortti
Kenttien kannalta on toki hienoa, että pe-
laajia riittää ja kentät pärjäävät. Meidän 
jäsentemme kannalta taas olisi hienoa, jos 
kentät hyödyntäisivät tehokkaasti mah-
dolliset hiljaiset hetket tarjoamalla etuja 
senioreille, joista useimmilla pelaamaan 
pääsy ilman työvelvoitteita onnistuu ly-
hyelläkin varoitusajalla. Intoa ja pelitahtoa 
varmasti riittää ja näin taataan jatkossakin 
kentille pelaajia myös seniorien riveistä.

Tulevaisuudessa tavoitteenamme on 
siirtyminen sähköiseen jäsenkorttiin sekä 
myöhemmin netin kautta hoidettavaan 
pelioikeuksien varaaminen. Tämä olisi 

huomattava helpotus sekä jäsenille että pe-
lioikeusseuroille.

Pelioikeuksien käyttö
Tässä yhteydessä on hyvä vielä muistut-
taa pelioikeuksien käytöstä. Käytttäjän 
tulee olla sekä Golfliiton alaisen seuran 
että Suomen Golfseniorit ry:n jäsen. Sen 
lisäksi hänellä tulee olla henkilökohtainen 
nimetty pelioikeus jossakin SGL:n alaises-
sa golfseurassa. Sääntöjemme mukainen 
pelioikeus voi olla joko omassa käytössä 
oleva aktiivinen osake tai ry- seuran täys-
jäsenyys, nimetty kausi /vuokrapelioikeus 
tai henkilökohtainen 10- kortti.

muut jäsenedut
Jäsenkorttisi, pelioikeuskentät ja tarkem-
mat pelioikeuksien käyttöohjeet löytyvät 
tämän lehden mukana postitetusta erilli-
sestä liitteestä. Pelioikeuksien ohjeet löy-
tyvät myös www.suomengolfseniorit netti-
sivuilta.

SGS:n kotisivuille päivittyvät myös 
ajankohtaiset tiedot jäsenille tarjotta-
vista eduista, niin pelioikeuksiin kuin 
alennuk siin, harjoitteluun, matkoihin, ta-
pahtumiin sekä kilpailuihin liittyen.

Muistetaan hyvät käytöstavat silloin-
kin, kun pelioikeutta ei ole saata vissa ha-
luttuna ajankohtana. Tilanne luonnolli-
sesti harmittaa mutta cä däri ei ole oikea 
kiukun purkamisen koh de, vaan asiasta 
voi ottaa yhteyttä minuun.

Lopuksi muistutus Lauri 
”tahko” Pihkalan sanoin
”Kun lakkaamme liikkumasta, se ei johdu 
siitä, että vanhenemme, vaan vanhenemme 
kun lakkaamme liikkumasta.”

peLIOIkeuksIen 

 käyttö edelleen kasvussa

Ari mustonen 
Jäsenpalvelut

n Kuvassa näkyvässä Kultaranta Golf Resortissa käytettiin viime vuonna ahkerimmin SGS:n pelioikeuksia
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Kevät- ja syyskokous:

n Puheenjohtaja Heikki Hallaranta toivotti jäsenet tervetulleiksi 
Vantaan Metropoliassa pidettävään kevät ja syyskokoukseen. 
Avustajana sihteerinä toimiva Ole Johansson.

n Neljän vuoden puheenjohtajajakauden ja yhteensä kahdentoista 
vuoden hallituskauden jälkeen Heikki Hallaranta jättää tehtävän 
seuraajalleen Jouko Latvakankaalle. Ansaitut kiitokset työstään 
kukkien ja siihen tarvittavan kasteluveden muodossa ojentaa hänelle 
varapuheenjohtaja Anneli Tuominen.

Suomen Golfseniorien kevät- ja syyskokous pidettiin maa-
nantaina 27.10.2021 Vantaalla Myyrmäen Metropolian 
kampuksella isossa auditoriossa. Koronatilanteen takia 
kevätkokous peruttiin keväältä ja se pidettiin nyt erillise-

nä kokouksena ennen syyskokousta. Molemmissa kokouksissa oli 
läsnä reilut 60 jäsentä asianmukaisesti maskein varustautuneina. 
Käsidesiä oli tarjolla ja salissa pidettiin turvavälit.

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hallaranta avasi tilaisuu-
den ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

kevätkokous
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Ikäheimonen 
Master Golfista ja sihteerinä toimi SGS:n sihteeri Ole Johansson 
Espoon Golfseurasta. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoik-
si valittiin Pirjo Ketonen Pickala Golfista ja Ahti Seppä Keimola 
Golfista. Esityslistalla ei ollut mitään tavanomaisuudesta poik-
keavaa eikä hallitukselle ollut tullut mitään esitystä käsiteltävistä 
ylimääräisistä asioista ja näin saatiin kokous viedyksi läpi nope-
asti. Ole Johansson esitti vuoden 2020 toimintakertomuksen 
ja SGS:n rahastonhoitaja Kytäjä Golfin Anneli Tuominen esitti 
67.023,24 euron ylijäämää osoittavan tilinpäätöksen sekä tilin- ja 
toiminnantarkastajien lausunnot. Tulokseen vaikutti ensisijaisesti 
se, että suurin osa EM-joukkuekilpailuista peruutettiin Covid-19 
tilanteesta johtuen. Tilinpäätös vahvistettiin ja toimintakertomus 
hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitukselle ja muille tilivelvollisille 
myönnettiin vastuuvapaus.

syyskokous
Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä jatkoivat Jouko Ikä-
heimonen ja Ole Johansson. Pöytäkirjan tarkastajat saivat uutta 
luottamusta.   

Erovuorossa ollut puheenjohtaja Heikki Hallaranta ei kah-
den puheenjotajakauden jälkeen enää asettunut ehdolle uudelle 
kaudelle. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 olleen Hallarannan 
tilalle valittiin yksimielisesti vuosi sitten hallitukseen valittu 
Jouko Latvakangas Espoon Ringside Golfista.  

Latvakankaan tilalle hallitukseen hänen loppukaudek-
seen valittiin yksimielisesti Aki Kurronen Hartola Golfista. 
Hallituksessa vuodesta 2015 istunut Paavo Reunanen oli pyytä-
nyt eroa vuoden 2022 alusta ja hänen loppukaudekseen valittiin 
yksimielisesti Jukka Paakki Hills by GoGolfista.

Erovuorossa ollut naisten kilpailutoiminnasta vastaava 
Pirkko Havukainen ei asettunut ehdolle uudelle kaudelle. Hä-

nen paikalleen kokouksessa esitettiin kahta ehdokasta, Leena 
Sairoa Meri-Teijo Golfista sekä Anne Kokkoa Sarfvik Golfista. 
Kummallakin oli kokouksessa vahvat kannattajajoukkonsa mutta 
suljetun lippuäänestyksen jälkeen Anne Kokko valittiin äänin 36-
24. Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät sivuilla 42-47. 

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtymä 
DHS Oy Audit Partners ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tapani 
Vuopala (KHT). Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin 
Heikki Aaltonen ja hänen varamiehekseen Jouko Ikäheimonen.

Yhdistyksen sihteeri Ole Johansson esitti hallituksen laa-
timan toimintasuunnitelman vuodelle 2022 ja rahastonhoitaja 
Anneli Tuominen esitti vuoden 2022 talousarvion. Tulevan toi-
mintavuoden ennakoitu jäsenmäärä on 14 700 ja alijäämä 58 182 
euroa. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin yksi-
mielisesti. Vuoden 2022 jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen 
ehdottama 25 euroa. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä, 
kuten ei myöskään myöhästyneen jäsenmaksun viivästysmaksua.

Muista kokouksessa käsiteltävistä asioista SGS:n jäsen 
Hannu Tolonen oli hallitukselle tehnyt esityksen kahdesta asas-
ta. Toinen koski vuosikokouksen järjestämistä myös videon vä-
lityksellä ja toinen koski Seniorigolfari-lehden julkaisemista 
digitaalisessa muodossa. Ensinmainitusta ehdotuksesta kokous 
totesi videokokouksen järjestämisen vaativan paljon erikoisjär-
jestelyä eikä katsonut sitä tarkoituksenmukaiseksi. Pontena sih-
teeri esitti vuosikokousten järjestämistä siten, että niistä toinen 
järjestettäisiin pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jotta myös mui-
den kuin pääkaupungin lähellä asuvien olisi helpompi osallistua. 
Toisesta asiasta sihteeri totesi kaikkien vuodesta 2010 julkaistu-
jen Seniorigolfari-lehtien löytyvän digitaalisessa muodossa SGS:n 
nettisivuilta. 

kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja
Kevätkokouksessa hallituksen esitys entisten hallituksen jäsen-
tan Pirjo Siprosen ja Kari Hiukan kutsumisesta kunniajäseniksi 
hyväksyttiin yksimielisesti. Syyskokouksessa hallitus esitti esitys-
listan ulkopuolelta Heikki Hallarannan kutsumista kunniapu-
heenjohtajaksi sekä Paavo Reunasen kutsumista kunniajäseneksi. 
Kumpikin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Kokousten pöytäkirjat, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät SGS:n nettisivuilta.

ole Johansson

Jo toisena vuotena perättäin jouduimme koronarajoituksista johtuen peruuttamaan kevät-
kokouksen ja siirtämään sen pidettäväksi yhtä aikaa syyskokouksen kanssa. Syksyllä-

kin korona löi edelleen leimansa kaikelle toiminnalle mutta rajoitukset olivat 
sen verran helpottuneet, että kokoukset saatiin pidetyiksi hyvässä järjes  -

tyk sessä ja osanottajamääräkin lähenteli aikaisempien vuosien tasoa.
Perinteinen Open Forum keskustelutilaisuus jätettiin kui ten-

kin aikaataulusyistä pois myös tällä kertaa.

Hallitukseen kolme  
uutta jäsentä
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imeästä marraskuusta viikko tai kaksi 
vaihtuu golflomaan Belekin auringossa. 
Salaa on niin onnellinen, mutta toisaalta 
tuntee melkein huonoa omaatuntoa, kun 

uskaltautuu matkaan ja altistaa itsensä aika monille 
kontakteille. 

Mutta Helsinki-Vantaan lentokenttä on aave-
maisen hiljainen - aamulentoja on vähän ja matkus-
tajia niin vähän, että turvavälit säilyvät vaikeuksitta. 
Koneessa ei välttämättä tarvitse syödä eikä juoda 
mitään, vaan maskia voi pitää koko ajan. Gazipasan 
lentokentältä alkaa uuvuttavan pitkältä tuntuva bus-
simatka itse Belekiin. Mutta tässä bussissa olemme 
me kaikki, jotka seuraavan viikon tai kahden aikana 
olemme muutenkin tekemisissä toistemme kanssa. 
Me muodostamme oman kuplan. 

Golfsenioreiden reissussa mukavinta ovat ih-
miset – joitakin tuttuja viime matkalta mutta pää-
osin uusia tuttavuuksia. Eri puolilta Suomea erilaisia 
hauskoja ja rentoja tyyppejä, joiden kanssa puhutaan 
golfia – ja vaihdetaan ajatuksia ruuasta, historiasta, 
terveydestä, koronasta, yhteiskunnasta – kaikesta 
maan ja taivaan välillä. Mutta se asenne meitä yh-
distää – golfsenioreiden reissulle lähdetään yksin, 
kaverin tai puolison kanssa, kavereiden kanssa, mut-
ta kaikki ovat lomareissulla rennolla asenteella – ja 
onneksi tuo asenne säilyy myös golfkentillä. Tästä 
porukasta löytyy seuraa. 

Joka päivä pelimuodot ja peliryhmät muuttuvat, 
siitä pitää matkanjohtaja Ole Johansson huolen ja me 
pelaamme joukkuepelejä. En tiennytkään, että best 
ballin ja scramblen lisäksi joukkuepelejä on niin pal-
jon. Viikkoon mahtuu viisi pelipäivää ja matkapäi-
vien lisäksi yksi golfiton päivä. Toki innokkaimmat 
varaavat peliajan tuollekin päivälle. 90 € green feestä 
on paljon; nyt Belekissä aiotaan kuitata koronatap-
pioita hintoja korottamalla. Aikatauluttoman päivän 
voi viettää ilman lisäkustannuksia rennosti rannalla 
tai Gloria Verden spassa tai hikoillen kuntosalilla tai 
ohjatuilla liikuntatunneilla pilateksessa, zumbassa, 
vesijumpassa, venyttelyssä. Niin ja golfklubin har-
joitusalueet ovat tietysti ahkerasti reissaajien käytössä 
vapaapäivänäkin. Merivesi on lämpimämpää (n. + 20 
astetta) kuin ulkoaltaiden vesi (+ 16 astetta). Kukaan 
ei ui uima-altaissa (spata lukuun ottamatta) mutta 
meressä useat. 

Asumme Gloria Verden hotellin päärakennuk-
sessa. Hotelli on maltillisen kokoinen eikä se marras-
kuussa todellakaan ole täynnä. Jos olisin etukäteen 
tiennyt, että herkkuja notkuvat noutopöydät onkin 
aseteltu lasien taakse ja noutopöydistä on tullut pal-
velupöytiä, joista pyytämällä asiakkaalle ojennetaan 
hänen toivomiaan ruokalajeja, olisin ollut paljon 
levollisempi. Jos olisin tiennyt, että kaikki ruokailu- 
välineet on paketoitu joko ruokaliinan sisään tai pa-
peripussiin ja sinetti vahvistaa välineet desinfioiduik-

P

Kyllähän tätä matkaa oli odotettu, sillä koronakurimus ei meinannut millään antaa 
lähtölupaa. Kun lupa viimein heltisi, niin moni ehkä sittenkin hieman epäröiden ja 

pelokkaana pakkasi bäginsä ja pakaasinsa. Rohkaisua antoivat kuitenkin kotimaan 
syyssateet ja marraskuun odotettavissa olevat harmaat hetket. Mutta kun neljän tunnin 

lentomatkan jälkeen parin tunnin mittainen bussimatka päättyi Gloria Verde -hotellin 
tarjoamiin tervetuliaismaljoihin, niin huolen häivän rippeetkin olivat jo vaihtuneet huomisen 

golfkierroksen odotukseen. Miten sitten kaikki sujui, siitä 
voit lukea seuraavasta matkaraportista.  

Belek 
golfkeidas koronan keskellä, 

ihmemaa islamin varjossa

n Kahdn viikon matkan 
yksi illallinen nautittiin 
ns. Basilikassa. Neljän 
ruokalajin menun aikana 
jäi hyvin aikaa seuruste
luun ja kattomaalauksien 
ihmettelemiseen.
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si, en olisi epäröinyt matkapäätöstä. 
Gloria Verdessä koronan leviämisen estämiseksi on 

tehty todella paljon; henkilökunta käyttää maskeja, käsi-
desiä on tarjolla automaateista hissien ja ovien lähellä, 
kaikkialla. Koronan leviämisen estämisessä me kaikki 
olemme yhteisvastuussa. Maski suojaa toisinaan vain nä-
ennäisesti; laukussa tai taskussa se ei auta, leuan alla tai 
pöydällä sitä ei ole tarkoitettu pidettäväksi. 

Hissit on rajoitettu kahdelle henkilölle, vaikka nii- 
hin oikeasti sopisi kymmenen. Hotellin naistenhuonee-
seen ja -huoneesta ovi aukeaa käden heilautuksella, eikä 
mihinkään tarvitse koskea käsienpesun jälkeen. 

Kun golfkentille on vajaan kilometrin kävelymatka 
ja kun bägin voi säilyttää klubilla, bussikuljetuksen kentil-
le voi välttää ja reippailla upeassa säässä.

Ja sää Belekissä on suosinut senioreita – meillä on 
ollut aurinkoa, leppoisaa tuulta tai melkein tyyntä, ei hel-
lettä vaan aivan huippuhyvää pelikeliä (noin +23 - +27 
astetta). Tämä on kuin uusi kesä, jossa aurinko lämmittää 
mutta ei polta; kesän viimeisiä hyönteisiä joku kertoo ha-
vainneensa. 

Belekin golfkupla Gloria Verdessä ja Verden kentillä 
(Old Course, New Course ja Verde) on kuin satua. Mutta 
luonto säätelee kasvun, kenttiä on valmisteltu talvikau-
teen, ne on kylvetty ja ruoho on hentoa niin väylillä kuin 
raffeissa ja griinit ovat yllättäneet hitaudellaan. Kylkkäreitä 
ja vajaamittaisia putteja on tehty ja nähty liikaa. 

Tämän parempaa lomaa on golfarille vaikea keksiä. 
Täällä unohtaa viikonpäivät ja työasiat, keskittyy oleelli-
seen eli golfiin, rentoutumiseen ja hyvään ruokaan hyväs-
sä seurassa. Belekin golfparatiisissa ei ole kulttuuri- eikä 
ostoshoukutuksia. Mikä tässä paratiisissa voisi olla vielä 
paremmin? En keksi muuta kuin sen, että herkullinen 
ruoka näyttää ja maistuu liian hyvältä, ruokaa ja herkku-
ja on tarjolla kaiken aikaa niin hotellilla, rantabaarissa, 
golfklubilla, suklaabaarissa ja kaikki tarjolla oleva, myös 
alkoholi, sisältyy all inclusive -pakettiin. Mitä tästä seuraa? 
No, kun ensin syö nälkäänsä, sitten syö silmillään ja sitten 
vielä jatkaa, kun haluaa maistaa vielä ankkaa tms. Vaikka 
kuinka liikkuu, moni pelkää tuovansa tuliaisina muuta-
man lisäkilon vyötäröllään. 

Anna-kaisa koitto 

n Herkkuja notkuvat tarjoilupöydät olivat lasisen seinäkkeen takana, josta pyytämällä
 tai sormella osoittaen tarjoilijat niitä annostelivat lautaselle.

Anneli ja Timo Haataja 
Timo ja Anneli Haataja Aura 
Golfista olivat ensimmäistä kertaa 
SGS:n golfmatkalla. Belek oli toki 
tuttu paikka heille ja muutenkin 
he ovat innokkaasti kolunneet eri 
maiden kenttiä. Seniorigolffareiden 

matkavinkin oli heille eräs tuttu antanut ja Timo lupasikin heti 
kotiin päästyään tarjota kiitoskierroksen matkan suosittelijalle. 
– Pelkkää hyvää sanottavaa reissusta, kiteytti Anneli tunnelmansa. 
Vapaa-aikaakin jää ihan sopivasti, mutta jospa vapaapäiville olisi 
vaikka ohjattua ohjelmaa, niin mieluusti mukaan lähtisin. 
– Rento meininki, kiva porukka, kaikki toimii, kivoja pelimuo-
toja. Ihan passeli reissu tämmösille boomereille, tuumasi Timo. 

Katja Kärnä ja Mauri Yli-Hannuksela
”Nakkilan kirkon vaiheilla” on tut-
tu sanonta ja sen synnystä saim-
me lisätietoa Nakkilan Golfin se-
nioritoiminnan vetäjiltä Maurilta ja 
Katjalta. Mauri veti Nakkilan golfin 
senioreita kahdeksan vuotta ja sapat-

tivapaalle jäätyään Katja peri hänen vakanssinsa vetäjänä. 
Ennen Belekin olosuhteisiin syventymistä pohdimme tovin myös 
kotikenttiemme toimintaa ja yhteinen näkemyksemme on, että 
seniorit ovat golfkenttien sielu. He ovat yleensä olleet nykyisten 
kenttien alullepanijoita, rahoittajia ja aktiivisia toimijoita, niin 
kisoissa, klubi-illoissa kuin talkoissakin. 
Kenttien koosta riippumatta niillä on yleensä 40 – 50 aktiivista 
senioria, jotka kentän sennutoimintaan osallistuvat. Harmillista 
vain, että seniorien ikäjakauman painopiste liukuu vääjäämättä 
veteraanien suuntaan.
Belekin matkan tuliaisina Nakkilaan Mauri ja Katja saivat mm. 
uusia kisamuotoja, jotka he aikovat ottaa koekäyttöön heti ensi 
keväänä. Verde-hotelliin ja sen palveluihin he olivat hyvin tyy-

tyväisiä. Hotelli on sopivan kokoinen, meri mukavan lähellä ja 
koronakin huomioitu jopa Suomea paremmin. Ainoa pikku mii-
nus tulee pitkästä bussimatkasta, mutta sekin miinus vasta sitä 
tivatessa. 
Niin se perimätieto. Nakkilan kirkon kupeella sijaitsi taannoin 
kylän ainoa krouvi. Kun isännät ennen kännykkäaikaa sopivat 
tapaamisista, niin krouvin asemesta sitä sanottiin kotiväelle, jotta 
myö tavataan siinä kirkon paikkeilla. 

Pirjo Hietala ja Jussi Turunen 
Pirjo ja Jussi Tampereen kupeelta eli 
Pirkkala Golfista ovat golfanneet jo 
yli 30 vuotta ja SGS:n matkoilla ovat 
olleet mukana toistakymmentä ker-
taa. Kyllähän me muillakin matkoilla 
olemme olleet, mutta nykyisin miltei 

ainoastaan Ole Johanssonin kyydissä. 
– Ole on kaikessa toiminnassa mukana täysillä. Hän on ensim-
mäisenä tiiauspaikalla lähettämässä muita matkaan ja itse vasta 
joukon jatkona varmistamassa, että kaikki ovat päässeet hyvin 
matkaan. Myös Olen vetämä iltaohjelma on rauhoittava päätös 
puuhakkaalle päivälle. Puuttuu enää, että hän kävisi peittelemässä 
ja toivottamassa hyvää yötä kaikille matkaajille.
Tämmöinen ennalta maksettu loma on siitä kiva juttu, ettei täällä 
tarvitse koko aikaa olla kukkaroon kurkistamassa. Kun passin ja 
lompakon laittaa tallelokeroon, niin vasta pois lähtiessä ne pitää 
muistaa ottaa sieltä pois, Pirjo toteaa. 
– SGS:n matkakohteet ovat hyvin harkittuja ja turvallisiksi koet-
tuja. Kaikki pelaa, sanoo Jussi.
Näille matkoille eksyy vain mukavaa ja niin samanhenkistä po-
rukkaa, että jo ekana päivänä ollaan kuin samaa perhettä. Kivojen 
pelimuotojen lisäksi olemme tutustuneet moniin uusiin pelikave-
reihin ja useista heistä on tullut nykyisiä hyviä ystäviä. 

matti santanen

Pelimuodot ja mestarit

Belekinmatkan jälkimietteitä

n VeliMatti Kimanen (oik.) on juuri saanut tiedon, että hänestä on tullut isoisä 
viiden nen kerran. Tapahtumaa iloitsevat myös Anni Kimanen ja Heikki Puhakainen 
sekä koko muu SGSporukka. Toimitus onnittelee.

n Glorian uuden kentän kolmosväylä on ylämäkeen lyötävä par kolmonen. Viheriön edessä oleva kiviröykkiö koitui monen pelaajan kohtaloksi.

Kilpailu on golfin suola, hieman sitä voi olla, vaan ei liikaa.
Tällä matkalla sitä oli juuri sopivasti. Kilvat olivat pääasiassa joukkue-
kisoja, ja nekin helpotettuja, jolloin yhden väylän tai yhden pelaajan 
epäonni ei vielä voittoa ratkaissut. Bramble shamble, Arizona shuffle, 
Irlantilainen nelipallo, Cha-cha-cha ja Best ball tulivat pelaten tutuiksi 
pelimuodoiksi. 
Kisaviikon huipennus oli Belekin mestaruustaisto, joka pelattiin lyön-
tipelinä tasoitukset huomioiden. Ensimmäisen viikon mestarit olivat 
Anna-Kaisa Koitto, EPG ja Pertti Leppäkoski, NRG (kuvassa vasem-
malla) ja toisen viikon Anni Kimanen, GG ja Hannu Haapamäki, LG. 
Palkinnoiksi mestareille luovutettiin Jukka Paakin kirja Mannerheim 
– tuntematon golfari.
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Kesäpäivät 
  2020Kesäpäivät 

  2020
Teksti ja kuvat: Helena rajala ja Ari mustonen

Iloa golfelämään viime kesän aurinkoisilla 40-vuotiskesäpäivillä 
Me SGS:n golfarit kokoonnuimme viime kesänä neljä kertaa 
viettämään rentoa ja reipasta kesäkisapäivää eri puolille Suomea. 
Tapahtumat alkoivat Alastaro Golfissa Virttaalla. Seuraavaksi ta-
vattiin Revontuli Golfissa Hankasalmella. Eteläisin kisapäivä oli 
sen jälkeen Kymen Golfissa Kotkassa ja viimeisenä pohjoisin päi-
vä Paltamo Golfissa Paltamossa Oulunjärven rannalla.

Koko tapahtumakimaraa yhdisti luku neljä. Suomen Golf-
seniorien nelikymmenvuotistaipaleen vuosimäärä 40, 4 hauskaa 
tiistaipäivää, 4 hengen joukkuekisat, 40 € kisamaksu jne.

Suunnitelmissa oli myös neljä erilaista joukkuekilpailumuo-
toa, mutta Alastaron kisan paljon aikaa vieneen Bramble Shamble 
tuloslaskennan jälkeen päätimme muuttaa loput kisat Texas 
Scrambleiksi, jonka tuloksen saimme jouhevasti caddiemasterien 
koneelta. Texas Scramble koettiin myös mukavaksi pelimuodoksi, 
jossa joukkueen tulokseen tarvittiin joukkueen jokaisen pelaajan 
panosta. Texas Scramblehan poikkeaa normaaliscramblesta siinä, 
että pelaaja, jonka pallo valitaan jättää seuraavan lyönnin väliin.
Näin jatketaan reikään asti. Joukkue palauttaa yhden tuloskortin, 
joka syötetään tuloslaskentaan. Suunnitelmallisella ja sujuvalla 
joukkuepelistrategialla pää si hyviin tuloksiin.

Tulostaso joukkuekilpailuissa olikin kohtalaisen kova. Jo-
kaisesta kesäpäivästä on juttu nettisivuillamme ja juttujen ohessa 

on myös linkki kunkin kisan tuloksiin, mikäli haluat niitä vielä 
näin jälkeenpäin tutkiskella.

Jokaiseen kesäpäiväohjelmaan kuului myös aamukahvi ja 
keittolounas. Järjestävien seurojen keittiöt tarjosivatkin vallan 
maittavaa ruokaa. Alastarossa söimme jauheliha-kasviskeittoa, 
Revontulessa kanakeittoa, Kotkassa jauhelihakeittoa ja Paltamossa 
todella tiukasti maustettua kanakeittoa. 

Pitkämatkalaisille oli tarjolla erilaisia majoitusmahdolli-
suuksia. Alastaroon moni oli tullut Turun kautta pelaten matkalla 
lähellä olleita muita kenttiä. Revontulessa pystyi vuokraamaan 
mökin tai hotellihuoneen. Revontuli osoittautuikin varsin aktii-
viseksi lomaviettopaikaksi useine majoitus- ja harrastemahdol-
lisuuksineen ja upeine uimarantoineen. Kotkan kentän vieressä 
on hieno karavaanarialue ja itse kaupungissa tietysti hyvä tarjon-
ta erilaisia hotelleja. Paltamo tekee yhteistyötä Kajaanin Golfin 
kanssa ja heillä on majoituksena tarjota pieni viihtyisä hotelli 
Kainuun Portti, jossa varauksen hintaan kuului kierros viereisellä 
Kajaanin Golfin kentällä.

SGS kiittää jokaisen järjestävän seuran reippaita ja avuliai-
ta caddiemastereita, seurojen toimitus- ja toiminnanjohtajia sekä 
muita aktiivitoimijoita ja tuomareita, jotka antoivat arvokkaan 
panoksen 40-vuotiskesäpäiviemme onnistumiseksi.  n

Kun Rajalan Helena tarjosi mah dol
lisuutta kirjoittaa juttu liittyen Kotkan 
kesäpäiviin, tar tuin tilaisuuteen kuin 
sika limppuun. Hän kysyi miksi Kotkaan? 
Yritän vastata tiivistetysti. Nostalgia ret
kestä se ei ole ihan helppoa.

Keväällä 1970 sain työpaikan sil
loi sesta Karhulasta ja sa    maisesta työ
paikasta jäin eläkkeelle v. 2000. Kotkan 
seudusta on jäänyt hyvät muistot sekä 
työtehtävistä että harrastuksista. Viime 
mainituista golfilla on erityisen suuri 
rooli. Uusi golf kenttä valmistui v.1989 ja 
virta vei kaverit ja minut sinne. 

Aktiivisen peliharrastuksen ohel la 
jouduin tai oikeammin sanoen pääsin mukaan eri
laisiin tehtäviin. Se ura kulki se nioritoimikunnan jäse
nyydestä golfliiton liittovaltuustoon saakka. Kymen 
golf seuran vaiheet tuli koluttua perin poh jaisesti, kun 
parin kaverin kanssa työstimme seuran historiikin 
viisikymmentävuotisen taipaleen kunniaksi. Yhden kerran 
olin järjestämässä kesäpäiviä Kotkaan. Kun Kotkassa 
väylät on nimetty Junnu Vainion laulujen mukaan, kierrätin 
haitarinsoittaja Mika Huusaria lurauttamassa sen väylän 
nimikkosävellyksen.  Siitä tuli myönteistä palautetta. 
Nyt halusin katsastaa, miten kesätapahtuma tällä kertaa 
järjestetään. Sellaisiahan me vanhat jäärät tuppaamme 
olemaan. 

Niin harrastin 24 vuotta aika intensiivistä golfia 
Kotkassa. Noista vaiheista on jäänyt vahva side Kymen 
golfiin ja olen toistaiseksi säilyttänyt myös Kymen golfin 
jäsenyyden.

Eikä vain sinne vaan myös SGS:ään. Olen osallistu
nut aika aktiivisesti SGS:n kokouksiin ja jäsenmatkoihin. 

Minulle ja Hilkka Nergille matkat ovat 
joka kerta olleet upeita kokemuk
sia. Niiltä on kertynyt valtava määrä 
hienoja pelikavereita, joita on valta
van mukava tavata esim. Kesäpäivillä. 
Ikävä kyllä ikätovereiden rivit harvene
vat. Erityismaininnan ansaitsee Pertti 
Raimiala, tuo mainio matkojen vetäjä. 
Yhteytemme on säilynyt, hänen kans
saan on ollut ilo pelata kesällä 2021 kol
me kertaa. 

Elämänvaiheet toivat minut 2014 
Lah teen. Eräs Kotkan kaveri kysyi muu
ton syytä. Kun selitin jotain logistiikkaan 
liittyvää, hän murjaisi, että syynä on ihan 

varmasti nainen. Jorkka oli ihan oikeassa, Hilkka Nerg 
oli vaikutin numero yksi.  Harrastuksena golf on hienosti 
jatkunut myös tässä ympäristössä, kivoja tyyppejä riittää 
myös täällä. Mutta Mussalon golfkenttä ja se yhteisö on 
henkinen golfkotini ja suureksi ilokseni Hilkka lähti myös 
Kotkan kesäpäiville.

Suhtauduin hiukan epäillen siihen, että kesäpäivillä 
ryhmät arvottiin. Mutta jälleen kerran olin totaalisen vää
rässä. Meillä oli hurjan hauskaa ryhmässä, tulos jäi sivusei
kaksi, vaikka ei se ollut ihan huono. Pitäisi aina säilyttää 
muutoksille avoin mieli. 

SGS:n johdossa on niin paljon fiksua väkeä, että he kyllä 
kuuntelevat kentän ääntä ja tekevät hyvää työtä. Siksi tyy
dyn toivottamaan vastuunkantajille voimia. Jäsenmäärä ja 
toiminta on laajentunut valtavasti. Purnareita riittää, mut
ta toivottavasti myös vastuunkantajia.

 
Yrjö Tiura
KG ja LG

SGS:n kesäpäiville lähtö on kiinnosta
nut pitemmän aikaa ja nyt löytyi kalen
terista sopiva aika suunnata matka 
Ruuhikoskelta kohti Re vontuli Golfia.

Reilu 20vuotta EPG:ssa pelanneina 
ja vahvasti seuratyössä mukana olevi
na meitä kiinnostaa aina tavata uusia 
tuttavuuksia ja saada hyviä vaikutteita 
omaan toimintaan kotiseurassa  siinä
pä siis oiva syy lähteä ulos totutuista 
ympyröistä.

Pienenä pettymyksenä koimme kui
tenkin tämän tapahtuman vähäisen 
osanottajamäärän. Pitäisiköhän täällä 
”sysisuomessa” lanseerata seniorigolfin 
käyttöön matkailualalta tuttu lause – lähde vielä kun voit – 
ja ruveta markkinoimaan tapahtumia aktiivisemmin.

Revontulessa toteutettu  neljän hengen joukkuekisa oli 
ihan mukava, mutta jossain määrin kaipasimme ryhmän 
sisällä normaalisti olevaa kilpailuasetelmaa ja sen puuttu

minen vähän häiritsi pelitunnelmaa.
Tällaiseen kesäpäivätapahtumaan 

kaipaisimme kuiten kin verkostoitumis
ta edistävää oheisohjelmaa. Jäimme 
miettimään, että voisiko tapahtuma ol
la kaksipäiväinen. Tulopäivänä sopiva 
iltapäivän pelimuoto ja sitten yhteinen 
iltaohjelma viihteen ja seurustelun mer
keissä. Sitten toisen päivät peli erilaisel
la pelimuodolla päälle. Tuollainen malli 
ehkä toisi tapahtumaan lisää oikeaa 
monikkomuotoista kesäpäivien tuntua. 
Toivottavasti tulevana suvena meille 
tarjoutuu taas mahdollisuus osallistumi
seen kesäpäiville.

Tällaisia ajatuksia ja terveisiä Nurmosta,

 Anneli ja Tapio Räsänen
EPG

n Kilpailu on päättynyt ja voidaan siirtyä  palkntojen
jakoon Alastarossa

n Kotkassa jokainen väylä on nimetty jonkun Junnu 
Vainion kappaleen mukaan

n Revontulen kilpailun voittajajoukkue Maire Niemelä, 
Johanna Latvakangas, Alpo Kaitera ja Esa Korhonen

n Paltamon kymppiväylän viheriöllä Leena Koponen, 
Keijo Voutilainen ja Tuomo Arola 

n Alastaron helteessä putataan tarkasti n Paltamossa väyläisännät peräänkuuluttavat joukko
jaan 

Mikä sai lähtemään kesäpäiville Kotkaan

Toiveena kaksipäiväiset kesäpäivät
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Kesäpäivät 
  2019

kesäpäiväkilpailut
• yhteislähtö klo 10.00 tai 9.30
• pelimuoto texas scramble tai pari-scramble
• pelimaksu 40€/hlö
• kokoontuminen ja aamukahvi klo 8.00 alkaen
• lounas ja palkintojenjako pelin jälkeen
• kolme parasta joukkuetta palkitaan
• runsaasti arvontapalkintoja
• kutsut löytyvät kesällä järjestävien seurojen kotisivuilta 
 

lisätietoja:  Ari Mustonen, 0400 159 114 / ahe.mustonen@gmail.com 
   Helena Rajala, 040-5022521 / helena.rajalat@gmail.com

11.7. vaasan golf
•	 TEXAS	SCRAMBLE	neljän	pelaajan	joukkuein
•	 Yhteislähtö	klo	10.00
•	 Ilmoittautua	voi	yksin	tai	pareittain

ilmoittautuminen	alkaa	11.6.	ja	päättyy	4.7.		
caddiemaster@vag.fi  tai 040 526 8666

Katso	kesäpäiväkutsu	Vaasan	Golfin	kotisivuilta:
https://vaasangolf.fi

2.8. meri-teijo golf 
•	 TEXAS	SCRAMBLE	neljän	pelaajan	joukkuein
•	 Yhteislähtö	klo	10.00
•	 Ilmoittautua	voi	yksin	tai	pareittain

ilmoittautuminen	alkaa	29.6.	ja	päättyy	26.7.		
caddie@meriteijogolf.com tai 044 736 3955

Katso	kesäpäiväkutsu	Meri-Teijon	kotisivuilta:
https://meriteijogolf.com

19.7. nurmijärvi golf
•	 TEXAS	SCRAMBLE	neljän	pelaajan	joukkuein
•	 Yhteislähtö	klo	9.30
•	 Ilmoittautua	voi	yksin	tai	pareittain

ilmoittautuminen	alkaa	20.6.	ja	päättyy	12.7.		
caddiemaster@nurmijarvi-golf.fi  tai 0600 197 83

Katso	kesäpäiväkutsu	Nurmijärven	kotisivuilta:
https://nurmijarvigolf.fi 

12.7. ruuhikoski golf*)

•	 PARI-SCRAMBLE	kahden	pelaajan	joukkuein
•	 Yhteislähtö	klo	10.00
•	 Ilmoittautua	voi	yksin	tai	pareittain

ilmoittautuminen	alkaa	13.6.	ja	päättyy	6.7.		
caddiemaster@ruuhikoskigolf.fi  tai 044 334 3490

Katso	kesäpäiväkutsu	Ruuhikosken	kotisivuilta:
https://ruuhikoskigolf.fi 

HUOM!	Erikoisohjelmaa	ja	majoitustarjous	*)

Kesäpäivät 
  2020Kesäpäivät 

  2020

Kesäpäivät 
  2020

Kesäpäivät 
  2020

. vaasassa . ruuhikoskella . 
. nurmijärvellä . meri-teijossa . 

Seniorien	Kesäpäivät	järjestetään	tänäkin	kesänä	neljällä	paikkakunnalla,	Vaasassa,	Ruuhi-
kos	kella,	Nurmijärvellä	ja	Meri-Teijossa.	Jokaiselle	kesäpäivälle	ilmoittaudutaan	erikseen,	
mutta	kahta	ensimmäistä	voi	sopivasti	yhdistää	kaksipäiväiseksi	tapahtumaksi	ja	samalla	
osallistua	Ruuhikosken	klubilla	järjestettävään	grilli-iltaan.	Yöpyä	voi	erikoishintaan	Hotelli
Vaakunassa	Seinäjoella.

Kesäpäivät 
  2019*)	RuuHIKoSKI	SPECIAL:

Kutsumme	osanottajat	Ruuhikosken	golfklubille	illalla	11.7.	
klo	19.00	viihteelliseen	grilli-iltaan	ruokailemaan,	verkostoi-
tumaan	ja	viihtymään	yllätysohjelman	parissa.	Katso	tarkem-
mat	tiedot	ja	ilmoittautuminen	Ruuhikosken	kotisivuilta	

kilpailukalenterissa	olevasta	kutsusta.
Näin	Ruuhikoskelle	kannattaa	tulla	kauempaakin	ja	esim.	
osallistua	Vaasan	Golfn	kesäpäivään	edellisenä	päivänä	ja	
yöpyä	erikoishintaan	hotelli	Vaakunassa	Seinäjoella.

Muutama vuosi sitten kesäpäivä
kenttänä oli Aura Golf Turun 
Ruissalossa
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aastattelupäivänä oli pakkanen. Saavuimme kollega-
ni kanssa kauniiseen espoolaiseen erillistaloon, jossa 
meidät otti vastaan hyväntuulinen pariskunta Sirkka 
ja Ari Vauhkonen. 
Ennen kuin pääsimme jutuntekoon, Ari esitteli meille 

kirjasen ”366 positiivista päivää”. Siinä on jokaiselle päivälle 
mietelause, joka Arilla on tapana välillä lukea ensimmäiseksi 
aamuisin. Tälle päivälle sattui lause ”Elä elämääsi ja unohda 
ikäsi”. Mikä oiva muistutus, joka sopi täydellisesti päivän ai-
heeseen.

Miksi kilpailet?
Minä pidän kilpailemisesta. Pidän siitä ilmapiiristä ja kil-
pailutilanne viehättää. Olen erittäin kilpailuhenkinen ja 
olen paineen alla parhaimmillani. Jo lapsena kilpailimme 
milloin missäkin lajissa. Myös työelämässä myyntijohtajana 
ison myyntitiimin vetäjänä taistelimme myyntitavoitteista. 
Saavutukset palkittiin ja se osaltaan motivoi entistä parem-
piin suorituksiin. Voittajatiimiin kuuluminen ja henkilökoh-
tainen kaikkensa antaminen siivittää parhaisiin suorituksiin 
myös golfkilpailuissa.

Mitä kilpaileminen sinulle antaa?
Pidän rennosta elämästä, jossa on terävää potkua. Golf-
kilpaileminen antaa jännityksen tunteen. Kilpailuporukassa 
olen saanut paljon ystäviä, samanhenkisiä ihmisiä, joiden 
kanssa on hauska kilvoitella ja kehittää tekniikkaa ja peliä. 
Kaverit ovat porukan suola. SGS:n kilpailukalenterissa on 
ensi kaudelle kaiken kaikkiaan lähes 50 kilpailua. Niitä kil-
pailuja, joihin minulla on mahdollisuus osallistua, on lähes 
30. Se tarkoittaa sitä, että kilpailuissa ei ole aina sama poruk-
ka koko ajan. Jos golfissa ei olisi kilpailemisen mahdollisuut-
ta, en ehkä pelaisi golfia ollenkaan. Myös hupikierroksilla 
asetamme aina panoksen. Joku pieni porkkana pitää olla, 
pullakahvit sopivat hyvin

Miten seuraat kehittymistäsi kilpailemisessa?
Tavoitteenani on päästä mitaleille jokaisessa kisassa, mihin 
minulla on osallistumisoikeus. Olen tehnyt jo seitsemän 
vuoden ajan kisakaudelle kattavan seurantakalenteri-excelin. 
Siihen on merkitty jokainen kisa, saavutettu tulos ja usein 
myös väylä- ja greeniosumien sekä puttien määrä. Taulukko 
laskee automaattisesti koko kaudelta eri osa-alueiden yh-
teismäärän. Minusta tulosten seuraaminen on tärkeää. Se 
helpottaa ymmärtämään omaa tasoa ja auttaa painottamaan 
harjoittelua oikeaan suuntaan.

Mitä kilpaileminen sinulta vaatii?
Ehkä tärkeintä on pysyminen kunnossa ja kroppa terveenä. 
Minä onneksi olen saanut olla terveenä. Haluankin kehot-
taa kaikkia golfareita säännölliseen ”vuosikatsastukseen”. 
Katsastattehan te autonnekin säännöllisesti, milloin olette 
ottaneet testiarvot itsestänne? 

Kerro miten harjoittelet?
Olen harjoitellut Malmin kuplahallissa jo 20 vuotta. Neljän 
viimeisen vuoden aikana olemme harjoitelleet porukalla 
säännöllisesti pari kolme kertaa viikossa alkaen klo 8.00. 
Yhteinen harjoittelu vie kaikkia eteenpäin. Meillä on selkeä 
sapluuna harjoittelemisessa, lyödään rautaa ja myös kovaa 
draivia. Kaikkia osa-alueita käydään läpi. Pidämme siellä 
myös 18 reiän puttikisan joka kerta. 

Malmilla on hyvät harjoitteluolosuhteet, esim. 40-50 m 
lyöntimatka, trackman jne. Kupla on meistä kodikas. Ladies 
European Tour tason naisetkin käyvät siellä treenaamassa.

      >>>

H

Ari Vauhkonen – 62 SM-mitalia saavuttanut huipputason seniorikilpagolfari arvostaa viime 
kauden erinomaista menestystään ja tavoittelee myös tulevalla kaudella mahdollisimman 

monia mitalisijoja. Kilpailuihin lähdetään taistelemaan mitaleista tähtäimenä voitto. Ari 
pitää kilpailemisesta ja kilpailumenestykseen tähtäävästä harjoittelusta. 

Se on hänelle elämäntapa.

Ari VAuhkonen

•	 Syntynyt kesäkuussa 1952 Helsingissä

•	 Asuu Espoossa vaimonsa Sirkan kanssa

•	 Yksi poika ja kaksi lastenlasta

•	 Pitkä työura myyntijohtotehtävissä autoalalla

•	 Aloitti golfin 36vuotiaana 1988

•	 Seura: Pickala Golf Club

•	 Tasoitus 0,4

•	 3 holaria, 2 Luukissa ja 1 Kymen golfissa.

•	 Pelaa keskimäärin 90 kierrosta per vuosi

GolfurA

•	 62 SMmitalia, joista 23 kultaa, 19 hopeaa ja 

20 pronssia

•	 15 Mid EM edustusta

•	 Mid EM 2008 Puola, 4. sija

•	 4 Mid tourin kokonaisvoittoa 

•	 13 Seniorien EMedustusta

•	 4 M55 EMjoukkuepronssia

•	 5 Seniorien tourien kokonaisvoittoa

•	 Vuonna 2021 kahdeksan mitalia, joista viisi 

kultaa (M50, M60 ja M65 joukkue ja M60 LP 

ja M60 RP), yksi hopea (M65 LP) ja kaksi 

pronssia (M50 LP ja M65 RP)

Ari Vauhkonen

”Elä elämääsi 
   ja unohda ikäsi”

n Ari Vauhkosen viimeisin kultamitali tuli viime vuonna M60sarjassa Botnia 
Golfissa pelatussa SMlyöntipelikilpailussa. Pickalan joukkue voitti myös 
seurajoukkuekullan.
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Mikä oli golfkokemus, jolloin olit erittäin 
tyytyväinen omiin suorituksiisi?
Viime kesä, joka meni ehkä jo vähän yläkanttiinkin. 
Kaikista kolmesta yksilösarjasta tuli mitali ja joukkue-
kisoista kultaa. Parhaana saavutuksenani pidän kuiten-
kin Midien henkilökohtaisten EM kisojen 4. sijaa, sillä 
niissä kilpailuissa oli todella kova taso. Myös EM pär-
jääminen ja SM mestaruudet ovat olleet tyytyväisyyden 
aiheita. 

Puolisosi Sirkka on aktiivisesti mukanasi 
caddiena ja tukena. Millaisena koet sen?
Sirkan mukanaolo on minulle erittäin tärkeää. Olemme 
pitäneet yhtä jo 50 vuotta ja yhteistyö kilpailuissa 
on muodostunut tiiviiksi ja antoisaksi molemmille. 
Olisihan se tyhmää, jos Sirkka olisi kotona ja minä niin 
paljon reissussa. Se ei olisi normaalia elämää. Me reis-
saamme yhdessä ja olemme kimpassa kentällä.

Kysymys Sirkalle: Miten koet Arin kilpailemisen 
ja pelaatko itse?
Kilpailut ovat hienoja tapahtumia. Lähden mielelläni 
mukaan. En pelaa itse ollenkaan, vaikka on minulla 
mailat tuolla varastossa. Kilpailuporukasta on tullut 
myös minun ystäviäni ja meillä on hauskaa yhdessä. 
Kerran Paltamossa purjehdittiin Oulujärvellä harkka-

päivä ennen kisaa. Muut kilpailijat harjoittelivat ahke-
rasti ja Ari nautti maisemista. Hän voitti kolmepäiväi-
sien kilpailun, kun osasi rentoutua kanssani. Meillä on 
yhdessä mukavaa. Silloin tällöin saan antaa Arille myös 
vähän noottia kilpailun aikana. Kilpailukierrokset ovat 
minulle ulkoilua ja liikuntaa, kentät ovat kauniita ja 
saamme olla yhdessä. Minä oikein jo odotan tulevaa 
kautta. Mikä olisi sen mukavampaa.

Kuvaile paras joukkue, jonka jäsenenä olet 
saavuttanut palkintosijan.
Yksi parhaista oli viime kesän M50 seurajoukkue, jolla 
voitimme SM kultaa. Voittoon siivitti kova tsemppari-
henki, hurtti huumori ja rento fiilis. Kaikki työnsivät 
toisiaan eteenpäin.

Milloin kaikki ei mennyt niin kuin piti?
En ole semmoisia miettinyt. No voisi ehkä mainita jotkut sääolosuhteet 
kuten muutama kesä sitten Pickalassa M55 tourin osakilpailun toisena päi-
vänä. Tuuli puhalsi navakasti ja vettä tuli kaatamalla. Sirkka piti kärryjä 
pystyssä ja minä pelasin. Hyvin pelasinkin, tein viisi birdietä, yhden bogin 
ja pelasin neljä alle. Sinänsä olosuhteet eivät minua haittaa – minulla on 
paljon hyviä tuloksia karmeissa keleissä. Kun on karmea keli, minulla kul-
kee peli.  

Vaativin kilpailukokemuksesi?
Ehkä vaativimmaksi voisin mainita SM kisat, joihin pitää keskittyä enem-
män. EM-kisamatkat ovat myös vaativia, kun on monta pelipäivää, harkka-
kierros ja matkat päälle. EM-kisoissa viisikymppisten taso on todella kova.

Eksoottisin kilpailukokemuksesi
Tanskan EM kisat vuonna 2019 Rungsted Golf Klubin kentällä. Neljän 
päivän M50 kilpailutapahtumaa ympäröivät kaameat ukkospilvet ja välillä 
tuli vettä vaakasuoraan.

Mitä muuta harrastat golfin lisäksi?
Harrastan kaikenlaista liikuntaa. Ulkoilua, hiihtoa, vähän tennistä. Padeliä 
en ole kokeillut, mutta kiinnostaa kovasti ja aion mennä kokeilemaan.

Millaisena koet SGS:n kilpailutoiminnan?
Minusta kilpailut ovat erittäin hyviä ja hyvin järjestettyjä. Niiden eteen teh-
dään paljon töitä, jotta meillä pelaajilla olisi mahdollisimman hyvät olosuh-
teet ja selkeät ohjeistukset. Arvostan sitä työtä suuresti, onhan se vielä täysin 
vapaaehtoishommaa.

Mitä odotat ensi kaudelta?
Tavoitteenani on vielä parantaa viime kesän mitalisatoa (pilke silmäkulmas-
sa, toim.huom.). Haluan taistella joka ikäluokassa mitaleista. Kilpailuihin 
en lähde häviämään vaan voittamaan.

Terveisesi kilpakumppaneillesi ja muille seniorigolfareille 
Harjoitelkaa! Harjoittelussa piilee menestymisen salaisuus. Ja kannattaa 
muistaa päivän mietelause: Elä elämääsi ja unohda ikäsi.

Haastattelijoina: Helena rajala ja kyösti Puustinen

n Vielä Ari pärjää nuoremmassakin seurassa, mistä osoituksena Pickalassa M50sarjan lyöntipelin 
SMkilpailussa napattu pronssimitali. Muut arvojärjestyksessä oikealta; Mika Piltz (kulta), Matti 

n Ari ja Sirkka Vauhkonen kotisohvalla

golfcenter

MAAILMANLUOKAN
MAILAMITOITUSTA

KAUDEN 2022 UUTUUDET
OVAT JO MYYNNISSÄ.

Golf Center TAGi, Turveradantie 17, 02180 Espoo | Golf Balance Vantaa, Martinkyläntie 39b, 01720 Vantaa

ETUKUPONKI:
Custom Fit LAB -mailamitoitus tai SAM PuttLab -putterimitoitus -50 % 

tätä kuponkia näyttämällä. (Norm. 45–60 €).
Etu käytettävissä 30.4.2022 asti Golf Center ja Golf Balance -myymälöissä.

Putterimitoitukset Golf Center TAGi:ssa.

60 MIN

SAM PUTTLAB Asiantunteva
henkilökunta apunasi
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olfseniorien jäsenmatka Ras Al Khai-
mahiin myytiin loppuun melko no pe asti 
ja tammikuun 13. päivän vastaisena yönä 
35 innokasta golfaria ja yksi avec nousi 

Finnairin uudenkarheaan laaja runkoiseen Airbus -
koneeseen. Koko Suomi oli jälleen hyvin edustet-
tuna aina mm. Virpiniemeä, Yyteriä, Porrassalmea 
ja Sarvfikia myöten. Yölento ja mu kava kone tarjosi 
mahdollisuuden unten siivin selvittää reilun kuu-
den tunnin lentomatka Dubaihin. Viikon päästä 
kymmenen senioria lähti kotiin ja saman verran 
tuli tilalle eli näin matkalaisia oli kahden viikon 
aikana yhteensä 46.

Dubai on eräs maailman suurimpia lento-
kenttiä, mutta yllättävän sujuvasti selvisimme 
pitkistä siirtymistä ja useista tarkastuspisteistä. 
Pitkähkö matka terminaalista toiseen hoitui no-
peasti ”metrojunalla”.

Golfbägien löytyminen saapuvien matkatava-
roiden joukosta tuottaa golfmatkoilla usein vaivaa. 
Näin tälläkin kertaa, mutta kaikki löysivät golf-
varusteensa ja voimme siirtyä odottavaan bussiin. 
Etukäteisvarmisteluista huolimatta se osoittautui 
kuitenkin toivottoman pieneksi kaikille matkata-
varoillemme ja golfbägeillem me. No, ei auttanut 
kuin sääntöjenvastaisesti ottaa osa matkalaukuista 
bussiin sisään.

Lepopäivä
Saapumispäivä oli varattu lepoon ja hotelliin ja sen 
palveluihin tutus tumi seen. Edessä avautui pitkä 
hiekkaranta ja Persian lahden houkuttele va vesi. 
Vettä löytyi myös lukuisista ulkouima -altaista sekä 
hotellin spa -osastosta. Eri maan osien herkkuja tar-
joavia ravintoloita oli myös useita. Pakettiimme 
sisältyvä illallisruokailu oli päärakennuksessa sijait-
sevassa buffet-ravinto lassa.

Ensimmäisellä illallisella kävi nopeasti ilmi 
ikävämpi totuus ja se oli juomien hinnoittelu. 
Muutama vuosi sitten oli alkoholijuomien vero 
saamiemme tietojen mukaan nostettu pilviin ja 
pienestä olutpullosta joutui nyt pulittamaan 10 eu-
roa ja viinilasista saman verran! Seuraavina päivinä 
vesi olikin yllättävän suosittu illallisjuoma.

Pelit alkavat
Ensimmäisen pelipäivän peliareenana oli van ha tut-
tu Al Hamra Golf Club. Klubi oli tehnyt parhaan-
sa, jotta tuntisimme terve tulleiksi. Starttilistat, joi-
ta emme kyllä noudattaneet, ja tuloskortit oli tehty 
val miiksi. Pukuhuoneissakin oli meille järjestetty 
omat, nimellä varustetut pukukaapit! Rangella pal-
lokeot odottivat harjoittelijoita ja klubilla golfautot 
seisoivat lähtöaikojen mukaisissa riveissä.

Matkoilla pääsääntöisesti sovelletusta pe laa-
jien sekoittamiskäytännöstä poiketen sovit tiin, että 
pariskunnat ja huonekaverit jakavat saman auton 
joka päivä, jotta koronan tar tuntariski olisi mah-
dollisimman pieni. 

                                                                >>>

   Ras Al
  Khaimahissa

Talven golfmatkailu käyntiin

Vuoden ensimmäisen seniorien jäsenmatkan 
kohteena oli Arabiemiraatit ja sen pohjoisosassa 

sijaitseva Ras Al Khaimah. Tällä kertaa majapaikkana 
oli Double Tree by Hilton ja peliareenoina Al Hamra ja 
Al Zorah. Tammikuussa keli on suomalaisen golfarin 
kannalta ihanteellinen, reilut parikymmentä astetta, 
eikä pääsääntöisesti sadetta tai tuulta. Tällä kertaa 

kuitenkin yksi sadepäivä osui kohdalle, mutta 
onneksi sekin vapaapäivälle.

G
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toinen golf kenttä on kuitenkin saatu 
sinne hyvin mahtumaan.

Varsinainen klubitalo on vie-
lä useankin vuoden jälkeen pelkkä 
kuoppa. Tilapäinen golftoimisto on 
sijoitettu ison kongressiraken nuksen 
kellariin. Klubiravintolan virkaa ajaa 
viereinen sushi -baari. Kentän tämän 
hetken mieleen jää vänä elämyksenä 
on, että ykköstii ja harjoitusalue si-
jaitsevat aivan alueen toisessa päässä 
ja golfautolla siltarakennelmia pitkin 
ajaminen sinne kestää 10 minuuttia. 
Kenttä oli erittäin hyväkuntoinen 
ja ym märrettävästi melko tasainen 
mutta mm. vesiesteiden, bunkkerei-
den ja griinien muotoilun ansiosta 
vaihteleva ja mielenkiintoinen. Ja 
senioreille sopivan vaikea.

Peliohjelma
Peliohjelmamme käsitti kummal-
lakin viikolla kolme peliä Al Ham-
rassa ja kaksi Al Zorahissa. Kuten 
tavallista matkoillamme joukkue-
pelit olivat pääosassa. Jo ka päivä 
pelimuoto vaihtui, kuten myös pe-
liparit. Toki yksilösuori tuksetkin 
noteerattiin, mutta niiden palkin not 
olivat vaatimattomampia kuin jouk-
kuepelien. Lisäksi arvottavia palkin-
toja oli ”iltahartaudessa” jaettavina 
sen verran, että yhden kään osanotta-
jan ei tarvinnut läh teä kotimatkalle 
tyhjin käsin ja kaikki voivat tuntea 
itseään voitta jiksi.

Kummankin viikon viimei se-

Jotta pelaajat saisivat vähän 
tuntumaa golfiin talvitauon jälkeen 
aloi tettiin peliviikko leppoisalla nel  -
jän pelaajan joukkuein pelatulla 
Bramble -Shamblella.

DP World tour 
Al Hamrassa
Yllätykseksemme ”kotikenttämme” 
Al Hamra Golf oli tänä vuonna 
DP World Tourin Arabiemiraattien 
kolmantena pelikenttä Abu Dhabin 
ja Dubain ohella ja Al Hamrassa 
pelat tiin helmikuussa jopa kaksikin 
osakil pailua.

Meidän vierailumme jälkeen 
kenttä suljettiinkin ja ruvettiin vi-
rittämään kisakuntoon. Kenttä on 
tasainen mutta vesiesteet ja etenkin 
bunkkerit tekevät siitä haastavan. 
Pitkien siirtymien takia golfauton 
käyttö puolustaa paikkansa.

uusi tuttavuus 
Al Zorah
Toinen pelaamamme kenttä, reilun 
tunnin ajomatkan päässä oleva Jack 
Nicklausin toimiston suunnittelema 
Al Zorah, oli erikoisuudessaan miel-
lyttävä kokemus.

Ajman on emiirikunnis ta pie-
nin ja sen merkittävimpiä nähtä-
vyyksiä on Al Zorahin laa ja 195 
hehtaarin suuruinen kos teikko-  ja 
luonnonsuojelualue, missä voi ihail-
la mitä eksootti simpia lintuja, mm. 
flamingoja. Kaunis ja huippukun-

n Al Zorah Golfin klubiravintolan virkaa ajaa toistaisesti vaatimaton 
sushiravintola. Etummaisessa pöydässä ensimmäisen viikon mestari 
Tarmo Mäkelä ja puolisonsa Anja Simi Kytäjä Golfista.
 

nä päivänä pääsivät parhaat pe laajat lois-
tamaan kun ratkottiin Ras Al Khaimahin 
viikkomestaruus tasoitukselli sena lyönti-
pelinä. Ensimmäisen viikon ete vimmät 
olivat Leila Tuominen Salosta 68 lyön-
tiä netto sekä Tarmo Mäkelä Kytäjältä 69 
lyönnillä. Toisen viikon mestarit olivat Sari 
Kääriäinen, Mikkelistä 71 lyöntiä ja Matti 
Byman Sarfvikista 67 lyöntiä netto.

Dubai
Sen kerran kun matkustaa Arabiemi-
raateihin on tietysti sääli jättää väliin vie-
railu Dubaissa. Onhan se ostoskeskuksi-
neen, palmusaarineen, pilvenpiirtäjineen ja 
kultakauppoineen sellainen paikka, että sitä 
ylellisyyttä ei usko ellei omin silmin näe.

Tällä kertaa koronatilanne hieman 
hillitsi menohaluja, mutta toisella viikolla 
pienehkö ryhmä vuokrasi auton ja kuljet-
tajan ja kävi tutustumassa suurkaupungin 
ihmeisiin.

Hotellissa
Arabiemiraateissa koronatilanne on kes-
kimääräistä parempi ja kaikilta maahan 
saapuvilta vaaditaan korkeintaan 72 tun tia 
vanha negatiivinen PCR- testitulos. Kaikissa 
julkisissa tiloissa, myös hotellis - samme ja 
sen ravintoloissa liikkui ”maski poliisi”, joka 
tarjosi maskit kaikille, joilla sitä ei näkynyt 
kasvoilla.

Viiden tähden hotelliksi Double Tree 
by Hilton oli jo kulunut, eikä ollut sattu-
maa, että suuri osa osanottajistamme, kuka 
mistäkin syystä, katsoi paremmaksi vaihtaa 
huonetta ja muutama jäi sitä pohtimaan.

Illallisella ruoka oli hyvää ja riittävän 
vaihtelevaa. Pöytien järjestyminen koko 
ryhmälle oli sen sijaan välillä ylivoimaista.
Vasta kun pari päivää ennen kotiinläh-
töä piirsin pöytäkartan, saimme pöydät 
ha luamaamme malliin. Muuten palvelu 
oli ystävällistä ja henkilökuntaa oli mel-
kein ruuhkaksi asti, kaikki ulkomaalaisia 
lähin nä Kaukoidästä.

Hotellivieraista huomattava osa 
muo dostui lapsiperheistä, ensisijaisesti 
Kaukoidästä mutta myös mm. Venäjältä. 
Golfareista valtaosa oli Suomesta. On-
Golfin matkalaisia oli meidän lisäksemme 
kaksi muuta pienempää ryhmää.

Aikaisemmin mainitsemani juomien 
hinnoittelu ja ehkä myös vallitseva koro-
natilanne esti tehokkaasti sen, että po-
rukka olisi iltojen päätteeksi spontaanisti 
kokoontunut seurustele maan ja istumaan 

iltaa, mistä lähempi tutustuminen sen-
nukavereihin tällä kertaa valitettavasti 
hieman kärsi.

kotiinpaluu
Kotiinpaluupäivänä herätys oli aa muvii-
deltä ja bussi pakattuna klo 5.30. Pienen 
suostuttelun jälkeen saimme hotellin te-
kemään meille eväät bussimatkalle. Ken-
tällä selvisi, että kone oli reilun tunnin 
myö hässä ja tax free  -putiikkien iloksi 
shop pailuaikaa tuli lisää. 

Maapallon pyörimisestä johtuva 
tun nin verran pitempi paluulen toaika 
sujui kuitenkin joutuisasti syöden, tork-
kuen ja elokuvia katsellen ja illansuus sa 
pääsimmekin nauttimaan kotimaan tam-
mikuisesta loskakelistä.

ole Johansson

n Al Hamra Golfin kentän kolmosväylä viheriöltä kuvattuna. Kentällä pelattiin helmikuussa kaksikin DP World Tourin kilpailua. Kenttää valvoo komea Waldof Astoria hotelli. n Al Zorah Golfin kenttä on Jack Nicklausin toimiston suunnittelema. Taustalla näkyy Arabiemiraattien pienimmän emiirikunnan Ajmanin pääkaupunki, jonka nimi on myös Ajman.

n Avausvuoroaan Al Zorah kentän viimeisellä väylällä odottavat Virpi
niemen Golfia edustavat Jaana Ruotsala ja Aarne Mäkelä sekä Vuosaari 
Golfin Marjut Kantee.

n Luonnonsuojelualueelle rakennetun Al Zorahin kentän tiiauspaikoista monet on rakennettu saariksi. 
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V uodenvaihteen tienoilla vuosi sitten herätettiin 
SGS:n hallituksen keskuudessa kysymys yhdis-
tyksen 40-vuotistaipaleen juhlistamisesta. Aika 
pian todettiin Ahvenanmaan ja sen uudistetun 

kentän olevan sekä mielenkiintoinen että riittävän eksootti-
nen kohde täyttämään juhlamatkakritereitä.

Matkustusvaihtoehtoja pohdiskellessamme joku heitti 
ilmaan ajatuksen oman lentokoneen vuokraamisesta. Ensi 
kuulemalla ajatus tuntui utopistiselta, mutta selvitettyämme 
asiaa, lopputulos oli, että 120 osanottajan minimimäärällä 
oman koneen vuokraaminen olisikin mahdollista. Toinen ra-
joittava tekijä oli Ålands golfklubb´in kenttien kapasiteetti. 
Yhteislähtönä yksi kenttä vetäisi enimmillään 140 pelaajaa.

Seuraavaksi olikin vuorossa juhlamatkan ohjelman laa-
timinen. Aika pian päädyimme siihen, että kahden päivän 
ohjelmaan tulisi lentomatkojen lisäksi sisältyä golfpelit kum-
panakin päivänä, hotellimajoitus, juhlaillallinen sekä paluu-
päivän yhteislounas. 

Paperilla suunnitelma näytti kovin yksinkertaselta ja 
helpolta. Melko pian kuitenkin selvisi, että juhlatapahtuman 

läpivienti vaatisi perustetulta työryhmältä varsin huolellista 
suunnittelua ja aikataulujen sekä muiden yksityiskohtien hio-
mista. Onneksemme apunamme oli kokenut matkanjärjestä-
jä OnGolf, joka pitkään on vastannut SGS:n jäsenmatkoista. 
Tosin tämänlaatuinen projekti oli heillekin uutta, joten me 
kumpikin saimme matkan varrella kädestä pitäen oppia, mi-
ten asiat saadaan sujumaan.

Kokonaisuutta arvioitaessa ei myöskään sovi unohtaa 
kolmatta osapuolta eli kaikki ahvenanmaalaiset niin golfklu-
billa, hotellissa, ravintoloissa ja bussiyhtiöissä, jotka omalla 
postiivisella suhtautumisellaan palvelualttiudellaan tekivät 
juhlamatkastamme ainutlaatuisen. 

mAtkA ALkAA

Keskiviikkoaamuna syyskuun 15. päivänä matkalaiset astui-
vat ”omaan” koneeseensa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 
Puheenjohtajan Heikki Hallarannan toivotettua osallistujat 
tervetulleiksi matkalle jaettiin matkalaisille matkaohjelma ja 
kummankin päivän peliohjelma. Vajaan tunnin lentomatkan 
jälkeen pääsivät matkalaiset siirtymään busseihin, jotka veivät 

 Golf del Sur ja Amarilla Golf
sydämen AsIALLA

Suomen Golfseniorien 40-vuotistaipaleen kunniaksi järjestettiin viime syksynä juhlamatka 
Ahvenanmaalle. Matkalle osallistui reilut 120 SGS:n jäsentä. 

heidät suoraan Ålands Golfklubb´ille. 
Golfkärryjen ja eväspaketin nouta-

misen jälkeen siirryttiin Kungsbananin 
tiiauspaikoille. Kenttä ei ole yhteislähdöl-
le ihanteellinen, mutta onneksi golfauton 
käyttäjiä oli sen verran, että ne voitiin lä-
hettää matkaan kauimpina oleville väylille. 
Tästä huolimatta muutamille ryhmille jäi 
melko pitkä kävelymatka lähtöpaikoille. 
Valituksen sanaa ei kuitenkaan kuulunut. 

Joukkuepelimuodoksi oli valittu best 
ball. Arvottujen neljän pelaajan joukkuei-
den kaksi parasta reikäkohtaista pistebo-
geytulosta muodosti joukkuen tuloksen. 

Ruotsalaisarkkitehdin Jan Seder hol -

min suunnnittelema kenttä on hieno, 
mutta ei mitenkään helppo. Korkeuserot, 
paikka paikoin kapeahkot väylät sekä hy-
vin sijoitetut vesiesteet tekevät siitä mie-
lenkiintoisen ja haastavan. 

JuHLAiLLALLinen

Yhteislähtö tietää normaalia enemmän 
kävelymatkaa ja väsyneinä mutta hyvillä 
mielin matkalaiset siirtyivät odottaviin 
busseihin levähtämään muutamaksi het-
keksi mat kalla majoituspaikkaamme ho-
telli Pom merniin. Huoneiden avaimet 
voitiin jakaa jo bussissa, joten huoneisiin 
siirtyminen ja suihkussa käynti nopeutui. 

Aikataulun mukaan lähdimme jonossa kä-
velemään kohti vajaan kilometrin päässä 
sijaitsevaa juhlaillallisravintola Nauticalia. 
Ravintolan ikkunoista voimme ihailla au-
ringonlaskua ja museolaivaa Pommernia. 
Ennen illalista puheenjohtaja piti lyhyeh-
kön juhlapuheen kertaen SGS:n 40-vuo-
tistaipaleen vaiheita.

Alkupaloiksi saimme naudanliha-
carpaccion ja pääruuaksi ahvenanmaa-
laisia paistettuja ahvenia lisukkeineen. 
Uuniomenan kanssa tarjoiltu vaniljajää-
telö vielä kruunasi maistuvan aterian. 
Illallista seurasi ensimmäisen päivän kil-
pailun palkintojen jako. Neljän pelaajan 

n Slottsbananin uusittu ysiiväylä., henkeäsalpaava par kolmonen. Kuva Jacob Sjöström

Juhlamatka
AhVenAnmAALLe

n Slottsbananin  17. väylän viheriö. Taustalla Slottssundet ja Kastelholman linna. Kuva Jacob Sjöström.
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bestball-kilpailun voittajajoukkue oli 
Maiju ja Risto Kettunen (SGC), Timo 
Saastamoinen (HIFK) sekä Erkki Oila 
(NGK) 75 bogipisteellä. Parhaista yksilö-
suorituksista vastasivat naisten osalta Paula 
Paakkari-Kaukonen (AGK), 31 bp sekä 
miesten osalta Teuvo Salento (HaGK) 36 
bp.

uusittu sLottsBAnAn

Jan Sederholmin suunnitteleman Slotts-
banan-kentän uusiminen oli uskottu tans-
kalaisarkkitehdille Philip Spogárd´lle. Hän 
onkin onnistunut tekemään jo ennestään 
hienosta kentästä vielä upeamman, eikä 
sitä ole suotta rankattu yhdeksi Euroopan 
top-10 kentäksi. Etenkin Slottssundetia 
pitkin kulkevat väylät ovat henkeäsalpaa-
via.

Herkullisen hotelliaamiaisen ja bus-
si  matkan jälkeen siirryttiin uusin peliryh-
min tiiauspaikoille ottamaan mittaa uu-
desta luomuksesta. Aloituspaikolle siirty-

minen vaati nyt vähän vähemmän kävelyä.    
Kenttää voidaan ehkä luokitella hie-

man helpommaksi kuin Kungsbanan, 
mutta helpolla ei tälläkään pelaaja pääse. 
Korkeuseroja on paljon, väylät ovat hyvin 
bunkkeroituja ja vesi vaanii rantaa pitkin 
kulkevilla väylillä. Hyvin muotoillut vihe-
riöt panevat griininlukutaidot koetukselle.

Samalla kaavalla kuin edellisenäkin 
päivänä pelatusta kilpailusta selvisi parhai-
ten tällä kertaa joukkue Pirjo Österberg 
(PGC), Anneli Sarajärvi (GT), Kari Niemi 
(NG) ja Juhani Uotila (PirG), 87 bp.

Henkilökohtaisessa kilpailussa ete-
vimmät olivat Ritva Hämäläinen (VGC), 
36 bp ja Esko Tuomola (RuG), 37 bp.

micken LiHAPuLLAt

Päivän rehkimisen jälkeen oli aika siirtyä 
busseihin, jotka veivät meidät myöhäiselle 
lounaalle Kas telholman linnan vieressä si-
jaitsevaan Smakbyn-ravintolaan. 

Esimerkkinä ahve nan-  
maalaisesta pal  velu asenteesta 
oli, että bussinkuljettajat 
oli vat le vittäneet kaikkien
golf bägisuojat valmiiksi nur- 
 mikolle bussien viereen, eikä
meidän tarvinnut kuin su-
jauttaa golfbägit suoraan 
niihin ja heittää bussiin. 
Pieni, mutta arvokas ja aikaa 
säästävä ele.

Tunnetun ahvenan-

maalaisen kokin Michael Björklundin 
pitämään Smakbyn-ravintolan nimik-
koannos lihapullat perunamuusin kera 
maistui erinomaisesti. Sen verran liikuntaa 
olimme saaneet ja hyviltä  ne maistuivat, 
että muutama lisäpullakin olisi mahtunut 
useamman vyön alle.

kotiin ”omALLA” koneeLLA

Ryhmäkuvan oton jälkeen sirryimme 
ruuhkan vlttämiseksi porrastetun aikatau-
lun mukaan busseihin, jotka veivät lento-
kentälle, missä ”oma” koneemme odotti.

Koko matkan tiukasta aikatulusta 
huolimatta voimme todeta kahden päivän 
ohjelman sujuneen enemmän kuin hyvin. 
Näin ainakin osanottajien kommenteista 
ja ilmeistä päätellen. Tästä kiitos kuuluu 
ennen kaikkea kaikille teille mukana olleil-
le, jotka positiivisella mielellä ja reippaalla 
asenteella teitte matkasta ikimuistoisen. 
Kiitos myös juhlamatkatyöryhmälle, jon-
ka hyvät etukäteisvalmistelut helpottivat 
toteutusta. Ja, kuten alussa jo mainitsin 
ahvenanmaalaisten palvelualttius antoi 
loppusilauksen. Parempaa en itse olen mil-
lään matkalla kokenut.

Nyt kun meillä on kokemusta tä-
mäntapaisen matkan järjestämisestä, niin 
tiedä vaikka me tekisimme vastaavan uu-
destaan johonkin sopivan etäisyyden pääs-
sä olevaan kohteeseen.

ole Johansson 

n  Heti klubille saapumisen jälkeen alkoi käskynjako ja peliryhmien siirtyminen Kungs bananin 
tiiauspaikoille. Kuvassa jyhlamatkatyöryhmän ydinryhmä Ole Johansson, Mari Jokinen (OnGolf) ja 
Anneli Tuominen. Oikealla kovaäänistä kannattelee ÅGK:n toiminnanjohtaja Björn Wennström.

n  Slottsbananin  uuden ilmeen saanut nelosväylä, lyhyt mutta hyvin bunkkeroitu ja muotoiltu par 
kolmonen. Kuva Jacob Sjöström.

GOlFRiStikkO 7

SANARISTIKKO
Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan tusina SGS:n golfpalloja. 
Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalalle 31.5.2022 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 1.6.2022 tapahtuvan arvonnan jälkeen.
Ristikkoa koskevaa palautetta saa mielellään antaa Helenalle. 

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

Sähköpostiosoite .......................................................................@..............................................

Puh. ..................................................
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Espanja | La Torre 28 vrk Kanariansaaret | La Gomera

Suomen Golfsenioreiden kuukauden mittaisen Long Stay -matkan 
majoitus on tasokkaassa La Torre Golf Residencesissä, joka sijaitsee 
La Torren golfkentän välittömässä läheisyydessä. Lyhyen ajomatkan 
päästä löytyy kaikkiaan kuusi Jack Nicklausin piirtämää golfkenttää, 
jotka on suunniteltu ennen kaikkea rentouttavaan lomagolfiin. 
La Torren -huoneistot on hyvin varusteltuja pitkää lomailua ajatellen
ja niissä on kaksi makuuhuonetta, olohuone sekä parveke tai terassi. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• 1 matkatavara ruumaan (23 kg) ja 1 käsimatkatavara (10 kg)
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus La Torre Golf Residences huoneistossa 
• 4 illallista
• 12 green feetä
• Golfkärryt kaikille kierroksille

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 28 vrk 2590 €

Lisämaksusta:
• Lisäkierrokset golfia (alk. 9 €/kierros)
• huoneisto yhdelle 700 €/28 vrk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu) 
• vuokra-auto loman ajaksi

Myynti aukeaa 7.4. klo 10.00

Vehreä ja idyllinen La Gomeran saari tarjoaa mahtavat puitteet mu-
kavalle golflomalle. Saaren tunnelma ja luonto vuorineen, rotkoineen 
ja jyrkänteineen henkii ikiaikaista rauhaa. Hotellistasi pääset parin 
kilometrin päässä sijaitsevalle 18-reikäisen Tecina golfin ykköstiille 
joko golfautolla tai hotellin minibussilla. Meren yläpuolella kohoavalla 
jyrkänteellä sijaitseva tasokas hotell Tecina ja 18-reikäinen kenttä 
sijaitsevat henkeäsalpaavan upeissa maisemissa.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Teneriffa-Helsinki
• 1 matkatavara ruumaan (23 kg) ja 1 käsimatkatavara (10 kg)
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Lauttayhteydet La Gomeralle  
• Majoitus hotelli Tecina Golf ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 green feetä/viikko

ALUSTAVAT HINNAT 
(Matkan hinta vahvistuu maaliskuun aikana)
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk n. 1600 €, 2 vk n. 2780 € (standard huone)
• 1 vk n. 1700 €, 2 vk n. 2880 € (osittainen merinäköala) 

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 230 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu) 

Myynti aukeaa 8.4. klo 10.00

LÄHTÖ: 31.10. LÄHDÖT: 3.11. JA 10.11.

Titanic Golf, Belek.

Costa de la Luz eli valon rannikko sijaitsee Lounais-Espanjassa noin 
2,5 tunnin matkan päässä Malagasta. Alue on tunnettu upeista 
hiekkarannoista, mutta myös monista tasokkaista golfkentistä. 
Majoitus on 4 tähden Iberostar Royal Andalus -hotellissa. 
Novo Sancti Petri on Espanjan suurimpia klubeja ja arvostetuimpia 
golfalueita. Täällä pääset nauttimaan huippuluokan puistokentistä, 
jotka haastavat mutta takaavat myös miellyttävät kierrokset.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• 1 matkatavara ruumaan (23 kg) ja 1 käsimatkatavara (10 kg)
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Royal Andalus ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 green feetä/viikko (kahdella eri kentällä) 

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1295 €, 2 vk 2190 € (standard huone)
• 1 vk 1355 €, 2 vk 2310 € (osittainen merinäköala) 

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 250 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu) 

Myynti aukeaa 6.4. klo 10.00

LÄHDÖT: 19.10. JA 26.10.

Espanja | Costa De La Luz

Hotel Golf Almerimar sijaitsee n. 2 tunnin ajomatkan päässä 
Malagan lentokentältä. Hotelli on erittäin hyvätasoinen ja sen 
huoneet ovat tilavat sekä viihtyisästi sisustetut. Hotellin ruoka on 
saanut paljon kiitosta asiakkailtamme. Hotellin yhteydessä on 
maisemaltaan vehreä, kaunis ja leppoisa 27-reiän golfkenttä. 
Hotellin vieressä, on yksi Espanjan suurimmista huvivenesatamista, 
jonka yhteydessä on mukavia ravintoloita, baareja ja liikkeitä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Suorat Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• 1 matkatavara ruumaan (23 kg) ja 1 käsimatkatavara (10 kg)
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa
• Majoitus AR Golf Almerimar *****
• Puolihoito
• 5 green feetä/viikko

HINTA 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1290 €, 2 vk 2150 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 250 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu) 

Myynti aukeaa 5.4. klo 10.00

LÄHDÖT: 2.10. JA 9.10.

Espanja | Almerimar

LONG STAY

Matkanvetäjä: Heikki Hallaranta
Myynti aukeaa 5.4. klo 10.00

Matkanvetäjä: Ari Mustonen
Myynti aukeaa 6.4. klo 10.00

Matkanvetäjä: Helena Rajala
Myynti aukeaa 8.4. klo 10.00

Matkanvetäjä: tulee myöhemmin
Myynti aukeaa 7.4. klo 10.00



32    SENIORIGOLFARI 1/2022 SENIORIGOLFARI 1/2022    33

Seniorigolfin
Pelimatkat | Syksy 2022

Varaukset myynnin auettua puhelimitse 0300 870 520 
tai netissä osoitteessa www.ongolf.fi/teemamatkat/golfseniorit

Lisätiedot matkoista > www.ongolf.fi/teemamatkat/golfseniorit

Turkki | Belek

Belek on edelleen Välimeren parhaimpia golfkohteita. Kentät ovat 
erinomaisessa kunnossa ja hotellien palvelut huipputasoa. 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. 
Lennot suoralla lennolla Antalyaan.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Suorat lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 20 kg ja käsimatkatavara 7 kg 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• 5 green feetä Glorian kentille/viikko

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1480 €, 2 vk 2480 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 210 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 12.4. klo 10.00 

LÄHDÖT: 12.11. JA 19.11.

Kypros | Aphrodite Hills

Aphrodite Hills sijaitsee tunnin matkan päässä Larnacan lentokentäl-
tä viehättävän Pafoksen kylän läheisyydessä. Majoitus on 5-tähden 
Aphrodite Hills by Atlantica hotellissa, joka sijaitsee saaren kuului-
simman ja näyttävimmän golfkentän yhteydessä. Hotellin ja golf-
kentän välissä on pieni piazza-alue, jossa on muutamia ravintoloita 
ja baareja. Kypros on myös aurinkovarma kohde, jossa erityisesti 
golffarit viihtyvät ympäri vuoden.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Air Balticin lennot Helsinki-Larnaca-Helsinki (välilasku Riika) 
• Matkatavaran ja golfbägin kuljetukset
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Aphrodite Hills Atlantica*****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 green feetä/vk (3 x Aphrodite Hills, 1 x Elea ja 1 x Secret Valley)

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1790 €, 2 vk 2890 € (26.11. lähtö)
• 1 vk 1690 € (3.12. lähtö)

Lisämaksusta: 
• Huone golfkenttä- ja osittaisella merinäköalalla 70 €/viikko/henkilö
• Juniorsuite uima-allas/puutarhanäkymällä 130 €/viikko/henkilö
• Huone yhdelle 26.11. 350 €/vk, 3.12. 260 €/vk

Myynti aukeaa 13.4. klo 10.00

LÄHDÖT: 26.11. JA 3.12.

tunisia 2006 portugali 2009

etelä-afrikka 2010 arabiemiraatit 2010

egypti 2011 irlanti 2013

mauritius 2014 vietnam 2018

HistoriAn HAVinAA
SGS:n golfmatkailu alkoi 2006. Siitä lähtien jäsenmatkoja on 

tehty yhteensä 142. Tässä niistä pieni otos.

Matkanvetäjä: Ole Johansson
Myynti aukeaa 12.4. klo 10.00

Matkanvetäjä: Anneli Tuominen
Myynti aukeaa 13.4. klo 10.00
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Kanariansaarten Teneriffa on hyvin tunnettu matkailu- ja golf-
kohde poikkeuksellisen terveellisen ilmastonsa ansiosta. Saa rella 
on keskeinen strateginen sijainti Euroopan, Afrikan ja Amerikan 
välillä. Saarella sijaitsee koko Espanjan korkein vuori, 3 718 m 
korkea tulivuori  Teide. Historiansa saatossa saaren kulttuurien 
sulautuminen, rotujen sekoitus ja perinteiden rikkaus antavat 
puitteet monipuoliseen vierailuun saarella. Teneriffan ilmasto on 
ainutlaatuinen. Keskilämpötila on ympäri vuoden noin +22 as-
tetta.

Helmikuun ensimmäisenä päivänä starttasi pieni joukko se-
nioreita Teneriffalle Golf del Suriin. Norwegianin kone ei ollut 
läheskään täysi ja matka päiväsaikaan oli ihan mukava.

Tämän matkan mieliinpainuvin osuus, kuljetusten haasteel-
lisuus alkoi heti kentällä. Autot, tällä kertaa taksit, löytyivät kui-
tenkin ja pienen sadekuuron saattelemana pääsimme hotelliin. 
Kakkosviikon ryhmän saapuessa kuljetus hoituikin jo leikiten.

Hotelli Vincci Tenerife Golf sijaitsee aivan meren rannal-
la. Huoneemme ikkunat antoivat merelle päin, näköalat olivat 
komeat. Huoneet olivat isoja ja varustus kohtuullinen. Aaltojen 
kohina rantaa vasten kuului huoneisiin selvästi, samoin myös 
kovalla tuulella nurkkien vihellys. Näihin tottui melko nopeasti. 
Puolihoito oli mielestämme riittävä. Ruoka hyvää ja vaihtoehtoja 
oli niin, että kahden viikon aikana ei ehtinyt kyllästyä.

Ensimmäinen peli pelattiin Amarilla Golfissa. Kenttä oli uu-
sinut ja raikastanut profiiliaan sitten takavuosien ja olikin nyt hie-
nossa kunnossa. Kentästä pidettiin kovasti, ehkä siksi, että moni 
teki siellä ihan mukavaa henkilökohtaista tulosta.

Toinen pelikenttämme oli Golf del Sur. Pelasimme yhdek-
sän reiän yseistä Linksiä ja Nortea, aloittaen jommastakummas-
ta. Sur-kenttä oli valitettavasti poistettu käytöstä kokonaan. Sen 

puuttuessa kenttä olikin aina todella täysi ja meitä kehotettiin 
pelaamaan autoilla. Näin teimmekin. Golf de Surin väylät oli-
vat hienossa kunnossa. Yllättävät kaktus esteet oli laitettu usein 
sellaisiin paikkoihin, että ne piti tietää päästäkseen niiden ohi. 
Loppukierroksilla ne jo opittiin kiertämään.

Vapaapäivinä useat kävivät ostoksilla lähellä sijaitsevassa 
golfkaupassa, tekivät kävelyretken viereiseen pittoreskiin Los 
Abrigosin kylään tai keräilivät voimia uima-altaalla lekotellen. 
Pieni yllätys oli uima-altaan vesi, joka oli ainoastaan auringon 
lämmittämää eli kohtalaisen virkistävää. Mutta sehän ei meitä 
suomalaisia avannossakin käyneitä häirinnyt, ainoastaan yllätti.

Liekö ollut pandemian aiheuttaman golfmatkailun vähäisyy-
den syy, että kenttien stroke indexit oli muutettu eivätkä ne olleet 
yhteneväiset painettujen tuloskorttien, saati sitten M-scorecardin 
kanssa. Se hieman häiritsi pelitulosten laskemista, mutta päätim-
me sitten yhteisesti ”taantua” vanhaan systeemiin eli kerätä tulok-
set käsin paperikorttiin.

Pelasimme erilaisia rentoja pelimuotoja, best ballia, valssia, 
texas scramblea ja tietenkin viikon päätteeksi henkilökohtaiset 
naisten ja miesten mestauuskisat. Mieliinpainuva oli myös ”alue-
tour”, jossa Etelä-Suomi, Keski-Suomi ja Pohjois-Suomi ottivat 
mittaa toisistaan. Joka ilta pidettiin ”Suuri palkintojenjakogaala”, 
jossa kerrattiin päivän peliä ja hurrattiin voittajille ja tietenkin 
myös niille, joita onni potkaisi arvonnassa.

Matkan osanottajia oli koko Suomen pituudelta: Meri-
Lapista, Keski-Suomesta ja eteläkärjestä Tammisaaresta.  Jouk-
komme oli pieni ja siksi siitä muodostui hyvin yhtenäinen ja 
hauska. Huumori kukki ja laulu raikui useaan kertaan, komeim-
min Golf del Surin klubilla Iivo Niskasen tuodessa Suomelle 
olympiakultaa.

Hola!  
Tervehdys Teneriffalta

Leidit kertoilevat taustoistaan. Eila 
on innokas kilpaileva golfari, joka 
on aloittanut pelaamisen noin 1997 
Kerimäellä. Helena on pelannut Tor-
nio-Haaparanta kenttäänsä reilut 20 
vuotta. Inkerin peliura on kestänyt jo 
yli 10 vuotta. Kohokohdaksi golfural-
laan Eila kertoo onnistumisen mara-
tongolfissa lähimmäs lippua kilpailus-
sa, jossa palkintona oli upea matka ja 
kaikki siihen liittyvä. Helena kertoo 
hauskasta kahden vuorokauden pitui-
sesta Midnight Sun Golf-maratonista, 
jossa hänen joukkueensa toi seura-
voiton sekä tekemästään holarista Les 
Dunesin kentällä Marokossa. Inkerille, 

leiditrion nuorimmalle tulokkaalle ko-
hokohtana on ollut Tornion se niorien 
kesäkauden kestäneen seniorikilpailun 
kokonaisvoitto.

Kilpailut vetävät mukaan
Olemme innokkaita osallistumaan 
kaikkiin seniorikilpailuihin, joita alu-
eellamme järjestetään. Kisoja on myös 
Lapissa, aina ei tarvitse lähteä etelään. 
On seurojen omia seniorikilpailu-
ja, alueen seurojen välisiä kilpailuja, 
aluetoureja jne. Kaikkeen mitä on, 
niin kaikkeen osallistutaan, sillä ilman 
osallistujia kisat loppuvat, toteaa kol-
mikko.  

Olen ollut SGS:n jäsen niin 
kauan kuin muistan, liityin heti, kun 
täytin 50 vuotta, Eila naurahtaa. Olen 
myös kehottanut muita liittymään jä-
seneksi heti, kun se on mahdollista. 
SGS:n tapahtumien ja kilpailujen mu-
kana pääsee tapaamaan samanhenkistä 
porukkaa, jälleennäkemiset ovat aina 
riemukkaita.

SGS:n jäsenmaksu on edullinen. 
Saa huomattavia pelietuja, saa oman 
lehden, pääsee mukaan moniin erilai-
siin tapahtumiin, Helena lisää.

Pohjoisen leidit etelän lämmössä
Leiditrio Meri-Lapista kehottaa pohjoisen golfareita rohkeasti matkoille mukaan.

Istumme hotellimme Vincci Tene rife Golfin aulassa cappuchinolla: Eila 
Toikka Kemin Golfklubilta, Inkeri Pääk kö ja Helena Vartiainen 

Meri-Lapin Golfklubilta sekä haastattelija.

n Yläkuvassa Lapin leidit vasemmalta Inkeri Pääkkö, 
Helena Vartiainen ja Eila Toikka.

n Päivän kierros käydään läpi Amarillan klubilla. 
Pöydän ääressä Paula KohonenJalonen (EGS), 
Helena Vartiainen (MLGK) ja Ritva Hämäläinen 
(VGC). Kuva ylh. vas.

n Tarja Närvänen (KJKG), Jorma Saari (GV), Jussi 
”Hauki” Särkkä ja Eija Lehmusoksa (SHG) starttaa
massa Amarillan kentälle. Kuva kesk. vas.

n Toni Saarenvirta (HIFK), Mikko Liski (HIFK), 
Jorma Saari (GV) ja Jussi ”Hauki” Särkkä lähdössä 
mestaruustaistoon. Kuva alh. vas.

Golf del Sur

>>>Helena rajala
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n Teneriffan luonto ihastutti värikkäine kasveineen ja upeine kaktuksineen.

n Amarilla Golf väylä 8. Rotkon yli lyötävällä par kolmosella meri nielaisi aika monta palloa.

Lehti tärkeä
Koen oman Seniorigolfari-lehden erittäin tärkeänä. Sa-
manikäisten ihmisten kokemukset ja kertomukset kiinnos-
tavat. Matkakertomukset ja seikkailut ovat viehättäviä ja 
mielenkiintoisia. Luen lehden aina tarkkaan ja palaan sii-
hen useasti. Toivommekin, että paperilehti olisi aina osana 
jäsenetuja, sanoo Inkeri.

Omalla autolla Lapista
Olemme aina innokkaita lähtemään golfmatkalle, Eila, 
Helena ja Inkeri toteavat. Tällä kertaa SGS:n matka 
Teneriffalle valikoitui kohteeksi, sillä kaipuu etelän läm-
pöön oli suuri. Kun lähtee matkalle kaukaa Lapista, se vaa-
tii paljon muitakin järjestelyjä kuin vain matkavarauksen. 
Tällä kertaa olemme liikkeellä Eilan autolla. Eila on tarkis-
tanut auton kunnon ja varustuksen ennen noin kymmenen 
tunnin ajoa etelään. Tutustuimme myös säätiedotukseen, 
jonka perusteella ajomatkaan tuli varattua tarpeeksi ai-
kaa. Olemme varanneet Helsinki-Vantaalta hotellin sekä 
autolle parkkipaikan. Usein matkaan pääsee myös lentä-
mällä, mutta harvoin jatkolennot osuvat lomalentojen ai-
katauluun ja hotelli on varattava siitä huolimatta. Emme 
halua matkustaa junalla, sillä golfbägin ja matkalaukkujen 
käsittely junassa on melko hankalaa. Paluumatkalle olem-
me myös varanneet hotelliyön. Sitä seuraavana päivänä on 
ajettava pohjoiseen. Extra päivät tuovat matkaan lisää ai-
kavaatimuksia ja kustannuksia. Mutta nämä asiat sujuvat 
meiltä jo rutiinilla.

Tällä kertaa matkavalmistelut ennen lähtöä sujuivat 
hyvin. Espanjan viranomaisten vaatimien kaavakkeiden 
täyttämiseen varasimme yhden iltapäivän ja täytimme 
paperit yhdessä. Se sujui oikein hyvin meiltä kokeneilta 
matkailijoilta. Kehotammekin rohkeasti ottamaan yhteyttä 
kaveriin tai matkanjärjestäjään, jos tulee ongelmia. Kaveri 
ja OnGolf auttaa aina, Eila, Inkeri ja Helena vakuuttavat. 

Teneriffa houkuttelee
Teneriffa on meistä kiva paikka. Hotelli Vincci Tenerife 
Golf on hyvä hotelli. Täältä on lyhyt matka golfkentille 
Amarilla Golfiin ja Golf del Surille. Hotellissa on hyvä keit-
tiö, maistuva ruoka, johon ei kahden viikon lomalla ehdi 
kyllästyä. Huoneet ovat isot ja mukavat. Kun on tullut ikää, 
niin arvostaa hotellihuoneen kokoa ja laatua, varsinkin, 
kun on pitemmällä matkalla. 

Pelaamistamme kentistä Amarilla Golf on mieles-
tämme parempi. Siellä saa tämän tasoinen klubipelaajakin 
tehdyksi tulosta, toteavat leidit. Golf del Sur on vaikea ja 
nopeatahtinen. Pelaajien runsaus aiheuttaa välin ruuhkaa. 
Molemmat kentät ovat hienossa kunnossa. Väylät ovat kau-
niita ja mielenkiintoisia, greenit liukkaat ja klubit miellyt-
täviä. Hienoa, että matkaohjelmassa on kaksi kenttää, kol-
maskin voisi olla hyvä.

Tällä matkalla kaiken edellä mainitun lisäksi parasta 
on kiva, pieni ja yhtenäinen porukka. Pienet leikkimieliset 
kilpailut joka päivä ovat hauskoja ja pääsee pelaamaan eri 
ihmisten kanssa. Palkinnot ja iltatapaamisemme ovat iloisia. 
Ryhmämatkat ovat siitä hienoja, että niillä on turvallinen 
olo. Ja meille sattui tuuri, että on ihana vetäjä, joka ottaa 
kaikki huomioon eikä häneltä mene hermot. Olet oma itse-
si ja ymmärrät kaikkia (haastattelija punastuu). Lähdetään 
toisenkin kerran Helenan matkalle, mainitsevat leidit.

Lopuksi haluamme rohkaista kaikkia alueemme se-
nioreja lähtemään liikkeelle. Kyllä pohjoisestakin voi tulla 
seniorimatkoille. Meistä pidetään täällä hyvää huolta, kiit-
televät leidit.

Haastattelija: Helena rajala
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holarinmetsästäjä
Kun tulen töistä kotiin, on puolisolla ovela 
ilme kasvoillaan. Yritän päätellä, lupailee-
ko se minun kannaltani hyvää vai huonoa, 
mutta en saa ilmeestä tällä kerralla selkoa. 
Se on jotenkin aivan uudenlainen, samalla 
kertaa sekä varovainen että päättäväinen. 
Päätän luimistella muina miehinä ja odot-
taa tiedonantoa.

Kohtahan se tuleekin, aivan pyytä-
mättä: ”Me menemme molemmat ensi 
viikolla green card -kurssille. Työpaikan 
liikuntakerho järjestää sellaisen, ja per-
heenjäsenet pääsevät mukaan.” Kun ilmee-
ni jähmettyy epäileväksi, jatkaa puoliso 
samaan hengenvetoon: ”Reilulla alennuk-
sella”.

Pakenen man caveeni mukamas luke-
maan tärkeitä työpapereita. Vai että golfiin 
tässä pitäisi ruveta! Se ei ole hyvässä huu-
dossa, rikkaiden pyrkyreiden ja laiskojen 
eläkeläisten laji. Urheilupiireissäni golfia 
pidetään varsinaisena pellelajina, siinä kun 
saa lyödä paikallaan olevaa palloa. Eikä 
tule edes hiki.

Toisaalta… Golfia pelaamalla sai-
sin nostettua yhteiskunnallista statustani. 
Ja eikös itse presidenttikin, ei tosin tämä 
nykyinen vaan hänen edeltäjänsä, ole hi-
mogolfarin maineessa, samoin kuin edus-
kunnan ex-puhemies, meijän Riitta. Sitä 
paitsi maailman paras ja rikkain urheilija 
on golfari, joten golfissa liikkuu iso raha. 
Pääsisin klubikisoissa helposti hyville pal-
kinnoille, ulkomaan matkoja on varmaan 
tarjolla joka viikko.

Päätän siis olla myötämielinen ja hip-
sin takaisin ihmisten ilmoille halaamaan 
puolisoa, kun oli näin hienon idean saanut 
päähänsä. Olinkin jo oikeastaan kaipail-
lut uutta urheilulajia, kun se iänikuinen 

lentopallon lätkiminen on alkanut mais-
tua puulta eivätkä paikatkaan enää oikein 
kestä. Hermotkin menevät joka matsissa, 
mutta golfissa ei ole siitä pelkoa, on se te-
levisiossa niin helpon ja leppoisan näköistä 
hommaa.

Kun olemme saaneet green cardin 
ja sitä myötä peliluvan, ilmoitan asiasta 
sukulaisille. Vastakaikuna saan kohtelias-
ta, mutta selvästi piikikästä naureskelua. 
”Vai et golffii. Nyt siun pittää sit homma-
ta lippalakki ja ruudulliset pussihousut”, 
hekottelee velipoika. ”No, jokos sie oot 
tehny hole-in-onen?” kyselee puolestaan 
siskotyttö. Serkkupoika kannustaa minua: 
”Teehä siekii sit heti se hole-in-one. Miu 
naapur ol just teht semmose, hää käi oikei 
tarjoomas sikarin.” Myös serkkutytöllä on 
sanansa sanottavana: ”Ilmota sit heti ku sie 
oot tehny hole-in-onen, ni pietää samp-
panjakalaasit.”

Niin tosiaan, ”hole-in-one” eli kan-
sankielellä ”holari”. Sehän erottaa oikean 
golfarin tuupparista ja täytyy siis hoitaa 
mitä pikimmin pois päiväjärjestyksestä.

Ennen kuin ryhdyn tuumasta toi-
meen, minun on selvitettävä, mistä tar-
kemmin ottaen on kysymys. Wikipediasta 
löytyy määritelmä: ”In golf, a hole in one 
or hole-in-one (also known as an ace, 
mostly in American English) occurs when 
a ball hit from a tee to start a hole finishes 
in the cup. A ball hit from a tee following 
a lost ball, out of bounds or water hazard 
is not a hole in one.”

Pitihän se arvata, ettei mikä tahansa 
lyönti kelpaa holariksi: sen on ensinnäkin 
oltava reiän avauslyönti, eikä uuden pallon 
tai varapallon upottamista hyväksytä. Kai 
sentään mulligan kelpaa, mietin puoliää-

neen. ”Ei kelpaa”, toteaa lepakonkorvai-
nen puoliso. ”Mulligan tarkoittaa samaa 
kuin uusi pallo.”

No, eipä holarin tekeminen varmaan 
kummoista vaadi, joten ei muuta kuin 
pelaamaan. Heti ensimmäisellä golflyön-
nilläni liippaa läheltä, kun lyhyellä par 3 
-väylällä oikealle rinteeseen lyömäni pallo 
vierii lupaavasti kohti reikää – solahtaen lo-
pulta kuitenkin vaaksan verran ohi. ”Onpa 
helppo laji”, totean vaimolle. ”Seuraavalla 
par-kolmosella uppoaa varmasti.”

Uppoaa kyllä, mutta metsään. Kun 
kaikki muutkin yritykseni menevät aina 
vain kauemmas ja kauemmas reiästä, 
alan epäillä, ettei holarin tekeminen ehkä 
olekaan niin helppoa kuin olin luullut. 
Epäilykseni vahvistuvat, kun en pää-
se koko kesänä enää kertaakaan griinille 
avauslyönnillä. Päätän hankkia uskonvah-
vistusta tutkitusta tiedosta.

Tieteellisten tutkimusten mukaan 
hole-in-onen tekijän keskimääräinen ikä 
on 55 vuotta ja keskimääräinen tasoitus 
14, useimmilla kentillä tehdään vuosit-
tain 10-15 hole-in-onea, eniten holareita 
tehdään rautaseiskalla ja rautakasilla (mo-
lemmilla 14 %), ja keskivertoharrastajalla 
todennäköisyys tehdä hole-in-one on 1/12 
000.

Masentava tutkimustulos! Iän ja ta-
soituksen saan helposti kohdalleen, sa-
moin mailavalinnan. Mutta jos holarin to-
dennäköisyys on noin mitättömän pieni, 
tarvitaan sen tekemiseen 3 000 kierrosta. 
Jos pelaisin vuodessa 300 kierrosta, kuluisi 
holarin tekemiseen siis kymmenen vuotta! 
Ja koska Suomen kesä on surkean lyhyt, 
pitäisi minun siinäkin tapauksessa viettää 
puolet joka vuodesta ulkomailla. Voisin 

kyllä irtisanoutua töistä vaikka saman tien 
ja ruveta päätoimiseksi holarinmetsästä-
jäksi, mutta epäilen puolisoni olevan asi-
asta eri mieltä.

Etenkin, koska hän ei itse ole enää 
holaria vailla. Ensimmäisessä golfkilpai-
lussamme tulin nimittäin klubille viimei-
sessä ryhmässä ja ihmettelin, kun kaikilla 
oli kädessä kuohuviinilasi. ”Mitähän täällä 
oikein juhlitaan, onko jollain seniorilla 
syntymäpäivä?” ihmettelin. ”Ei, vaan kil-
pailussa on tehty hole-in-one!” ilmoitti 
caddiemaster ja kaatoi minullekin lasilli-
sen. Ennen kuin ehdin kerätä itseeni suu-
rempaa kateutta, pelmahti paikalle vaimo, 
joka käski minun kaivaa kuvetta ja maksaa 
tarjoilut: ”Minä tein näet holarin kentän 
signature-väylällä 17. Ilmassa suoraan 
kuppiin, voitko kuvitella!”

Voin hyvin kuvitella, koska vaimo 
on varsinainen sunnuntailapsi muussakin 
kuin golfissa, voittaa aina kahvipaketin 
kaikista arpajaisistakin. Onnistuin joten-
kin pakottamaan kasvoilleni vinohkon 
hymyn ja sopertamaan mitä parhaimmat 
onnentoivotukset. ”Kalliiksi kävi, niihin 
holarijuomiin meni yli 70 euroa”, uskalsin 
valittaa kotimatkalla. ”Heti tänään otam-
me hole-in-one-vakuutukset, jotten joudu 
enää toista kertaa maksumieheksi.”

Sitä vakuutusta minä en tosin oli-
si tarvinnut. Muut kylläkin, sillä klubilla 
kaikki takoivat holareita vuoron perään 
– siis kaikki, paitsi minä. Eräskin seniori-
nainen löi draiverilla matalan laakalyön-
nin vastarinteeseen, josta pallo kimposi 
reikään. Yksi seniorimies puolestaan löi 
pitkällä par-kolmosella karmean topin, ki-
rosi perään ja hakkasi mailaansa maahan, 
kunnes pelikaverit kertoivat pallon vieri-
neen reikään. Yksi midi teki peräkkäisissä 
kilpailuissa holarin, ja yksi yli 80-vuotias 
tekaisi sellaisen seniorikisassa, ja niin edel-
leen ja niin edelleen.

Minulla vaan ei suksi luistanut. Kun 
huomaan lyöneeni parin vuoden ajan 
pallojani metsään, päätän ottaa käyttöön 
uuden pelistrategian. ”Minäpä rupean pe-
laamaan pelkkiä par 3 -kenttiä, niin tar-
vittava kierrosmäärä pienenee”, ilmoitan 
puolisolle. ”Tai sitten voisin pelata koko 
ajan meidän uudemmalla kentällä pelkkää 
avausreikää, kunnes saan tehdyksi holarin. 
Entäpä minigolf, kai siinäkin tehty holari 
lasketaan.”

Puoliso huokailee syvään, jättää mi-
nigolfin omaan arvoonsa, räplää hetken 
puhelintaan ja näyttää minulle Suomen 
hole in one clubin säännöt:

1. Pallo on lyötävä reikään yhdellä 
lyönnillä golfin sääntöjä noudattaen.

2. Kentällä on oltava virallinen, mää-
ritelty ja voimassa oleva Course Rating 

(CR) ja Slope.
3. Lyöntimäärän tulee olla 1. 

Varapallolla tehtyä tai lyöntimäärää, johon 
tulee rangaistuslyönti, ei lasketa HIO:ksi.

4. HIO tulee tehdä toisen pelaajan/ 
henkilön todistamana, joka on lyönnin 
nähnyt.

5. Reiät on pelattava oikeassa järjes-
tyksessä, joskaan peliä ei tarvitse aloittaa 
ensimmäiseltä tiiltä.

”Par 3 -kenttiä ei ole yleensä sloupat-
tu, joten ne eivät kelpaa”, kouluttaa puoli-
so minua. ”Niin on asian laita myös mei-
dän kotikentällämme. Ja naapuriklubin 
par 3 -kenttä on kuulemma jäämässä hu-
vipuiston alle. Eikä kierroksella saa pelata 
pelkästään yhtä ainoata reikää, vaan ne on 
pelattava kaikki, ja vieläpä järjestyksessä.”

Yritän vieläkin inttää: ”Mutta mi-
nähän voin sanoa ykköstiillä jokaisen ohi 
menneen lyönnin jälkeen, että aloitan vä-
littömästi uuden kierroksen. Sellaista eh-
dotti minulle klubin kapteeni, hän kyllä 
tietää.”

”Se on huijausta!” lopettaa puoliso 
tämän keskustelun. ”Ei kukaan kunnial-
linen golfari suostu todistamaan sellaista 
holaria. Minä ainakaan en moiseen vilun-
kipeliin lähde, pyydä vaikka sitä luihua 
kapteeniasi merkkariksi!”

No ei sitten, jos ei mikään kelpaa, 
murisen itsekseni ja alan selailla sääntöjä 
löytääkseni porsaanreiän. Heureka: rei-
käpeli! Siinähän minä voin lahjoa vastus-
tajani antamaan minulle reiän jo ennen 
avauslyöntiä, se kelpaa varmasti holariksi. 
En uskalla varmistaa tulkintani pitävyyttä 
puolisolta vaan soitan Golfliiton sääntöasi-
antuntijalle. ”Valitettavasti se ei ole hole-
in-one”, kuuluu ystävällinen ja sääntöjen 
kannalta varmaankin oikea, mutta minun 
kannaltani väärä vastaus. ”Voitat kylläkin 
reiän, mutta pallohan ei siinä tapauksessa 
mene kuppiin lainkaan.”

Puoliso on alkanut sääliä minua, 
vai liekö kyllästynyt tuskailuihini. ”Gran 
Canarialta löytyy Googlen mukaan slou-
pattu par 3 -kenttä”, hän ilmoittaa minul-
le. ”Voitaisiin lähteä sinne pariksi viikoksi 
tekemään sinulle se holari ja samalla pa-
koon loskakelejä.”

Ei muuta kuin lennot ja majoitus 
varaukseen, golfbägit taksiin ja menoksi. 
Menemme heti perille päästyämme pelaa-
maan. ”Tällä kentällä on minulle sopivan 
lyhyitä reikiä, yksi 43-metrinenkin!” ilah-
dun. ”Sillä teen holarin vaikka puttaamal-
la.”

Puttaaminen ei kuitenkaan onnistu, 
koska lyöntipaikan ja griinin välissä on ki-
vikkoa. Sen sijasta lyön joka kerta palloni 
pitkäksi griinin takana väijyvään jontkaan. 
Huomaan nopeasti, ettei hole-in-one ole 

kirkossa kuulutettu edes par 3 -kentällä: 
vaikka pelaamme joka päivä vähintään 27 
reikää, en saa tehdyksi yhtä ainutta ässää, 
en edes lähimain. ”Onneksi on tällä aikaa 
satanut Suomessa lunta, minä lopetan gol-
fin ja rupean hiihtämään”, totean puolisol-
le ilmoitusasiana, kun olemme palanneet 
hukkareissulta Helsinki-Vantaalle.

Lumet kuitenkin sulavat keväällä, 
ja joudun nöyränä poikana kaivamaan 
varaston peränurkasta esiin sinne talvella 
viskaamani golfbägin. ”Mistään holareista 
ei sitten puhuta”, vannotan puolisoa. ”Jos 
sukulaiset alkavat udella, vaihdat heti pu-
heenaihetta. Puhu vaikka säästä tai kysele 
lasten kuulumisia.”

Eipä ole todellakaan tarvinnut ho-
lareista puhua, sillä niitä ei ole tullut, 
ei yrittämällä eikä tuurilla. Aika kuluu, 
ja haaveeni hole-in-onesta hiipuvat. 
Sukulaisenikin ovat todenneet minut toi-
vottomaksi tapaukseksi, sillä kukaan ei 
enää kysele minulta hole-in-onen perään. 
Vaimolta kylläkin.

On perinteinen kunnan toista golf-
klubia vastaan käytävä senioreiden seura-
ottelu. Pelini on sujunut tuttuun tapaan, 
eli kehnosti. Ei edes yhtä ainutta paria, kun 
tullaan lyhyelle par 3 -väylälle 8. ”Lipulle 
on 132 metriä”, ilmoittaa etäisyyttä kiika-
rilla mittaava seuratoverini, vaikkei minua 
voisi vähemmän kiinnostaa.

Ihme kyllä, olen saanut edellisel-
lä reiällä bogilla honöörin, joten joudun 
lyömään ensimmäisenä. Lyönti spoonilla 
on minulle normaali toppi, ja pallo vierii 
griinin edessä olevan kummun taakse kuin 
ohjus. ”Bunkkerissa on”, totean alistu-
neesti tilanteen. ”Tai maantien ojassa, niin 
kuin kävi viime kerralla.”

Kaikki muut lyövät kauniskaartoiset 
rautalyönnit, ja lähdemme tutkimaan ti-
lannetta. Kun pääsemme kummun päälle, 
näemme griinillä kolme palloa hyvillä bir-
diepaikoilla. ”Arvasin”, manaan synkkänä 
toverilleni. ”Pisteet ovat taas sinun varas-
sasi, sillä minun palloni on jossain huitsin 
nevadassa.”

Tongin muodon vuoksi savista ruo-
hikkoa ja ojanpohjia ja olen jo vetämässä 
tuloskorttiini viivaa, kun griiniltä kuuluu 
toverini huuto: ”Hei, täällähän on yksi 
pallo kupissa! Bridgestone e6, joten eikös 
se ole sinun!”

Olen pyörtyä siihen paikkaan ei-
vätkä jalkani tahdo kantaa, kun lähestyn 
varovasti ja epäuskoisena reikää. Uskallan 
lopulta kuitenkin kurkistaa sinne, ja tot-
ta tosiaan! Siellä on kuin onkin pallo – ja 
se on varmasti minun, sillä erotan jopa 
verenpaineen ja kyynelten sumentamilla 
silmilläni sen pinnalla oman ympyrämer-
kintäni.

Karjaisen riemusta niin lujaa, että 

Golfnovelli
Jukka Paakki



40    SENIORIGOLFARI 1/2022 SENIORIGOLFARI 1/2022    41

reiän 2 avausta lyövä pelaaja pelästyy ja 
sinkoaa draiverinsa kauas etuvasemmalle. 
Onneksi ei sentään reilun sadan metrin 
päässä olevaan ojaan saakka.

Onnenkantamoiseni siivittää minut 
unelmapeliin. Pelaan loput reiät kuin hur-
miossa tehden birdejä ja pareja solkenaan, 
saan kokoon yhteensä 41 bogipistettä 
ja voitan miesten sarjan ylivoimaisesti. 
Perheonnea täydentää se, että puolisoni 
voittaa naisten sarjan ja saamme pukea 
klubin terassilla rinta rinnan yllemme ka-
teutta ja kunnioitusta herättävät keltaiset 
huomioliivit. Kun vielä seuramme voittaa 
seuraottelun, on golfpäivä täydellinen.

Paras on silti vielä edessä, nimittäin 
holarini juhlistus. Kun on saatu kisalou-
naat syödyksi ja kaikki palkinnot jaetuksi, 
ryin kurkkuani saadakseni ääneni auki: 
”Hyvät seniorit, sekä omat että vieraat. 
Tänään ei kilpailun suurin yllätys ol-
lut se, että minä satuin voittamaan sen, 
vaikka sekin oli jo aikamoinen paukku. 
Suurin yllätys oli nimittäin se, että minä 
onnistuin tekemään elämäni ensimmäisen 
hole-in-onen, reiällä 8. Tuurilyönti, mut-
ta tyylipisteitähän ei golfissa jaeta. Vaimo 

on tarkistanut, että holarivakuutukseni on 
voimassa, joten pannaan lasit täyteen! Ja 
santsata saa, sillä vakuutuksessa on saldoa 
500 euroon asti.”

Kun olen kilistänyt lasiani kaikki-
en halukkaiden ja haluttomien kanssa 
ja kerännyt onnentoivotukset, ilmestyy 
paikalle tuttu pariskunta naapurikaupun-
gista. ”Kappas vain, hauska nähdä teidät-
kin täällä!” tervehdin jälleennäkemisen 
riemussa. ”Liittykää joukkoon tummaan, 
sillä minä olen tehnyt tänään holarin ja 
piikki on auki.”

”Paljon onnea vaan!” toivottavat 
molemmat kuin yhdestä suusta ja ottavat 
auliisti vastaan kuohujuoman. ”Sait sitten 
lopulta aikaan holarin”, toteaa pariskun-
nan mies yksikantaan. ”Minullahan niitä 
on jo viisi.”

”Satuin muuten näkemään erikoisen 
tapauksen”, hän jatkaa. ”Kun kävelimme 
kahdeksannen griinin takaa kohti kakko-
sen lyöntipaikkaa, näin, kuinka griinille 
tullut pallo tönäisi siellä olleen toisen pal-
lon reikään. Kyllä varmaan kaveria harmit-
ti, kun joutui kaivamaan pallonsa reiästä 
ylös ja asettamaan sen takaisin siihen koh-

taan, missä se oli ennen tönäisyä.”
”Kaveri kirosi niin maan perusteelli-

sesti, että minä oikein säikähdin. Draiveri 
irtosi kädestäni, eikä pallo lentänyt kuin 
vähän yli 200 metriä. Minulle olisi ul-
kopuolisen häiriötekijän takia kuulunut 
ilman muuta uusi lyönti ilman rankkuja, 
mutta säännöt eivät salli. Kyllä on golf jul-
ma ja epäoikeudenmukainen peli, vai mitä 
olet mieltä?”

En kykene olemaan mitään mieltä, 
sillä silmissäni sumenee taas, tänään jo 
toisen kerran. Ei siis tullut vieläkään hole-
in-onea, mutta vakuutuspetos kylläkin. 
Samoin diskaus ja huomioliivin riisumi-
nen, sillä allekirjoittamassani tuloskortissa 
on reiälle 8 väärä tulos.

En tohdi heti kuuluttaa klubilla ho-
le-in-onen peruuntumisesta ja tarjoilujen 
päättymisestä, vaan vetäydyn sivummalle 
nuolemaan haavojani. Otan puhelimen 
käteeni ja rupean peruuttamaan sukujuh-
laa, jolle olin heti kierroksen päätyttyä va-
rannut Jollaksessa sijaitsevan Karjalaisten 
kesäkodin. Onneksi en vielä ehtinyt kut-
sua sinne muita kuin tyttäremme…  n 

 

PITÄVÄ OTE JOKA SÄÄLLÄ!

KESTÄVÄ JA PESTÄVÄ!

PEHMEÄ JA HENGITTÄVÄ!

Griplex-hanskojen silikonipisteet 
antavat erinomaisen pidon sekä 

kostealla, että kuivalla kelillä.

Kostuneessa Griplex-hanskassa 
pito säilyy hyvin ja se myös kuivuu 

nopeasti. Likaisen hanskan  
voi pestä käsipesulla. 
Luonnollinen kuivaus.

Griplex-hanskat valmistetaan 
microfiber-materiaalista, joka 

tekee hanskasta pehmeän, 
joustavan ja hengittävän.

Valmistuttaja/Maahantuoja:  
Aida Oy • www.griplex.com

UUTUUS! Griplex Pro

Uusissa Griplex Pro hanskoissa 
yhdistyvät kämmenpuolen 

silikonipisteiden antama hyvä 
pito ja selkäpuolen microfiber- 
materiaalin keveys, joustavuus  

ja hengittävyys.

SGS:n jäsenille

-10%
verkkokauppatilauksesta

www.griplex.com
Alennuskoodi: SGS2022

Kevyempi ote

Parempi svingi

Hyvä pito!

Tilaa omasi verkkokaupasta www.griplex.com

Parasta golfia 
tämän auringon alla!
OnGolfin matkoja pidetään Suomen parhaina. 
99 % pelimatkoilla olleista suosittelee niitä kavereilleen. 
Olemme täysin kotimainen yritys ja kaikilla pelimatkoillamme on mukana 
kokenut suomalainen golfvetäjä sekä opetusmatkoilla PGA pro. 

Varaa golflomasi vain muutamalla klikillä > ongolf.fi
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Kiitän luottamuksesta Senior Tourin pelaajia ja kaikkia ja mi-
nua äänestäneitä golfsenioreita valitessanne minut jatkamaan 
Pirkko Havukaisen menestyksekästä polkua seniorinaisten 
tourpäällikkönä ja maajoukkueen kapteenina. Laadukkaasti 
tehdyn työn ja hienosti vedettyjen kisajärjestelyjen pohjalta 
on hyvä jatkaa seuraavat kolme vuotta. 

taustaa
Nimeni on Anne Kokko, ikää 55 vuotta. Lapsuuteni Pudas-
järvellä kasvaneena on minulla juuret Pohjois-Suomessa, 
mutta olen espoolaistunut jo yli 25 vuotta sitten. Päivätyöni 
on Nesteellä Keilarannassa uusien liiketoimintojen kehitys-
päällikkönä uusiutuvien tuotteiden parissa. Muutoin lisäksi 
arkeani kotona rytmittää 8-vuotias kääpiösnautserini. Muihin 
harrastuksiin kuuluvat monet liikunnalliset aktiviteetit, kuten 
koiran kanssa lenkkeily, hiihto sekä padel, johon hurahdin rei-
lut viisi vuotta sitten ja pelaan aktiivisesti 3-4 kertaa viikossa. 

Olen mukana myös Suomen Padelliiton kilpailutoimikunnas-
sa ja toinen Suomen kahdesta kansainvälisestä erotuomarista. 

Golf-kärpänen puraisee
Aloitin golfin pelaamisen vuonna 1996 työskennellessäni 
Thaimaassa. Iltaisin oli hyvää aikaa lyödä palloja bangkokilai-
sella rangella 200 japanilaisen seurana. Ensimmäiset golfkier-
rokseni pelasin Pattayan alueella. Golfkärpänen puraisi ker-
ralla ja kovasti. Suomeen palattuani oli luonnollista suorittaa 
Green Card ja suunnata kohti suomalaisia viheriöitä. Matkan 
varrella on tullut kierrettyä yli 90 suomalaista ja saman verran 
kenttiä ulkomailla. 

Kotiseurani on ollut Sarfvik Golf Club vuodesta 2017 
alkaen. Sitä ennen edustin Espoon Golfseuraa (EGS) vuosina 
2011 – 2016 ja kirkkonummelaista Kurk Golfia 2001 - 2010. 

Vuodesta 2001 alkaen ovat kilpailut kuuluneet ahkerasti 
kuvioihin ja tähän mennessä olen pelannut yli 1000 kisakier-

rosta. Golfsaavutuksina voidaan pitää 
yhtä henkilökohtaista hopeaa (FSO), 
kolmea SM-joukkuemitalia eri väreis-
sään ja kahta joukkuemitalia Marisa 
Sgaravatti -turnauksessa (hopea 2016, 
pronssi 2017). Maaotteluedustuksina 
yksi Ruotsi-maaottelu mideissä ja viisi 
edustustehtävää seniorimaajoukkueessa 
(3 kertaa pelaajana, 2 kertaa kapteeni-
na). Kolme Hole-in-Onea on matkalla 
napsahtanut kuppiin, joista viimeisin 
seniorinaisten SM-kisoissa Pickalassa 
2020 ja ehkä mieleenpainuvin, Circolo 
Golf Torinossa, Marisa Sgaravatti -tur-
nauksessa Italiassa 2017. 

Vuonna 2010 menin mukaan 
Golfliiton alaiseen Mid-toimikuntaan 
organisoimaan ja kehittämään Mid 
Tourin toimintaa. Suurin työpanokseni 
oli Ladies Mid Tourin kisojen organi-
sointi sekä sen rakentaminen nykymuo-

Golfkärpänen
puraisi Bangkokissa

toonsa Mid Tour sateenvarjon alle. Työni 
toimikunnassa poiki minulle Mid Tourin 
kunniajäsenyyden. Vuonna 2015 luovu-
tin vastuuni jatkajalleni hyvillä mielin. 

Intohimo golfiin
Golf on haastava ja koukuttava laji. Sen 
meistä varmasti moni on osaltaan huoman-
nut. Golfissa yhdistyy niin moni elementti 
samalla kertaa, verrattuna moneen muuhun 
liikuntamuotoon tai urheilulajiin. Kaikille 
löytyy jotakin, mikä ajaa kentälle yhä uu-
delleen ja uudelleen – sosiaalisuus, itsensä 
haastaminen ja kehittäminen mentaalisesti, 
ulkoilu, kauniit maisemat ja ympäristö, pe-
lin haasteellisuus, mahdollisuudet kilpailla 
eri tasoilla tai kokea golf perheen yhteisenä 
harrastuksena. Golf sopii kaikenikäisille, kai-
ken tasoisille, kaiken kuntoisille tarjoten erin-
omaisen mahdollisuuden yhdistää harrastus 
lomiin ja vapaa-aikaan. 

Itseäni ovat motivoineet nuo kaikki edellä 
mainitut, mutta itse kilpaileminen on varmas-
ti yksi suurimmista. Hyvin järjestetyt ja hy-
vätunnelmaiset kisat ovat miellyttävä kokemus. 
Kisaaminen myös motivoi harjoittelemaan 
kohti tulevia koitoksia. Minulle golf on myös 
hyvin strateginen peli, mistä nautin todella pal-
jon. Kisakentän pelaaminen, joko paikan päällä tai etukäteen vir-
tuaalisesti/ajatuksellisesti pelaten ovat osa koko kisatapahtumaa. 
Itse kisassa suureen merkitykseen nousee myös henkinen kantti ja 
kestävyys, mikä lopulta useimmiten ratkaisee päivän suorituksen. 
Henkinen valmentautuminen onkin oleellinen ja hyvin mielen-
kiintoinen osa golfia. Toisaalta rentoutumiskeinona työpäivän 
jälkeinen golfkierros ystävien kanssa toimii aina. 

sGs-toimintaan mukaan
Suomen naisseniorigolfia olen seurannut jo 20 vuotta ja iloin-
nut, miten hienosti edeltäjäni ovat siinä onnistuneet. Kisat ovat 
erinomaisesti järjestettyjä, meillä on paljon naisseniorikilpailijoi-
ta, meillä on useampi sarjataso palvelemaan eritasoisia ja -ikäisiä 
pelaajia ja meillä mukavaa yhdessä. Tuota polkua aion seurata 
jatkossakin – jatkaa laadukkaiden kisojen järjestämistä ja tourien 
kehittämistä aiempien kehitystavoitteiden pohjalta yhdessä mui-
den naisten tourien vetäjiemme kanssa. Toki joitakin uusia aja-
tuksia ja omia mausteita haluan tuoda mukaan myös. Se, mitä ne 
ovat, jää vielä nähtäväksi, mutta ainakin pari asiaa on mielessäni. 

Tyypillisesti kaikissa or -
ganisaatioissa viestintää ja 
avoimuutta kaivataan lisää. 
Jatkossa tavoitteenani on 
edelleen parantaa erilaisten 
kanavien hyödyntämistä ja 
pelaajien mukaan ottamis-
ta aktiiviseen keskusteluun. 
SGS:ssä meillä on viestinnäs-
sä osaavia henkilöitä, jo ten 
oman osuuteni näenkin pai-
nottuvan itse Senior Tourin 
kisoihin ja maajoukkue-
toimintaan. Toiseksi vii me 
vuosina meidän maajouk-
kueemme ovat upeasti pa-
rantaneet sijoituksiaan kan-
sainvälisesti. Yhä taitavampia 
pelaajia nousee seniorisarjoi-
hin ja tätä mahdollisuutta 
menestykseen jatkossakin haluan olla mukana tukemassa ja var-
mistamassa.  

Pitkän golftaipaleeni ja kerääntyneiden kokemusteni an-
siosta uskon omaavani hyvät lähtökohdat ottaa vastuulleni 
naisten SGS-tourien organisoinnin ja kehittämisen seuraaviksi 
vuosiksi sekä olla mukana SGS:n hallituksessa koko seniorigolf-
toiminnan kehittämisessä. Lähtökohtaisesti tunnen suurimman 
osan kilpailevista pelaajista, mikä helpottaa yhteistyötä kovasti. 
Toivonkin, että pelaajat ottavat minuun yhteyttä, joko kentän 
laidalla hihasta nykäisemällä tai mitä tahansa muita yhteydenot-
totapoja käyttäen. Kaikki palaute ja ehdotukset aina tervetulleita 
– yhteisiä toureja ja tapahtumiahan tässä rakennetaan. 

Innolla kesää ja golfkauttamme odotellen,
Anne

Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
AnnE kokko

ILMOITUS   KIINNOSTUKSESTA   
FST   TOUR   PÄÄLLIKON   TEHTÄVÄÄN   

  

Hakija:    Anne   Kokko ,   ikä   55   v.,   asuinpaikka   
Espoo,   seura   Sarfvik   Golf   Club,   aktiivinen   
kilpapelaaja   

Työkokemus :     
Liiketoiminnan   kehityspäällikkönä   Neste   Oyj:n   
Innovaatiot   -organisaatiossa,   30   v   työkokemus   
liiketoiminnan   eri   operatiivisista,   johto-   ja  
kehitystehtävistä   (strategiat,   liiketoiminnan   
kehitys,   myynti-,   tuotantotehtävät)   useassa   eri   
kv.   yrityksessä   antaen   vahvan   taustan   
toimimaan   tavoitteellisesti   ja   organisoidusti   
isojen   ryhmien   ympäristöissä.   
Englannin   kieli   sujuvaa   ja   työkielenä.   

Golf   -taustatietoja :   

Pelaaminen     
Aktiivinen   kilpagolfaaja   v.   2000   alkaen   (>   800   
kisaa   eri   tasoilla;   Mid   ja   Senior   Tourit,   muita   
kansallisia   ja   kansainvälisiä   kisoja),   muutama   
SM-mitali   ja   maajoukkue-edustuksia   mid-   ja   
senioritasoilla;     
Marisa   Sgaravatti   -turnauksessa   pelaajana   
kolme   kertaa   (2016-2018)   ja   joukkueen   
kapteenina   2021;   
Kapteenina   seniorinaisten   EGA   EM-kisoissa   
Belgiassa   2018;   
Pelikokemusta   Suomessa   n.   80   kentällä,   
maailmalla   kierrettynä   90   kenttää.   

Kisojen   organisointi     
Mid   toimikunnan   jäsen   2010-2015;     
Ladies   Mid   Tourin   rakentaja   ja   tour   päällikkö   v.   
2010-2015;   Mid   Tourin   kunniajäsen   nro   7.   
(2015);   erotuomarikortti   vuodesta   2010   

  

Vahvuudet    tehtävään:     

1. Usean   vuoden   kokemus   golfkisojen   ja   Mid   
tourin   organisoimisesta   ja   kehittämisestä;   
mukana   FST   kauden   2022   suunnittelussa     

2. Laaja   pelaajien   tuntemus   henkilökohtaisesti;   
Kokemusta   ja   halua   kehittää   seniorien   
kilpailutoimintaa   kaikissa   ikäryhmissä;     

3. Laaja   näkemys   kilpagolfista   ja   golftoimialasta;     
4. Ikä   -   ikäni   puolesta   uskon   pystyväni   toimimaan,  

kehittämään   ja   tuomaan   uusia   ajatuksia   tourille   
monen   vuoden   ajan   

  

Teesit   ja   tavoitteet    tehtävään:     

1. Seniorinaisten   kilpatoiminnan   jatkokehittäminen   
yhä   paremmin   motivoimaan   eri   ikäluokkia   ja   
varmistamaan   mielenkiintoisten   kisojen   
jatkuvuus   kaikissa   ikäluokissa   sopivin   
kisatapahtumin;     

2. Ranking   -järjestelmän   kehittäminen   
palvelemaan   entistä   paremmin   eri   ikäluokkien   
tarpeita,   kuten   maajoukkuevalintoja;     

3. Viestintä   ja   markkinointi   -   jatkoa   nykyiselle   
kehitystyölle   lisäämään   näkyvyyttä   ja   
avoimuutta   koko   golfsenioritoiminnassa;     

4. Uudistuminen   -   löytää   uusia   asioita   
toteutettavaksi   ja   mahdollistamaan   Suomen   
seniorinaisten   nousu   yhä   lähemmäs   Euroopan   
kärkeä     

Toimintatavat    tavoitteisiin   pääsemiseksi:   

1. Verkostoituminen,   yhteistyö,   tiimitoiminta;     
2. Avoimuus   -   Viestintä   ja   kommunikointi   -   avoin   

keskustelu   golfyhteisössä,   eri   kommunikointi-   
kanavien   hyödyntäminen,   pelaajakyselyt   ja   
-tapahtumat   kisojen   ulkopuolella   

Suosittelijat:   
Pirkko   Havukainen,    FST   Tour   manager   2019-2021;   
Pirjo   Sipronen,    FST   Tour   manager   2013-2018;   
Heli   Ekström ,   FST   Tour   manager   2003-2012;     

Anna-Maria   Lehtonen ,    SGS   pelaajaedustaja   2014-   
2020;   moninkertainen   SM-mitalisti   ja   seniorimaajouk-   
kuepelaaja   2013-2021;   
Minna   Kaarnalahti,     Suomen   menestynein   seniori-   
golfaaja,   FST   voittaja   2021;    
Pirjo   Kortesoja ,   maajoukkuepelaaja   2015-2019,   
Pohjois-Suomen   SCR   tour   koordinaattori   2020-2021     

n  Finnish Senior Open mitalikolmikko Aura Golfissa 
vuonna 2017. Voittaja AnnaMaria Lehtonen keskel
lä, pronssimitalisti Päivi Honka vasemmalla ja minä 
hopeamitalistina oikealla.

n  Tiukka taisto seniorinaisten SMjoukkuekisassa päättyi Sarfvik Golfin voittoon 
ensimmäisellä jatkoreiällä Hyvinkäällä 2018.

n  Suomen seniorinaisten maajoukkueen kapteenina Marisa Sgaravatti Trophyssa Konopisteellä 
Tsekeissä 2021.

n  Suomen naisseniorimaajoukkueen 
kapteenina EGAn EMkisoissa Belgian 
Mont Garnissa Belgiassa 2018. 
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Olen Aki Kurronen, 66-vuotias diplomi-insinööri Espoosta, 
naimisissa ja meillä on neljä aikuista lasta ja jo 9 lastenlasta. 
Olen ”Karjalan poikii”, syntyisin Imatralta, jolla seudulla isä-
ni suku on asunut ainakin 300 vuotta. Äitini suku puolestaan 
on Päijät-Hämeestä, josta hän muutti Imatralle saatuaan en-
simmäisen opettajan toimensa. 

Olen aina ollut aktiivinen ja luonteeni positiivisista puo-
lista voisi mainita, että pyrin koko ajan kehittämään itseäni 
niin henkisesti kuin fyysisesti ja olen oikeudenmukainen ja 
muita kuunteleva organisaattori. Negatiivisina (?) ovat ne, 
että sanon asiat joskus liian suoraan ja kaiken pitäisi tapah-
tua nopeasti. Voisi luulla, että tämä kiireinen luonteenpiirre 
liittyisi karjalalaisuuteen, mutta se tulikin Päijät-Hämeestä; 
heinolalaisen isoäitini yksi motto oli, että ”Tämä suku on niin 
hätäistä, että pyyhkäisee, ennen kuin pyllistää”. 

kaikki koneet tutkittiin 
Nuorena harrastuksiini kuuluivat piha- ja jääkenttäpelien li-
säksi hiihto, sulkapallo ja tennis. Jo oppikoulun ala-asteella 
tiesin lähteväni lukemaan insinööritieteitä, kaikki koneet, 
mopot ja moottoripyörä tutkittiin ja välillä purettiin. Aloitin 
opiskeluni Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa tuo-
tantotalouden laitoksella, mutta siirryin Otaniemeen, kun 
kihlattuni ja tuleva vaimoni opiskeli Helsingissä. Ennen 
aloitusta Otaniemessä kävin sissikoulutuksen Immolan raja-
vartiostossa. Otaniemessä opiskelin tuotantotalouden lisäksi 
ammattiaineina energiatekniikan ja LVI-tekniikan. Siellä tuli 
myös uutena urheilulajina squash, josta innostuin ja pian 
olinkin jo kilpailemassa, ensin C-luokassa, kohta B-luokassa 
ja pääsin vielä A-luokkaan kovalla treenillä. Olin myös seu-
ramme puheenjohtaja usean vuoden ajan.

töitä on riittänyt
Olen ollut yrittäjänä yli 40 vuotta ja insinööritoimistomme 
työllistää nykyisin 18 LVI-ammattilaista. Olen ylpeä siitä, 
että koko historiamme aikana meiltä ei ole lomautettu ketään 

eikä irtisanottu siksi, ettei olisi töitä. Toki muutama on irti-
sanottu ammatillisista syistä tai joukkoon sopeutumattomuu-
den vuoksi. Työssäni olen tottunut siihen, että jos muualta 
ei löydy apuja, niin silloin yrittäjän täytyy joustaa. Olen kui-
tenkin huolehtinut siitä, että kesä- ja talvilomat on pidettävä. 
Yrityksemme on perheeni omistama ja molemmat poikamme 
työskentelevät siellä. Itse luovutin toimitusjohtajan tehtävän 
vanhemmalle pojallemme pari vuotta sitten ja työskentelen 
vielä hallituksen puheenjohtajana ja asiantuntijana vähän ke-
vennetyillä tuntimäärillä. Työssäni olen pyrkinyt löytämään 
uusia teknisiä ideoita ratkaisuja ja monta nykyisin yleises-
ti käytettyä tekniikkaa tai järjestelmää on toimistostamme 
lähtöisin. Teimme varsinkin 90-luvulla paljon suunnittelua 
vientiin ja suunnittelukohteitamme löytyy mm. Kiinasta, 
Afrikasta ja varsinkin Venäjältä. Itse päätin silloin täydentää 
hyvien englannin ja ruotsin sekä kohtalaisen saksan lisäksi pe-
rusteet venäjästä. 

oma golfkenttä
Rakensimme saunamökin äitini sukutilasta lohkotulle metsä-
palstalle Heinolassa 80-luvun alussa. 80-luvun lopulla teetim-
me sitten varsinaisen mökin sinne. Vietimme pitkälti kesän 
viikonloput ja kesälomat Heinolassa rakennus-, piha-, ja met-
sätöissä. Sinne rakennettiin harrastusmahdollisuuksia uintiin 
ja pallopeleille. Tyttäremme vanhempina saivat 90-luvun lo-
pulla jo viikonloppuina jäädä kotiin, mutta kun poikamme 
teini-iässä eivät olisi viikonloppuisin halunneet lähteä mökil-
le, vaan jäädä kaupunkiin ”hengailemaan”, keksimme golfin; 
enoni oli lopettanut maanviljelyn ja teki kesannoksi jääneille 
pelloille harrastuksekseen 9-reikäisen golfkentän. Väylät me-
nivät vähän ristiin ja griinit olivat pomppuisia, mutta kun 
lainavehkeillä lähdimme kokeilemaan siellä lyömistä ja put-
tailua, niin äkkiä se vei meidät kaikki mukanaan. Pian kä-
vimme tutkimassa läheisen Vierumäen Classicin ja Hartolan 
kentän. Etäisyys molempiin oli liki sama, mutta Hartolassa 
oli paljon väljempää ja kotoisempi tunnelma. Pian kävimme 

Squash sai väistyä
golfiin tieltä

suorittamassa siellä greencardit, vaimo lähti 
nuoremman pojan kanssa jopa Vierumäelle 
golfkurssille, me vanhemman pojan kanssa 
olimme niin kovia jätkiä, että emme tarvin-
neet mitään kurssia. Tämä kyllä kohdallani 
kostautui sillä, että monena talvena piti käydä 
tekemässä lämäristä golflyöntiä ja yrittää ke-
väällä saada korjaukset lihasmuistiin. 

hartolasta kotiseura  
Olimme pian aktiivipelaajia Hartolan golf-
kentällä ja osallistuin jo toisena vuonna klu-
bin kilpailuihin. Tasoituskin oli jo toisen vuo-
den lopulla alle 20. Hartolan jäsenistöstä kaksi 
kolmasosaa on mökkiläisiä ja muut paikallisia. 
Hallituksen jäsenet olivat kuitenkin kaikki pai-
kallisia ja niitä kilpailuja sekä tapahtumia oli 
usein arki-iltoina, jolloin mökkiläiset eivät voi-
neet osallistua. Minusta se ei ollut enemmistöä 
kohtaan oikeudenmukaista, joten rupesin asiasta 
tapani mukaan pitämään meteliä ja minulle sa-
nottiin, että tule sitten hallitukseen. No minähän 
lupauduin ja siitä alkoi 17 vuoden rupeama ry:n ja 
oy:n hallituksissa, josta viimeiset 11 vuotta seuran 
puheenjohtajana. Luovuin seuratyöstä, kun aloitin 
SGS:n kilpailupäällikkönä. 

talvileirillä espanjassa
Tasoitukseni kävi parhaimmillaan viidessä, mutta pari edellistä 
kesää selkäni salli vain särkylääkkeiden avulla pelaamisen ja ta-
soitus heikkeni kuin lehmän häntä. Nyt kuitenkin selkävaiva on 
paljastunut lihaspinteeksi, joka alkaa olla auki ja talven pelit tääl-
lä Espanjassa lupaavat paluuta vanhaan. Täällä ollessani samalla 

tietenkin opettelen puhumaan espanjaa. 
Kiitos SGS:n hallituksen jäse nille opastuksesta ja neuvoista. 

Kil pailukalenteri on jo kasassa ja kun kaikki systeemit ovat val-
miiksi rakennettu, on helppoa hypätä mukaan joukkoon! Kesän 
toureilla tavataan!

Aki kurronen

Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
Aki kurronEn

n MarjaLeena ja Aki Kurronen tämän talven Espanjanleirillä Costa Blancassa.

n Kesämökkielämää. Yhtä vaille 
kaikki lapsenlapset mukana, kun 
nuorin nimettiin.

     CV Aki Kurronen  

      Syntynyt 1955 Imatralla 

      Ylioppilas Imatran yhteislyseo 1974 

      Naimisissa vuodesta 1976 alkaen 

      4 aikuista lasta, 9 lastenlasta 

      Asuu Espoossa 

      p. 050-554 5070 

      aki.kurronen@entalcon.fi 

 

 

Opiskelu ja työura 

DI energiatalous, teollisuustalous ja LVI-tekniikka TKK Otaniemi 1984 

Yrittäjä vuodesta 1981 alkaen ja yrityksen toimitusjohtajana 2020 alkuun asti, nyt 

hallituksen puheenjohtajana yrityksessä Insinööritoimisto Entalcon Oy, 

henkilömäärä 19, liikevaihto 2 M€ vuonna 2020 

Luottamustoimet 

-TKK squashkerhon puheenjohtaja 2 vuotta 

-Espoo Squash Players ry. hallituksen jäsen ja puheenjohtaja viisi vuotta 1980-1985 

-kolmen liikeyrityksen hallituksen jäsen 

-asuinkerrostaloyhtiön hallituksen puheenjohtajana 10 vuotta vuodet 2009-2019 

-Hartolan Golfklubi ry:n hallituksen kilpailuvastaavana 6 vuotta ja puheenjohtajana 

vuodesta 2010 alkaen sekä Hartola Golf Oy:n hallituksen jäsen noin 10 vuotta 

-Suomen Golfliiton vaalivaliokunnan jäsen vuodesta 2020 

Kilpailu-ura 

-squashissa miesten A-luokka, useita turnausvoittoja 

-golfissa yksi seuran mestaruus, pelannut kolme vuotta Senior Tourilla 
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Tervehdys kaikille seniorigolfareille. Olen uusi SGS:n 
hallituksen jäsen ja kerron alla, miten olen tähän 
tehtävään päätynyt.
yleisurheilija
Olen kotoisin Ruokolahdelta, Suomen virallisesta leijonakun-
nasta, jossa kävin kansakouluni. Yleisurheilu oli pinnalla vielä 
siihen aikaan, ja minäkin urheilin Ruokolahden Rajussa hy-
vällä menestyksellä. Olin mm. 1960-luvun puolivälin paik-
keilla Suomen toiseksi paras 10-vuotias pituushyppääjä pal-
jasjaloin tehdyllä tuloksella 4,72 m.

Oppikoulua käymään muutin naapurikauppalaan. 

Imatran yhteislyseossa kunnostauduin erityisesti välitunneilla 
hypättävissä vauhdittomissa loikkakisoissa, joissa minulle ei-
vät pärjänneet edes yläluokkien hujopit. Minun olisikin kan-
nattanut jatkaa yleisurheilua ja tähdätä huipulle, mutta kun 
kaveriporukassani ei ollut muita innostuneita, omakin intoni 
hiipui. Sen sijaan hakattiin pesäpalloa, Imatralla kun oltiin.

Lentopalloilija
Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1974 ja muutin Helsinkiin 
aloittaakseni opinnot yliopistossa. Pääaineekseni valitsin tieto-
jenkäsittelyopin, koska pääsin opiskelemaan sitä suoraan pa-
pereilla ja koska atk oli kuulemma tulevaisuuden ala. Niinhän 
se olikin, myös minulle: menin vuonna 1980 tuntiopettajaksi 
tietojenkäsittelyopin laitokselle ja ylenin askel askeleelta as-
sistentiksi, yliassistentiksi, apulaisprofessoriksi, professoriksi 
ja dekaaniksi. Välillä kävin vierailevana tutkijana Saksassa ja 
Ruotsissa ja kahteen otteeseen nostamassa Nokiaa ICT:ksi 
muuttuneella alalla maailman suurimmaksi ja kauneimmaksi.

Olin oppikoulussa pelaillut lentopalloa ja huomannut 
pärjääväni siinä hyvin, huonosta tekniikastani huolimatta. 
Lentopallo oli vielä tuolloin Helsingissä iso laji, joten tieni vei 
opiskelija-asuntola Domus Academican yläkerran palloilusa-
liin. Pääsin heti viitossarjassa pelaavaan Helsingin Yliopiston 
Urheiluseuran joukkueeseen. Onneksi en passariksi vaan 
kovan pomppuni ansiosta hakkuriksi, kentän kuninkaaksi. 
Passareiksihan pannaan ainoastaan ne, joista ei ole mihinkään 
muuhun.

Lentopallouralla etenin paljon nopeammin kuin akatee-
misella uralla, sarjatason verran per vuosi. 1980-luvulla pela-
sin Vantaan Kaivos-Veikoissa useita vuosia Suomen toiseksi 
ylimmällä sarjatasolla ykkössarjassa. Kaivos-Veikot ei ollut 
lähelläkään nousua mestaruussarjaan, joten se jäi minulta 
kokematta, mutta kaikilla muilla sarjatasoilla olen pelannut. 
Pelasin parhaimmillani myös TUL:n liittojoukkueessa muu-
taman apumiehenä olleen maajoukkuepelaajan kanssa.

Golfari
Viidenkympin villitys tarkoitti minulle sitä, että pääkoppani, 
olkapääni, selkäni ja polveni eivät enää kestäneet pallon hak-
kaamista lattiaan. Piti siis keksiä uusi pääharrastus, jotta saisin 

Loikkijasta 
golfsenioriksi

ajan kulumaan. Puolisoni, myös entinen len-
topalloilija, lahjoi, kiristi ja houkutteli minut 
työpaikkansa urheilukerhon järjestämälle 
green card -kurssille. Minua arvelutti, koska 
oikeissa urheilupiireissä pidettiin golfia aivan 
pellelajina tyyliin ”kyllähän kuka tahansa pys-
tyy lyömään paikallaan olevaa palloa”.

Karu totuus ei paljastunut minulle vielä 
kurssilla, mutta heti sen jälkeen ruvetessamme 
pelaamaan kesämökkiä lähellä olevalla kentäl-
lä, jonka nimi oli tuolloin Hill Side Golf. Heti 
ensimmäisellä kierroksella minulle valkeni, että 
Winston Churchill oli täysin oikeassa todetes-
saan, että ”golf on peli, jossa tarkoituksena on 
lyödä erittäin pieni pallo vielä pienempään rei-
kään aseilla, jotka eivät siihen lainkaan sovellu”.

Oli miten oli, olen siitä lähtien jatkanut 
sinnikkäästi valitsemallamme tiellä, vuorotellen 
pitkin ylä- ja alamäkiä, joskus voittajana ja joskus 
jumbosijalla. Edellisiä on onneksi ollut enemmän. 
Kierroksia kertyy vuodessa 130-150 riippuen siitä, 
kuinka hyvin peli sujuu, ja ulkomaitakin on tullut 
tahkottua, viime aikoina yleisistä syistä hieman 
vähemmän kuin aiemmin. Vaimoni ja muutaman 
muun entisen lentopalloilijan ja nykyisen golfarin 
kanssa olen löytänyt oivan tavan yhdistää kaksi in-
tohimoamme käymällä katsomassa lentopallon ar-
vokisoja ja pelaamalla matsien välissä itse läheisillä golfkentillä.

Golfseniori
Olen ottanut tämän vuoden alusta vastuulleni SGS:n Aluetourin 
ja Pohjoisen Scratch Mestaruuskilpailun organisoimisen niitä 
pitkään hoitaneen Pate Reunasen jälkeen. Kilpailuissa on todella 
paljon pelaajia, eikä hommasta tulisi mitään ilman hyviä koordi-
naattoreita. Kiitos heille jo etukäteen. Oman tonttini pyrin hoi-
tamaan niin hyvin kuin pystyn.

Talvella on golf hieman hankalaa, ainakin Suomessa, joten 
olen kuluttanut eläkkeellä luppoaikaani kirjoittelemalla erilaisia 
golfaiheisia juttuja. Plakkarissa on blogeja, lehtiartikkeleita, no-
vellikokoelma ja yksi romaanikin. Toinen on työn alla, ja se on 
syytä saada valmiiksi ennen uuden golfkauden alkua.

Toivotan kaikille muillekin seniorigolfareille kuin itselleni 
hyvää uutta golfvuotta!

JukkA PAAkki

n Lentopallon miesten EMkisojen fanikatsomo, Busto Arsizio, Italia, 2015.

Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
JukkA PAAkki

n Lincoln Park Golf, San Francisco, USA, 2013. Taustalla Golden Gate silta.

n Pebble Beach Golf 
Links, Monterey, USA, 
väylä 18, 2013.
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1 Pelaajan pallo on 
 reikäpelissä kadon- 
 nut punaisella mer-
 kittyyn estealuee-
 seen aivan vihe-
 riön vierellä. 
 Käyttäen sääntöä 
 17.1d(3) pelaaja mittaa kahden mailanmitan 
 etäisyyden estealueen rajalta, jossa pallo ylitti 
 sen. Vapautumisalue ulottuu viheriölle. Pelaaja 
 pudottaa pallonsa viheriölle, josta se vierii väy-
 lälle mutta pysyy vapautumisalueella.  
 Rangaistusalueelta vapautuminen tuottaa yhden
  lyönnin rangaistuksen. 
 Mikä seuraavista on oikein:
a)  Pelaaja ei saa pudottaa palloa viheriölle ja pudotus
 on uusittava viheriön ulkopuolelle
b) Pelaajan on asetettava pallo pudottamisen sijaan
c) Jos pelaaja pelaa palloa tästä hän häviää reiän
d) Pelaaja menetteli oikein ja voi pelata palloaan 
 sen sijaintipaikalta

h g

2 Pelaajan pallo pysähtyy kastelulaitteen kannelle 
 keskelle väylää. Määriteltyään lähimmän vapaut-
 tavan paikan pelaaja käyttää draiveriaan mittaa-
 maan vapautumisalueen. Pudotettu pallo osuu 
 vapautumisalueelle mutta vierii ja pysähtyy 
 draiveriin jääden kuitenkin vapautumisalueelle. 
 Mikä reuraavista on oikein?
a) Pallo on pelissä ja draiveri poistetaan. Jos pallo 
 nyt liikkuu, saa pelaaja yhden lyönnin rangais-
 tuksen ja pallo on asetettava takaisin
b) Pallo on pelissä ja draiveri poistetaan. Jos pallo  nyt liikkuu, pallo on asetettava paikoilleen 
 ilman rangaistusta

c) Pallo on pelissä ja draiveri poistetaan. Pelaaja 
 saa yhden lyönnin rangaistuksen, koska hänen 
 välineensä oli liikkuvan pallon tiellä 
d) Pallo on väärin pudotettu ja pudotus on uusittava 
 ja draiveri on poistettava ennen uutta pudotusta

h g

3 Pelaajat A ja B reikäpelin finaalissa: peli on 
 tasan ennen viimeistä reikää. Pelaaja A tekee 
 tuloksen neljä ja B puttaa kolmatta lyöntiään 
 voittaaksen reiän ja ottelun. B:n pallo pysähtyy
  reiän reunalle ja A nostaa pallon välittömästi 
 todeten pelin olevan tasan. 
 Mikä on oikein:
a) Reikä ja peli on tasan
b) B voittaa reiän ja finaalin
c) Pelaaja A saa yhden lyönnin rangaistuksen 
 liikutettuaan vastustajansa palloa. 
 A:n tulos on 5 ja B:n 4
d) A ei saa rangaistusta, pallo on asetettava takaisin 
 reiän reunalle ja on odotettava 10 sekuntia, 
 meneeko pallo reikään

h g

4 Kuva kertoo, minne
  pallo on päätynyt.  
 Paikallissäännöissä ei
 ole mitään mainintaa 
 tällaisesta tilanteesta. 
 Saako pelaaja vapau-
 tua ilman rangaistusta?
a) Saa
b) Ei saa

h g 

Sääntöpähkinöitä talven ratoksi

sääntöpalsta

Hyvää kohta alkavaa golfkautta kaikille! Viimeisten hiihtolenkkien lomassa on hyvä kerrata sääntöjä ennen kentille pääsyä.

kari 
Bastman 

5 Mitä pelaaja voi rangaistuksetta tehdä viheriöllä:

a) Pelaaja tai hänen caddiensä koskee lyöntilinjaa 
b) Pallon merkkausnasta on paikallaan pelaajan 
 putatessa
c) Lipputanko on putattaessa reiässä
d) Pelaajan putatessa hänen joukkuetoverinsa seuraa 
 puttia lyöntilinjan jatkeella
e) Pelaaja asettaa mailan jalkojensa eteen osoittamaan
 lyöntilinjaa ja poistaa mailan ennen puttaamistaan
f) Merkkaamatta palloaan pelaaja poistaa pudon-
 neen lehden pallonsa päältä ja pallo liikkuu
g) Pelaajan caddie merkitsee ja nostaa pelaajan pallon 
h) Pelaaja korjaa vaurioituneen reiän ennen puttaa-
 mistaan
i) Putti on menossa selvästi ohi reiän ja saattaa osua
 pelaajan viheriön reunalle jättämään mailaan.  Pelaaja käskee caddien siirtämään mailan nopeasti
 pois pallon tieltä.
j) Merkittyään, nostettuaan ja asetettuaan pallonsa 
 pelaaja huomaa tuulen liikuttaneen palloaan 
 parikymmentä senttiä ja pelaaja puttaa tästä 
 paikasta

h g 

RATKAISUT:

1 c)  Säännön 17.1(3) mukaan pallo pudotettiin
  oikein, mutta sama sääntö edellyttää, että pallon 
 on jäätävä samanlaisiin olosuhteisiin kuin sen 
 maahan koskiessaan tuli eli tässä tapauksessa 
 viheriölle. Jos pelaaja ei korjaa pudotusta ja 
 pelaa palloaan väärästä paikasta, häviää hän reiän 
 (Sääntö 14.7). Pudotus uusitaan ja jos pallo edel- 
 leen vierii viheriöltä se asetetaan jälkimmäisen 
 pudotuksen alastulokohtaan.

2 b)  Pallo on pudotettava säännön 14.3c polven 
 korkeudelta eikä se saa koskea ennen maahan 
 osumistaan pelaajaan tai hänen varusteisiinsa. 
 Jos pallo maahan osuttuaan koskee vahingossa 
 pelaajaan, varusteeseen tai muuhun ulkopuoli-
 seen tekijään, ei rangaistusta seuraa.   
 Draiveri on liikuteltava haitta ja jos pallo liik-
 kuu haittaa siirrettäessä asetetaan pallo takaisin
  ilman rangaistusta (sääntö 15.2a(1)).

3 b)  Jos reikäpelissä pelaaja nostaa tai liikuttaa 
 vastustajansa reiän reunalle pysähtynyttä palloa 
 ennen 10 sekunnin kulumista, katsotaan vastus-
 tajan pallon olevan reiässä (sääntö 13.3b).   
 Mitään rangaistusta ei seuraa. A:n tulos on 4 ja 
 B:n 3.

4 b)  Ellei paikallissäännöissä toisin mainita eikä 
 aluetta ole merkitty korjattavaksi alueeksi, vapau-
 tumista työkoneen renkaanjäljistä ilman rangais-
 tusta ei sallita. 

5 a)  Pelaaja tai hänen caddie voi koskettaa vihe- 
 riöllä pelilinjaa (sääntö 10.2b(2)) 
  b)  Ellei pelaaja poista merkausnastaa ennen 
 lyöntiä saa hän yhden lyönnin rangaistuksen 
 (sääntö 14.1a)
  c)  Sääntö 13.2a sallii lipputangon olevan reiässä  putattaessa
 d)  Kun pelaaja aloittaa lyöntiasennon ottamisen ja 
 lyöntiä ei vielä ole tehty, ei pelaajan caddie tai jouk-
 kuetoveri saa seistä lyöntilinjan jatkeella pallon taka-  na (sääntö 10.2b(4) yleisen rangaistuksen uhalla
 e)  Pelaaja ei saa asettaa viheriölle tai sen ulkopuo- 
 lelle mitään esinettä osoittamaan pelilinjaa, vaikka
 tämä esine poistettaisiinkin ennen lyöntiä (sääntö
 10.2b(2))
 f )  Jos viheriöllä irrallisen luonnonhaitan poistami-
 nen liikuttaa palloa, pallo asetetaan takaisin ilman  rangaistusta (sääntö 15.1b)
 g)  Viheriöllä caddie voi merkitä ja nostaa pallon 
 ilman pelaajan suostumusta (sääntö 14.1b poik-
 keus)
  h)  Pelaaja saa korjata viheriöllä olevat vauriot 
 (mm. kengän jäljet, vanhat reiän paikat, eläin-
 ten tekemät vauriot ja uponneet esineet) ja tämä
 koskee myös pelattavaa reikää (sääntö 13.1c)
 i)  Viheriöllä liikkuvan pallon tieltä saa poistaa  nostetun lipputangon tai pelaajan varusteet 
 (sääntö 11.3 poikkeus)
 j) Sääntö 9.3 poikkeus: Viheriöllä oleva pallo
 täytyy asettaa takaisin, jos se liikkuu sen jälkeen, 
 kun se on jo nostettu ja asetettu takaisin (ks. sään-
 tö 13.1d): Jos viheriöllä oleva pelaajan pallo liik-
 kuu sen jälkeen, kun se on jonostettu ja asetettu
 takaisin paikkaan, josta pallo liikkui: 
	 			•	Pallo	täytyy	asettaa	takaisin	alkuperäiselle	
    paikalle (joka arvioidaan, jos se ei ole tiedossa) 
    (ks. sääntö 14.2).
 	 			•	Näin	toimitaan	riippumatta	siitä,	mikä	aiheutti
    pallon liikkumisen (mukaan lukien luonnon-
    voimat) 

Kari Bastman
kari.bastman@gmail.com
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Mennyt KilpailuKausi 2021
Viime kautena SGS:n järjestämät kilpailut pelattiin suunnitellusti ja 
niitä oli yhteensä 77. Kilpailukierroksia pelattiin ennätysmäärä ja näin 
ensimmäistä kertaa päästiin yli yhdeksäntuhannen. Kilpakierroksia oli 
yhteensä 9285, missä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 11 %. 
Kilpailijamäärän lisäys toi tietysti paineita yksittäisin kilpailuihin, kun 
ilmoittautuneiden määrä ylitti suunnitellun maksimipelaajamäärän. 
Hyvässä yhteistyössä kenttien kanssa suunniteltu pelaajamäärä voitiin 
kuitenkin tarvittaessa ylittää ja näin valtaosa halukkaista pääsi mukaan. 
Ainostaan miesten FST:llä lähes joka kilpailussa pelaajia joutui varasijoil-
le. Lista kauden  kotimaan toureilla ja SM-kisoissa menestyjistä vasem-
malla.

EGA:n M50 Joukkue-EM-kisa pidettiin Slovakiassa Sedin Golf 
Clubilla syyskuun ensimmäisellä viikolla. Suomi pelasi mainiosti ja si-
joittui kahdeksanneksi 23 joukkueen joukossa.

EGA:n N50 European Senior Ladies’ Team Cham pionship -kilpai-
lu pelattiin Bulgariassa BlackSeaRama Golf Resortin kentällä. Suomen 
joukkue sijoittui kahdeksanneksi, mikä on kaikkien aikojen paras tulos 
tässä EGA:n vuodesta 2006 järjestämässä kilpailussa.

Valitettavasti ESGA:n järjestämät M55, M65 ja M75 seniorien EM-
kilpailut jouduttiin koronan takia peruuttamaan.

ESLGA ja Tsekkien Golfliitto isännöivät Covid-19 -pandemian 
vuoksi vuodella siirrettyjä XXX Marisa Sgaravat ti Trophy ja VII European 
Masters Team Championship -kilpailuja Golf Resort Konopisten kentäl-
lä lokakuussa. Suomen Marisa Sgaravatti -joukkue ylsi hienosti mitalipe-
leihin, mutta taipui neljänneksi. Masters-teamin sijoitus oli viides. 

Seuraavilla sivuilla yhteenveto tulevan kauden kilpailuista ja kilpai-
lukalenteri.

vuoden 2021 menestyjät
SuomenmeStarit
Lyöntipeli
M50 Mikael Piltz, TaG
M60 Ari Vauhkonen, PGC
M65 Matti Mäkivirta, AGK
M70 Matti Mäkivirta, AGK
M75 Matti Saresvirta, NaG
M80 Erkki Ripatti, TG
N50 Minna Kaarnalahti, SGC
N60 Marja Virtanen, NRG
N65 Pirkko Havukainen, SGC
N70  Heli Ekström, HGK
reikäpeli
M50 Mikael Piltz, TaG 
M60 Ari Vauhkonen, PGC
M65 Jouko Latvakangas, ERG
M70 Raimo Pasanen, PGC
M75 Heikki Vehkaperä, TawG
N50 Minna Kaarnalahti, SGC
N65 Vuokko Karjalainen, Kurk
Finnish Senior open
M50 Mikael Piltz, TaG
N50 Gitta Kauppi, HGK

tourien Voittajat
FST M50 Mikael Piltz, TaG
FST N50 Minna Kaarnalahti, SGC
M50 Htour Markku Liuska, LPG
M60 scr Ari Vauhkonen, PGC
M60 hcp Aulis Lehtinen, HyG
M65 scr Ari Vauhkonen, PGC
M65 hcp Veijo Suomela, KG
M70 scr Veijo Suomela, KG
M70 hcp Marko Moisio, KyG 
M75 scr Teuvo Salento, HaGK
M75 hcp Hannu Koskinen, GT
N60 scr Eeva Määttänen, HIFK 
N60 hcp Pirjo Kujala, SaG
N70 scr Vuokko Karjalainen, Kurk
N70 hcp Leila Tuominen, SaG
aluetour (finaalien voittajat)
M50 Tero Kyllönen, PaG
M60 Kari Stenberg, HCGolf
M65 Pertti Kohtala, PKG
M70 Hannu Narvi, LGV
M75 Hannu Koskinen, GT
N50 Anu Heilimö, KanG
N60 Eija Lindqvist, MGS
N70 Leila Tuominen, SaG
Pohjoinen Scratch mestaruuskilpailu
M50 Eero Kallio, OGK
M60 Miikka Koivisto, OGK
M70 Esa Juntunen, OGK
N50 Pirjo Kortesoja, KlG

Toivekkaana kohti uutta kautta
Uudenmaan voittoisa Ryder Cup joukkue keväällä 2021
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Pisteitä osakilpailusta saa 20 parhaiten sijoittunutta pelaajaa 
SGS-pistetaulukon mukaan.

M60, M65, M70, M75 ja N65 SM-reikäpelikilpailut  
Ikäluokissa M60, M65, M70 ja M75 pelataan reikäpelimesta-
ruuskilpailut 16 pelaajan kaaviolla. Kussakin sarjassa pelattavat 
kilpailut kuuluvat Touriin scr-sarjan osalta. Osallistujat saavat 
tähän kilpailuun paikat M60, M65, M70 ja M75 Tourien Order 
of Merit´in perusteella. Kilpailut pelataan nk. lohkosysteemillä, 
jossa jokainen mukaan tuleva pelaaja pelaa vähintään kolme yh-
deksän reiän ottelua.

 .
Senior Aluetour (AT) 
Senior Aluetouriin kuuluu vuonna 2022 seitsemän alueen puit-
teissa pelattavat kolme osakilpailua aluekoordinaattoreiden orga-
nisoimina ja paikallisten seurojen järjestäminä. Sarjat ovat N50, 
N60, N70, M50, M60, M65, M70 ja M75.  Aluetourin valta-
kunnallinen finaali pelataan kutsukilpailuna. Loppukilpailuun 
alueittain pääsevien pelaajien lukumäärä määräytyy pelattujen 
kierrosmäärien suhteessa alueittain.

Pohjoinen Scratch mestaruuskilpailu
Vuonna 2018 pilottiprojektina aloitettu kolme osakilpailua käsit-
tävä Pohjoinen Scratch Tour muutettiin vuonna 2021 Pohjoinen 
Scratch mestaruuskilpailuksi (2 pv).  Kilpailusarjat ovat M50, 
M60, M70 ja N50. Kuluvana vuonna hyväksi havaittua mallia 
jatketaan.

Tour-finaalit 
Vanajanlinnaan kutsutaan M50 Haastaja tourin, M60, M65, 
M70 ja M75 Tourin kuusi parhaiten sijoittunutta pelaajaa kun-
kin sarjan scr- että hcp-luokasta sekä N60 ja N70 Tourien kolme 
parhaiten sijoittunutta pelaajaa kummastakin. Lisäksi finaalei-
hin kutsutaan aikaisemmista vuosista poiketen myös kuusi pa-
rasta Finnish Senior Tourin pelaajaa sekä miehistä, että naisista. 
Pohjoinen Scratch mestaruuskilpailusta kutsutaan kunkin sarjan 

voittaja. Aluetourilta kutsutaan finaalikilpailun sarjojen voittajat. 
Tour-finaalissa SGS tarjoaa kilpailumaksun, aamiaisen ja lounaan 
palkkiona hyvin sujuneesta kaudesta kaikille kutsun saaneille pe-
laajille.
    
Kansainvälinen kilpailu toiminta
Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapahtumat ovat seniori-
joukkueiden EM-kilpailut, jotka vuodesta 1981 on järjestänyt 
sekä ESGA (European Senior Golf Association) että ESLGA 
(European Senior Ladies Golf Association). Vuodesta 2006 lu-
kien EGA (European Golf Association) on järjestänyt omat EM-

joukkuekilpailunsa miehille ja naisille. ESGA:ssa miesten senio-
ri-ikäraja on 55 vuotta ja ESLGA:ssa se on 50 vuotta. EGA:ssa 
seniori-ikäraja on sekä miehillä että naisilla 50 vuotta.
Naiset ja miehet voivat myös osallistua EGA:n järjestämiin hen-
kilökohtaisiin Eu roopan mestaruuskilpailuihin sekä ESGA:n ja 
ESLGA:n paikallisjärjestöjen mestaruuskilpailuihin.
   
EM-joukkuekilpailut
SGS lähettää kaksi kuuden pelaajan joukkuetta (scr ja hcp) 
ESGA:n M55 ja M65 ikäluokille järjestämiin kilpailuihin sekä 
neljän hengen joukkueen M75 sarjaan. ESLGA:n järjestämiin 
Marisa Sgaravatti Trophy ja European Ladies´ Masters Team 
Championship -joukkuekilpailuissa Suomen naiset ovat taas vah-
vasti edustettuna. EGA:n järjestämiin kilpailuihin Suomi lähettää 
sekä nais- että miesjoukkueen.    
     
Edustusjoukkueiden valinta
Vuoden 2022 valintaperusteet on selvitetty www.suomengolf-
seniorit.fi/kilpailut/maajoukkueet -sivuilla yksityiskohtaisesti kun-
kin ikäluokan osalta.

Oikein hyvää alkavaa kilpailukautta teille Seniorigolfarit!

Jouko Latvakangas

pöytä on Katettu vuodelle 2022

Uutuutena M80 Tour
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehitetään entistä moni-
puolisemmaksi huomioiden eri seniori-ikäryhmien taitotasot ja 
pelaajamäärät. Kaudelle 2022 on uutena otettu ohjelmaan M80 
Tour, mikä käsittää kolme osakilpailua. Kauden jälkeen tarkastel-
laan Tourin suosiota ja mahdollisesti laajennetaan sitä samanlai-
seksi kuin miesten muidenkin ikäluokkien Tourit. 

FST M50 osalta suurin muutos on osallistujamäärän laa-
jentaminen 156:een kaikissa osakilpailuissa paitsi Finnish Senior 
Openissa. Muutos tehdään Tourin suuren suosion takia ja ko. 
ikäluokan kovien pelimiesten määrän koko ajan kasvaessa. Lisäksi 
kategoriajärjestelmää pyritään kehittämään siten, että kisaan pää-
sisi aina mukaan parhaimmat. Pelaajat, jotka ovat saavuttaneet 
kategorian vuodelle 2022, ovat etusijalla ennen tasoitustarkas-
telua pääsyssä kolmeen ensimmäiseen FST-osakilpailuun.  SM-
lyöntipelikilpailuun pe laajat valitaan ensisijaisesti kolmen ensim-
mäisen osakilpailun OoM-pistetilaston mukaan, tämän jälkeen 

tasoitusjärjestyksessä. Pisteitä saa 70 parasta pelaajaa kaikissa 
muissa FST-osakilpailuissa paitsi SM/RP-kilpailussa ja Finnish 
Senior Openissa, jossa pisteitä saa 60 parasta pelaajaa.

Muilta osin Tourit, niin naisten kuin miesten osalta, pela-
taan pääosin viimevuotiseen malliin.

”Ryder Cup”
Kilpapelaajat järjestävät kilpailukauden avaavan ”Ryder Cup” 
-kisan, jossa 12-miehiset joukkueet muodostuvat Uudenmaan ja 
Muun Suomen pelaajista. Tämän vuoden kilpailu pelataan Aura 
Golfissa 9.5., missä Muu Suomi hakee revanssia viime vuoden 
tappiolle.

SM-kilpailut
SM-lyöntipelikilpailut järjestetään mie hille ikäluokissa M80, 
M75, M70, M65, M60, M50 sekä naisille ikäluokissa N50, 
N60, N65 ja N70. Seurajoukkueiden lyöntipelin SM-kisat jär-
jestetään erikseen miehille ja naisille (M50 ja N50). Ikäluokissa 
M60, M65, M70 ja M75 seurajoukkueiden SM-kisat järjestetään 
henkilökohtaisten SM-kisojen yhteydessä kolmen pelaajan jouk-
kuein.  Reikäpelin SM-kisat järjestetään miehille ja naisille (sarjat 
N50, N65, M50, M60, M65, M70 ja M75).  

Finnish Senior Tour (FST)
Finnish Senior Tour käsittää kuusi kilpailua. Kilpailut ovat FST 
1, FST 2, Senioripokaalit, SM-lyöntipelit, SM-rei käpelit sekä 
Finnish Senior Open. SM-kilpailut ja Finnish Senior Open ovat 
avoinna myös SGS:ään kuulumattomille Suomen Golfliiton 
seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Senior Open on avoin myös 
ulkomaalaisille pelaajille.

Naisilla huomioidaan Order of Merit -pisteissä viisi parasta 
kilpailua ja miehillä kaikki kilpailut

M50 Haastajatour 
Haastajatourilla pelataan viisi osakilpailua. Kilpailut pelataan 
tasoituksettomina ja neljä tulosta viidestä huomioidaan Tour-
pisteissä. Pisteitä saa 50 parhaiten sijoittunutta pelaajaa SGS-
pistetaulukon mukaan. Viimeisestä kilpailusta pisteet saa 1,3-ker-
taisina. Tasoitusrajat ovat 4,5–15,0.  

M60 Tour, M65 Tour, M70 Tour ja M75 Tour
Toureilla pelataan viisi osakilpailua, joista SM-lyöntipelit ja 
SM-reikäpelit ovat kaksipäiväisiä. Kilpailuissa on sekä scr- että 
hcp-sarja, joihin kaikki pelaajat automaattisesti osallistuvat. 
Reikäpelikilpailuissa on vain scr-sarja. Order of Merit-pisteitä saa 
50 parhaiten sijoittunutta pelaajaa SGS-pistetaulukon mukaan. 
Kaksipäiväisissä kilpailuissa pisteet ovat 1,5-kertaiset ja viimei-
sessä kilpailussa 1,3-kertaiset. Kaikkien osakilpailujen pisteet 
huomioidaan kokonaispisteissä. Tasoitusrajat ovat M60-sarjassa 
0–18, M65-sarjassa 0–20,0, M70-sarjassa 0–22,0 ja M75-sarjassa 
0–26,0.

N60 Tour ja N70 Tour
Naisten N60 ja N70 Toureilla pelataan neljä yhden päivän osa-
kilpailua, joista kaikki kilpailut huomioidaan Order of Merit 
-pisteissä. Kilpailuissa on scr- ja hcp-luokat, joihin kaikki pelaa-
jat osallistuvat automaattisesti. Uudet tasoitusrajat ovat 0–26,0. 

Vuoden 2022 kilpailukalenteri on perinteisesti pyritty saamaan valmiiksi jo edellisen vuoden syksyllä. 
Niin tänäkin vuonna ja ensimmäinen versio vuoden 2022 kilpailukalenterista julkaistiin SGS:n sivuilla jo
 lokakuussa. Pieniä tarkennuksia siihen on edelleen tehty, mutta suuremmilta ohjelmamuutoksilta on 

vältytty. Kilpailut löytyvät kokonaisuudessaan seuraavilla sivuilla ja myös SGS:n Golfboxista.
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  14. - 15.5. FST 1  M50 (tr 10)  36r scr  Nordcenter Golf & CC / Fream

 21. - 22.5. FST 1 N50 (tr 18)  36r scr Nordcenter Golf & CC / Benz

 28. - 29.5. Senioripokaalit M50 (tr 10)  36r scr  Linna Golf

 28. - 29.5. Senioripokaali  N50 (tr 18)  36r scr Kytäjä Golf / North West

 18. - 19.6. FST 2 M50 (tr 10) 36r scr Kytäjä Golf / South East

 18. - 19.6. FST 2 N50 (tr 18)  36r scr Nokia River Golf / River

 08. - 10.7. SM lyöntipeli M50 (tr 10)   54r scr Muurame Golf 

 22. - 24.7. Finnish Senior Open M50 (tr 10)/N50 (tr 16)  54r scr Aura Golf

 30. - 31.7.  SM lyöntipeli N50/N60/N65/N70 (tr 24)  36r scr  Master Golf Club / Forest

 12. - 14.8. SM reikäpeli M50 (tr 10)   Nurmijärven Golfklubi 

 13. - 14.8. SM reikäpeli  N50 (tr 18)  Nurmijärven Golfklubi 

 03. - 04.9. FST karsinta 2023 M50 (tr 10) 1)  36r scr St Laurence Golf / Kalkki-Petteri

Osallistumisoikeus kilpailuihin
Osallistumisoikeuden OnGolf Finnish Senior Tourille pl. SM-kisat saa Order of Merit 2021 -rankingin 55 parasta 
miespelaajaa, viime syksynä pelatun karsintakilpailun 30 parasta miestä, M50 Haastajatourin 2021 viisi parasta 
pelaajaa, koko Tourin 2021 voittaja sekä osakilpailujen voittajat. Tämän lisäksi voidaan kilpailuihin ottaa pelaajia 
tasoitusjärjestyksessä, mikäli mahtuu. 
Naisten sarjoissa pelaajat otetaan tasoitusjärjestyksessä.

1)  Karsintakilpailuun voivat osallistua myös vuonna 1973 syntyneet miespelaajat.

onGolf fInnISH SEnIoR ToUR

kilpailu-
kalenteri  
    

            2022

n60 ToUR / n70 ToUR
60- ja 70-vuotiaille naisille 
tar koitettu kilpai lusarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusraja: 26
Sarjat: scr ja hcp 

 18.5.  Salo Golf
 08.6.  Espoo Ringside Golf
 12.7.  Tammer-Golf
 24.8.   Aulangon Golfklubi / Eversti

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan kus-
takin sarjasta kolme 3
pelaajaa paremmuus-
järjestyksessä.

kilpailu-
kalenteri                2022

 21.6. SM lyöntipeli  M80 (tr 36)   18r scr 1 )  HelsingiGolfklubi 

 05. - 06.7.  SM lyöntipeli  M70 (tr 22)   36r scr  Pickala Golf Club / Forest

 08. - 10.7. SM lyöntipeli  M50 (tr 10)    54r scr Muurame Golf

 12. - 13.7.  SM lyöntipeli  M75 (tr 26)    36r scr  Lakeside Golf Vammala / Järvenranta

 16. - 17.7. SM lyöntipeli  M60 (tr 18)   36r scr  Espoo Ringside Golf
 
 22. - 24.7. Finnish Senior Open  M50 (tr10) / N50 (tr16)  54r scr  Aura Golf

  27. - 28.7.  SM lyöntipeli  M65 (tr 20)   36r scr Ruuhikoski Golf

 30. - 31.7.  SM lyöntipeli  N50 / N60 / N65 / N70 (tr 24)  36r scr Master Golf Club / Forest
  
 12. - 14.8. SM reikäpeli  M50 (tr 10)     Nurmijärven Golfklubi 

 13. - 14.8. SM reikäpeli  N50 (tr 18)     Nurmijärven Golfklubi
 
 07. - 08.9. SM reikäpeli   M65 (tr 20) / M75  (tr 26)  Hirvihaaran Golf

 08. - 09.9. SM reikäpeli   N65 (tr 20)    Hirvihaaran Golf

  09. - 10.9. SM reikäpeli   M60 (tr 18) / M70 (tr 22)  Hirvihaaran Golf
  
 17. - 18.9. Seurajoukkue-SM lyöntip.  M50 (4 pelaajan joukkueet) 54r scr  Salo Golf

     N50 (2 - 4 pel. joukkueet) 54r scr  St Laurence Golf / Pyhä-Lauri

SM-KIlPAIlUT

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. 
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.

Muut seurajoukkuekilpailut 
Sarjoissa M60, M65, M70 ja M75 pelataan SM-joukkuekilpailu hen kilökohtaisen SM-kilpailun yhteydessä kolmen (3) 
pelaajan joukkuein. lmoittautuminen tehdään vastaavalle Tour-päällikölle kutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja mainit-
tuun ajankohtaan mennessä.  
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Pohjoinen Scratch Mestaruuskilpailu pelataan kahden päivän 36. reiän tasoituksettomana 
lyöntipelikilpailuna. Osallistumisoikeus on kaikilla SGS:n jäsenillä. Sarjojen voittajat kutsutaan 
valtakunnalliseen tourien finaaliin Vanajanlinna Golf & Country Clubiin 20.9.2022.
Pelimuotona on 18-reikäinen tasoitukseton lyöntipeli.  
Kilpailusarjat M50, M60, M70 ja N50
Tasoitusraja: 24
Sarja: scr

kilpailu-
kalenteri  
    

            2022

>>>

PoHJoInEn SCRATCH 
MESTARUUSKIlPAIlU

Aluetour on sekä seniorimiehille että -naisille 
tarkoi tet tu kilpailusarja. Pelimuotona on 
18-reikäinen tasoituksellinen lyöntipeli 
paitsi N70-naisilla, joilla pelimuotona on 
pistebogey hcp. 

KilPAilusArjAt jA tAsoitusrAjAt:  
M50 18r lp hcp  tr 0,0 - 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
M75 18r lp hcp tr 6,0 - 36,0  
N50   18r  lp hcp   tr 4,0 - 36,0 
N60  18r  lp  hcp  tr 6,0 - 36,0
N70  18r  pb  hcp  tr 6,0 - 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 vastuussa ilmoittautumisestaan.

Muuta
Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös oman 
koti kenttäalueen ulkopuolella jos kilpailussa on tilaa.

Finaali
Finaaliin pääsevien pelaajien lukumäärä mää räytyy 
alueittain pelattujen kierrosmäärien mukaan ja siihen 
kutsutaan yhteensä noin 140 pelaajaa paremmuus-
järjestyksessä.
Finaalin sarjavoittajat kutsutaan valtakunnalliseen 
tourien finaaliin Vanajanlinna Golf & Country Clubiin 
20.9.2022.

AlUE I    loUnAIS-SUoMI
 24.5.  Alastaro Golf, AlGo
 29.6.  Harjattula Golf & Country Club, HGCC 
 20.7.  nakkila Golf, naG

AlUE II    UUSIMAA
 15.6.  Eke Golf, EkeG  M50, M60, M65
  Hangon Golf, HG  M70, M75, n50, n60, n70   
 30.6.  nurmijärven Golfklubi, nGK  M50, M60, M65
  Vihti Golf Club, VGC  M70, M75, n50, n60, n70 
 03.8.  Tuusulan Golfklubi, TGK

AlUE III   HäME
 14.6.  Hartolan Golfklubi, HaGK
 19.7.  Tawast Golf, TawG
 09.8.  Kanavagolf, KanG

AlUE IV   KAAKKoIS-SUoMI
 08.6.   Kymen Golf, KG
 12.7.  Koski-Golf, KosG
 09.8.  Golf Porrassalmi, GP

AlUE V    PoHJAnMAA
 16.6.  Ruuhikoski Golf, EPG
 14.7.  ähtärin Golf, äG
 04.8.  Kokkolan Golf, KoG

AlUE VI  KESKI-SUoMI
 31.5.  Kartanogolf, KGolf
 28.6.  Revontuli Golf, ReG
 02.8.  Tahkon Golfseura, TGS / old Course

AlUE VII PoHJoIS-SUoMI
 15.6.  Paltamon Golf, PaG
 19.7.  Virpiniemi Golf Club, ViGC
 03.8.  Kuusamo Golf, KuuG

fInAAlI
 03.9. Suur-Helsingin Golf, SHG

AlUEToUR

Koordinaattori: Pirjo Kortesoja (KlG), p. 040 5929120, sähköposti: pirjo358@gmail.com

13.-14.8.    Santa Claus Golf

kilpailu-
kalenteri  
    

            2022M50 HAASTAJAToUR

M60 ToUR

60-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusraja: 18
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.) 

50-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 4,5-15
Sarja: scr

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

70-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusraja: 22
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.) 

 20.5.  Harjattula Golf & CC
 10.6.  Ruukkigolf
 27.-28.7.  Ruuhikoski Golf (SM lyöntipeli 36r) 
 26.8.  Messilä Golf
 07.-08.9.  Hirvihaaran Golf (SM reikäpeli)

 22.5.  Kankaisten Golf Masku
 12.6.   Hyvinkään Golf
 03.7.  Kymen Golf  
 30.7.   Hartolan Golfklubi
 28.8.   Espoon Golfseura

 21.5.  Kultaranta Golf Resort
 11.6.  Vuosaari Golf Helsinki
 16.-17.7.  Espoo Ringside Golf (SM lp 36r)
 27.8.  Kanava Golf
 09.-10.9.  Hirvihaaran Golf (SM reikäpeli)

80-vuotiaille miehille 
tarkoi tettu kilpai lusarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusraja: 36
Sarjat: scr ja hcp 

 19.5. Aurinko Golf naantali 
 09.6.  Suur-Helsingin Golf / lakisto
 05.-06.7.  Pickala Golf Club (SM lyöntipeli 36r)
 25.8.  loimijoki Golf
 09.-10.9.  Hirvihaaran Golf (SM reikäpeli)

 18.5.   Wiurila Golf & Country Club
 08.6.   Hills by GoGolf / Punaiset
 12.-13.7.   lakeside Golf / Järvenr. (SM lp 36r)
 24.8.  Tawast Golf
 07.-08.9.  Hirvihaaran Golf (SM reikäpeli)

 17.5.  Hangon Golf 
 07.6. Gumböle Golf
 21.6.  Helsingin Golfklubi (SM lp 18r)

M65 ToUR

M70 ToUR  

M75 ToUR  
75-vuotiaille miehille 
tar koitettu kilpailu sarja. 
Pelimuoto 18r lyöntipeli. 
Tasoitusraja: 26
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.) 

M80 ToUR  

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan 
kummastakin sarjasta 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan 
kummastakin sarjasta 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan 
kummastakin sarjasta 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan 
kummastakin sarjasta 
kuusi 6 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.

20.9. fInAAlI  
Vanajanlinna G&CC
 finaaliin kutsutaan 
kummastakin sarjasta 
kolme 3 pelaajaa parem-
muusjärjestyksessä.
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kilpailu-
kalenteri  
           2022

   

Ilmoittautuminen kaikkiin kilpailuihin tehdään Golfboxin kautta netissä osoitteessa: www.suomengolfseniorit.fi  
Klikkaa sivun ylälaidassa oikealla olevaa Golfbox-kilpailukalenteri -palkkia ja valitse kilpailu, johon haluat 
ilmoitautua. 
SM-joukkuekilpailui   hin M60, M65, M70 ja M75 ilmoittautuminen tehdään vastaavalle Tour-päällikölle kutsussa 
mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja mainittuun ajankohtaan mennessä. 
Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viik koa ennen ja päät tyen yksi (1) viikko ennen 
kilpailun alkua.

IlMoITTAUTUMInEn KIlPAIlUIHIn

 29.6. - 01.7. Miesten EM-joukkuekilpailu M65  Super Senior Team Championship and Cup  
  ESGA   Monteccia Golf Club ITALIA
    M75Masters Team Trophy  
     Frassanelle Golf Club ITALIA
 
 05. - 07.7. Naisten EM-joukkuekilpailu N50 Marisa Sgaravatti Trophy
   ESLGA N65 Ladies´ Masters Team Championship
     Golf & Country Club de Bonmont    SvEITSI
   
 02. - 05.8. Miesten EM-joukkuekilpailu M55 Seniors Team Championship  
  ESGA    RCF La Boulie Golf Club, La vallée  RANSKA
   M55 Seniors Team Cup 
     RCF La Boulie Golf Club, La Foret  RANSKA
   
 30.8. - 03.9.  Miesten EM-joukkuekilpailu   M50 Senior Men´s Team Championship
  EGA    Estonia Golf & Country Club vIRO

 30.8. - 03.9.  Naisten EM-joukkuekilpailu   N50 Senior Ladies´ Team Championship   
  EGA    CuBO Golf SLOvENIA

EM-JoUKKUEKIlPAIlUT

SGS:n kilpailutoimikunnan muut jäsenet:    Tarja lähteinen, HyG, tallu.lahteinen@gmail.com, p. 040 579 6502    
          Jukka Utriainen, PGC, juki.utriainen@gmail.com, p. 0400 800 820

KIlPAIlUToIMIKUnTA

• Aluetour
• Pohjoinen Scratch      

Mestaruuskilpailu

Jukka Paakki, HSGC
jukka.paakki@
   cs.helsinki.fi  
0500 852 368

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

• n60 Tour, n70 Tour
• SM rp n65

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

• finnish Senior Tour, miehet
• EM-joukkueet  M50 ja M55
• SM lp M50
• SM rp M50

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

• M70 Tour, M75 Tour 
• EM-joukkue M75
• SM lp M70, M75, M80
• SM lp M50 seurajoukkueet
• SM rp M60, M65, M70, M75

Jouko latvakangas, ERG
jouko.latvakangas@
   gmail.com
p. 050 4532760

• M65 Tour
• EM-joukkue M65
• SM lp M65
• Ryder Cup

Anne Kokko, SGC
kokko.annek@
   gmail.com  
040 559 8469

• finnish Senior Tour, n
• EM-joukkueet n50, n65
• SM lp n50, n60, n65, n70
• SM lp n50 seurajoukkueet
• SM rp n50

Aki Kurronen, HaGK
aki.kurronen@
   entalcon.fi
050 554 5070

• Kilptmk puheenjohtaja
• M50 Haastajatour
• M60 Tour
• SM lp M60

 OPEN FORUM 
12.30 Kahvitarjoilu
13.00 SGS:n kuulumisia
   Jouko Latvakangas, puheenjohtaja SGS
13.20  Miten harjoitella oikein
   Petri Parviainen, Golf Pro PGA
13.50  Golfmatkojen järjestäminen
   Mari Jokinen, OnGolf matkatoimisto
14.20  SGS-pelioikeudet ja muut jäsenpalvelut
   Ari Mustonen, SGS
14.50  SGS:n kilpailut
   Aki Kurronen, SGS     
 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 3.5.2022 mennessä: 
www.suomengolfseniorit.fi > Golfseniorit ry > 
Vuosikokoukset tai info@golfseniorit.fi tai 
p. 040 502 2521. 

tervetuloa!

VUOSIKOKOUSKUtSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen ja Open Forum 
-tilaisuuteen, jotka pidetään tiistaina 10.5.2022 klo 13.00 alkaen Hyvinkään lukiossa osoitteessa 

Kenkätehtaankatu 1, 05900 Hyvinkää (Monitoimisali B144 Kipinä)

RISTIKOT
Lehden sivulla 37 olevien miniristikoiden ja 
tavu ristikon ratkaisut.

VIRHE PETKUTUS POPPELIT SUUR-
KAUPUNKI?

KESÄ           
JENGI

EI TOTTA SYÖPÄLÄISET

         NELIJALKAISISTA

KYLJESSÄ NESTE    
ERIKOISKILPAILU

VASTAA 
HUUTOON

LÄPINÄKYVÄ

PIRUNPELTO 
KRAMPPI VATSAKIPU

AISTI                 
-POIKA

PILKKAAVA OTIN FÖRSTI

YSTÄVÄ VIESTI-
JUOKSUSSA

JÄMPTIT ALPO

PYYKEILLE 
BLEISERI 

LINTU

MARTTI
TAHRA

KOKKONEN

HARJA
KAUPUNKI

RUUMASSA

Kuva: Eini Palo

     HAI  HUM PUU KI
     RAH TI  SU VI
    E DUS TUS JOUK KU E
    MO   KO  RÄ
    SU KA   LOI MAA
    SI NI VAL KOI SET
      HE RA  A
    LI PUT  VAL KAI SUT
    KI TI  JAK KU
     KI VIK KO  IK
    SUO SA LO  MA KU
 I VAL LI NEN   JO HAN NA
 LOI  KA VE RI  KA PU LA
 SET RI  TO PA KAT  RU SI

MINIRISTIKKO 1Miniristikko 1

1 2 43 5

4

3

2

5

S A N N A
U N I O N
O S U J A
M A H A T
 I S O T

Miniristikko 2

1 2 4

3

5

3

6

4

K A L L E
A A  E N
K R O H N
K I T T I
O A S I S

MINIRISTIKKO 2



60    SENIORIGOLFARI 1/2022

Onko Sinun Espanjan 

longstay matkasi pituus?

 

Pyydä meiltä tarjous, kun palvelu 

ja huolenpito on sinulle tärkeää

1 kk

2 kk

3 kk

4 kk

5 kk

wwww.projenni.fi

toimisto@projenni.fi

Puh. +34 693 815 591 @ProJenniTravels


