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Suomen Golfseniorit

Puheenjohtajalta

SGS:n hallituksen jäsenet ja
heidän toimikautensa:
Vuonna 1981 perustetun Suomen Golfse
niorit -yhdistyksen tarkoituksena on kehittää
seniorigolfia kilpa- ja kuntourheiluna, tarjota
jäsenilleen senioreita kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edesauttaa seurojen senioritoimikuntien toimintaa sekä yhteistyössä
Golfliiton kanssa koordinoida valtakunnallista senioritoimintaa. Yhdistyksen jäseniksi
hyväksytään miehet ja naiset sinä vuonna
kun täyttävät 50 vuotta. Jäsenmaksun mak
saneita senioreita oli vuoden 2020 lopussa
14 331.

Heikki Hallaranta, SaG
2010 – 2021
Puheenjohtaja
0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

HAASTEELLINEN
GOLFVUOSI TAKANA

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

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pelaajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat
ovat lyönti- ja reikäpelin SM-kilpailut,
Finnish Senior Tour, Finnish Senior Open
ja Senioripokaalit. Lisäksi järjestetään eri
seniori-ikäryhmille M50 Haastajatour, M60
Tour, M65 Tour, M70 Tour, M75 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 jäsenseurojen 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 syyskuun alussa
Slovakiassa ja naisten vastaavat N50 kisat
samaan aikaan Bulgariassa. Kesä-heinäkuussa
järjestetään ESGA:n (European Senior Golf
Association) miesten M65- ja M75-sarjan
kisat Italiassa ja M55-joukkueiden EMkilpailut elokuun alussa Ranskassa. ESLGA:n
(European Senior Ladies Golf Association)
mestaruuskilpailut, nimeltään Marisa Sgara
vatti Trophy, sekä N65-joukkuekilpailut
järjestetään lokakuussa Tsekissä.

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

T

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapahtuu Golfliiton jäsenseurojen senioritoimikuntien vetäminä. Seniorien osuus seurojen
jäsenistöstä on keskimäärin n. 45%.
Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei
set Kesäpäivät. Tänä kesänä Kesäpäiviä
järjestetään neljät eri puolilla Suomea,
Alastarolla, Hankasalmella, Kotkassa ja
Paltamossa. SGS:n 40-vuotismerkkivuotta
on tarkoitus huomioida mm. järjestämällä
juhlamatka.
SGS järjestää golfmatkoja yhteistyössä
matkatoimistojen kanssa. SGS on ostanut tai
vuokrannut jäsenistönsä käyttöön eri kentiltä
pelioikeuksia, joita jäsenet voivat käyttää
maksamalla 20 euron toimistomaksun
kentille. Lisäksi jäsenet saavat alennuksia
green fee-maksuista ja hotellimajoituksesta
kotimaassa ja ulkomailla.
SGS ylläpitää myös omia nettisivuja sekä
Facebook-tiliä. SGS julkaisee Seniorigolfarinimistä jäsenlehteä kerran vuodessa.
Toimintaa johtaa SGS:n sääntömääräisen
syyskokouksen valitsema hallitus, johon tällä
hetkellä kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän
jäsentä.

Jouko Latvakangas, ERG
2021 – 2023

050 4532760
jouko.latvakangas@gmail.com

Ole Johansson, EGS
2009 – 2023
040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.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
Helena Rajala, KyG
2020 – 2022
040 502 2521
helena.rajalat@gmail.com
Paavo Reunanen, StLG
2015 – 2023
040 740 8402
paavo.reunanen@welho.com
Kristian Toivio, RuG
2012 – 2022
0440 453 980
kristoivio@hotmail.com

akanamme on varsin haasteellinen ja mieliinpai
nuva Korona-viruksen ohjaama golfvuosi. Me
golfarit olimme kuitenkin etuoikeutetussa ase
massa, kun saimme harrastaa lajia koko vuoden
ajan. Noudatimme tunnollisesti viranomaisten määräyksiä ja
suosituksia, mikä mahdollisti pelaamisen joskus tiukkojen
kin rajoitusten aikana.
Vuosi oli golfille erityisen hyvä kaikin puolin. Uusia
golfareita tuli lajin piiriin, kierroksia pelattiin valtakun
nassa huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina,
kansainvälisellä huipputasolla syntyi mahtavia menestystari
noita. Golftoimiala menestyi pandemiavuodesta huolimatta
erinomaisesti. SGS:n jäsenmäärä pysyi kutakuinkin edellis
vuoden tasolla.
Kilpagolfin puolella mennyt kausi oli kotimaan tou
rien osalta varsin hyvä huomioon ottaen pandemian tuomat
haasteet. Rajoituksista ja suosituksista johtuen pääsimme
aloittamaan valtakunnallisen kilpagolfin vasta kesäkuun
alussa ja 70+ sarjat vasta heinäkuun alusta. Näin seniorien
kilpailukalenterista muodostui varsin tiukka, mutta pys
tyimme kaikesta huolimatta erikoisjärjestelyin viemään läpi
kutakuinkin kaikki alkuperäisessä suunnitelmassa olleet kil
pailut ja tapahtumat. Kansainväliset (ESLGA/ESGA/EGA)
Joukkue-EM -kilpailut peruttiin ja siirrettiin pidettäviksi tu
levana kautena. Toivottavasti kilpailut pystytään tänä vuon
na järjestämään, eivätkä pandemiaan liittyvät haasteet kiusaa
enää tulevaa kautta.
Ensi kesänä joillakin kotimaan toureilla tulee pieniä
muutoksia, pientä hienosäätöä, mutta ei mitään dramaat
tista. Uskon, että osallistujamäärät pysyvät edelleen hyvällä
tasolla tulevallakin kaudella.
Jäsenpalveluiden puolella tavoitteena on luonnollises
ti säilyttää nykyiset jäsenedut ja mahdollisuuksien mukaan
löytää myös uusia. Pelioikeuksia tullaan edelleen lisäämään
taloudellisten reunaehtojen puitteissa. Pelioikeuksien käyttö
on ollut vilkasta edellisten
vuosien tapaan.

Positiivista on myös ollut se, että saimme uusia kenttiä mu
kaan hiukan erilaisilla käyttökonsepteilla.
Jäsenmatkat ovat olleet suosittuja vuodesta toiseen. Va
litettavasti viime kauden matkat päättyivät maaliskuun lo
pussa, eikä sen jälkeen pandemiatilanne ole, yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta, mahdollistanut matkojen järjestämistä.
Tulevan kauden osalta näyttää, että kevään 2021 matkat jää
vät vielä väliin, mutta syksyn 2021 osalta on suunnitelmat
valmiit. Mahdollisuuksien mukaan tullaan ottamaan oh
jelmaan uusia kiinnostavia kohteita sekä kehittämään niitä
sisällöllisesti. Matkojen määrää ei niinkään tulla lisäämään,
mutta pääpaino on uusien kiinnostavien kohteiden löytämi
sessä ja matkojen sisällössä. Matkat löytyvät toisaalta tästä
lehdestä.
SGS:n hallitus päätti pari vuotta sitten, että Seniorigolfari-lehden syksyn numeroa ei enää julkaista. Syksyn leh
dessä meillä on ollut pääasiallisesti yhteenveto kesän kilpai
luista ja muista tapahtumista. Tätä tietoa olemme pyrkineet
julkaisemaan kotisivuillamme sekä uutiskirjeissä ja Suomen
Golfseniorit Facebooksivustolla, toivottavasti olemme tässä
onnistuneet.
Kevään Seniorigolfari-lehti tulee sen sijaan jatkossakin
näillä näkymin ilmestymään normaalisti. Lehden mukana
postitetaan jäsenkortti, pelioikeustiedote sekä taskukilpailu
kalenteri.
Kotisivut, uutiskirjeet ja SGS:n Facebook ovat hyvin
palvelleet viestinnälle asetettuja tavoitteita. Viestintäkoko
naisuutta kehitetään myös tulevalla kaudella, jotta se palveli
si jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla.
Jotta uutiskirje ja muu suoraviestintä tavoittaisi jäseniä
mahdollisimman hyvin on tärkeää, että yhteystiedot ovat
ajan tasalla. Jos epäilet, että tietosi rekisterissämme ovat van
hentuneet, niin päivitä ne. Se käy kätevästi SGS:n kotisivu
jen yläpalkissa olevan Jäsentietojen päivitys -linkin kautta.
Hyvää Golfkautta 2021

Heikki Hallaranta

Puheenjohtaja

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

Viime syksyn ainoa jäsenmatka tehtiin syyskuussa
Latviaan Jurmalan
uudelle
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kentälle. Jos tilanne sallii pyritään matka uusimaan tänä keväänä toukokuussa.

JÄSENPALVELUT

1
SGS kortti 202
JäsmeennGolfseniorit ry
Suo

D inland
CA R
F
SHIP iation of
BER
oc
MEMr Golf Ass
Senio 04/2022
Valid

thru

1
SGS kortti 202
JäseennGolfseniorit ry

pelioikeuskentät 2021

Suom

d
D
CA R
Finlan
SHIP iation of
BER
oc
MEM Golf Ass
Senior u 04/2022
Valid

thr

alennuskentät

Neljä uutta kenttää ja reilusti lisää pelioikeuksia
SGS:n pelioikeuskartta laajenee tänä kautena jälleen uusille
paikkakunnille kun Imatran Golf, Nivalan Seudun Golf,
Ruuhikoski Golf ja Kuusamo Golf liittyvät pelioikeuskent
tien joukkoon. Pelioikeuksia on hankittu lisää myös aikaisem
milta kentiltä yhteensä 18 kappaletta ja niitä on nyt jäsenten
käytössä yhtensä 164 kappaletta.
Viime vuonna kesken kauden mukaan tullut Kultaranta
Golf Resort Naantalissa jatkaa viime vuoden konseptilla, jon
ka mukaan varsinaista pelioikeusmäärää eikä varausaikarajaa
Alastaro Golf, AlGo
Botniagolf, BG
Eerikkala Golf, EeG
Eke Golf, EkeG
Espoon Golfseura, EGS
Gumböle Golf, GG
Hangon Golf, HG
Hartolan Golfklubi, HaGK
Himos-Patalahti Golf, HPG
Hyvinkään Golf, HyG
Iitin Golfseura, IGS
Imatran Golf, IG
Järviseudun Golfseura, JGS
Kalajoki Golf, KlG

6
4
4
6
6
6
4
4
6
4
4
4
2
3

ole, vaan SGS:n jäsen pääsee pelaamaan arkisin klo 9 ja 14
välillä aina silloin, kun kentillä on tilaa (pl. heinäkuu).
Hill Siden ja Virpiniemen kanssa emme valitettavasti pääs
seet sopimukseen tänä vuonna ja muutama kenttä supisti pe
lioikeuksien määrää, mutta ei ratkaisevasti.
Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja käyttöohjeet löytyvät
netistä sekä jäsenille jaettavasta pelioikeustiedotteesta ja tas
kukilpailukalenterista.

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

2
6
6
4
4
6
4
4
4
4
5
6
2

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

4
4
4
2
4
4
2
4
6
2
6
2

JÄSENKORTTI
Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 2021 pelioikeus
seurat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä vuonna pelioikeuksia yhteensä 164
kappaletta 39 golfseuran 42 kentällä Suomessa.
SGS-PELIOIKEUSKENTÄT
2021
Santa Claus Golf

SGS-jäs.nro

Nivalan Seudun Golf
Kalajoki Golf
Järviseudun Golfseura
Vaasan Golf
Ruuhikoski Golf
Ähtärin Golf
Botnia Golf
Rauma Golf
Alastaro Golf
Uudenkaupungin
Golfklubi
Loimijoki Golf
Kultaranta Golf
Wiurila Golf
Meri-Teijo Golf
Hangon Golf
Eke Golf

Kotiseura

Kuusamo Golf

Virpiniemi Golf Club
Paltamon Golf
Tahkon Golfseura
Eerikkala Golf
Revontuli Golf
Kartanogolf
Karelia Golf
Himos Golf
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PELIOIKEUDET
Alastaro Golf
Botniagolf
Eerikkala Golf
Eke Golf
Espoon Golfseura
Gumböle Golf
Hangon Golf
Hartolan Golfklubi
Himos-Patalahti Golf
Hyvinkään Golf
__ _
Iitin Golfseura
Imatran Golf
Järviseudun Golfseura

Nimi

SERAFINA SENIORI
FGS

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

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

Kymen Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

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

Porin Golfkerho, PGK
tarjoaa arkisin ennen klo 14 Green Feen hintaan 45 euroa.
Etu ei ole voimassa 28.6-31.7.2021.

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

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

Loimijoki Golf, LoG
SGS:n jäsenet pääsevät 31.5.2021 asti ja 1.9.2021
alkaen pelaamaan vapaasti arkisin toimistomaksulla 20,Ei päiväkohtaisia rajoituksia. Viikonloppuisin ja pyhinä
peliokeuksia käytössä normaalisti 6 kpl/pvä.
Mikkelin Golf, MG
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 14 Green Feen
hintaan 23 euroa /9 reikää ja 30 euroa /18 reikää.
Nokia River Golf, NRG
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 5 euroa.

Salo Golf, SaG
tarjoaa maanantaisin 1.5. - 31.10.2021 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 45 euroa.
Virvik Golf, ViG
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 35 euroa,
viikonloppuisin 45 euroa. Ei koske omia jäseniä.

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

Pelioikeuksien käyttö edellyttää pelioikeutta kotimaisessa golfseurassa

Kirjoita korttiin jäsennumerosi, nimesi, kotiseurasi ja seura missä sinulla
on pelioikeus. Jäsenkortin kääntöpuolella on lueteltu kaikki pelioikeusken
tät ja siihen kenttien caddie masterit ruksaavat pelioikeuksien käytön. SGS:n
jäsenyys oikeuttaa yhteen käyntikertaan kullakin kentällä kauden aikana, 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.

Pelioikeuksien käyttö
Pelioikeuden käyttäjällä tulee SGS:n jäsenyyden 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
SENIORIGOLFARI 1/2021

Alla luetellut kentät myöntävät SGS:n jäsenille alennusta pelimaksusta

Puula Golf
Hartolan Golfklubi
Vierumäki Golf
Koski-Golf
Imatran Golf
Viipurin Golf
Iitin Golfseura
Hyvinkään Golf

Ruukkigolf

4

Loimijoki Golf, klubitalo

Alennuksia myös Espanjassa, Virossa, venäjällä,
Latviassa ja Puolassa
Espanjan Aurinkorannikolla mm. Calanova Golf, Lauro Golf, Mijas
Golf, Marbella Golf, Miraflores Golf ja Santana Golf sekä Alboran
Golf Andaluusian Almeriassa tarjoavat golfsenioreille edullisia pelimahdollisuuksia. Näin tekevät Virossa myös Niitvälja Golf ja Otepää
Golf sekä Gorki Golf Pietarissa, Ozo Golf, Latviassa ja Sand Valley
Puolassa.
Tarkemmat tiedot ulkomaan erikoispaketeista löytyvät SGS:n nettisivuilla:
www.suomengolfseniorit.fi.

Marbella Golf, Espanja

SENIORIGOLFARI 1/2021
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Majoitus- ja golfpaketteja Suomessa
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Revontuli golf, Hankasalmi

Hotel Fjalar, Salo
Kodikas Hotel Fjalar
sijaitsee ihanteellisesti
lyhyen matkan päässä
kahdesta tasokkaasta
golfkentästä. Hinnat
sisältävät 2hh-majoituksen, runsaan aamiaisen,
saunan ja uimaaltaan
käytön sekä Green Feen.
• Salo Golf 96€/hlö
• Wiurila Golf & Country Club 96€/hlö
Räätälöimme mieluusti useamman pelin majoituspaketin
toiveiden mukaisesti.
Varaukset: 02 777 600 / info@fjalar.fi Lisäinfo: www.fjalar.fi.
HOTEL RADALLA, IITTI

Jyväskylästä 50 km päässä sijaitseva Revontuli
Golf tarjoaa edullista
golfia ja majoitusta.
Bed & Ball -golfmajoitus
paketti 88 €/hlö sisältää:
• Green Feen
• Majoituksen 2hh
• Aamupalan
• Hotellisaunan
Tarjous voimassa ma-to koko kauden. Rannassa eri hintaan
useita saunoja, mm. savusauna ja ulkoporeallas hieronnalla.
Varaukset: 014 8448 200, golf p. 014 8448 292
Lisäinfo: www.revontuli.fi.

SANTA´s Resort & SPA hotel sani kalajoki
Iitti Golf ja Hotel Radalla
tarjoaa SGS:n jäsenille
golf- ja majoitusedun.
Pakettihintaan sisältyy
kahden vuorokaden
majoituksen Hotel
Radalla sekä kaksi pelikierrosta Iitti Golfissa.

Hotellimajoitukseen sisältyy aamiaiset ja rantasaunan käyttö.
Hinta kahdelta henkilöltä 285€, hinta yhdelle 205€.
Tarjous on voimassa 1.6.-30.9.2021, pois lukien 5.-11.7.
Varaus ja lisäinfo: caddiemaster@iittigolf.com, 02 9170 0757
Varauskoodi: GOLFSENIORI2YÖ
Lisäinfo: www.iittigolf.com
KIVITIPPu, LAPPAJÄRVI

Green fee Kalajoki Golfin
kentälle ja majoitus
2h Superior-huoneessa
86€/hlö/vrk.
Santa’s Hotel Sani ja Kalajoki Golfin 18-reikäinen
kenttä sijaitsevat meren
äärellä Kalajoen Hiekkasärkkien suositulla matkailualueella.
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  

GOLFIA TUNTURIN KUPEESSA LEVILLÄ
Golfarin Tripla
3 vrk alk. 195 €/hlö
sisältää kolme vuorokaut
ta Hotelli Kivitipussa ja
kolmen päivän Green
Feen Järviseudun Golfseuran kentälle majoittu
misen yhteydessä.
1hh-lisä 60 €

• Majoitus 3vrk/2hh
• Aamiainen
• Saunan, allasosaston ja kuntosalin käyttö
• Kolme Green Feetä JGS:n kentälle
Hinnat eivät voimassa erikoisviikonloppuina.
Varaus koodilla SGS21: www.kivitippu.fi/varaa huone
tai myynti@kivitippu.fi, 044 7910 470

Lähde pimeän talven
jälkeen Levin aurinkoon
golfaamaan ja nauttimaan
kesästä. Tarjolla korkea
tasoinen kelohuvila Levillä
golfkentän läheisyydessä.
Huvilassa on kaksi huoneistoa, joissa kummassakin neljä makuuhuonetta.
Tilaa on 1-9 hengelle per
huoneisto. Matkaa Levin golfkentälle 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 475€/vko/huoneisto,
elo-syyskuu 600€/vko/huoneisto.
Lisäinfo: 040 552 8946 tai info@kelounelma.net

Juhlamatka

Ahvenanmaalle
Lentäen omalla Finnairin koneella
Lähde mukaan SGS:n 40-vuotisjuhlamatkalle Ahvenanmaalle. Matka tehdään lentäen omalla koneella Helsingistä.
Pelaamme kaksi kierrosta Ålands Golfklubb´in arvostetuilla
kentillä, joista viime kesänä korjauksen jälkeen avattu Slottsbanan
on noussut koko Euroopan kärkikenttien joukkoon. Lentojen ja
pelien lisäksi pakettiin kuuluvat bussikuljetukset perillä, 40-vuotisjuhlaillallinen ja lounas Michael Björklundin pitämässä Smakbynravintolassa, sekä majoitus ja buffetaamiainen hotelli Pommernissa.
Mukaan mahtuu 130 nopeinta ilmoittautujaa.

485 € /hlö/2hh 535 € /hlö/1hh

Hintaan sisältyy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lennot Hki - Maarianhamina - Hki
Golfbägi ja käsimatkatavara lennolla
Bussikuljetukset perillä
Majoitus hotelli Pommern ****
Buffetaamiainen
Lounas Smakbyn-ravintolassa
Juhlaillallinen
Kaksi kierrosta golfia:
Kungsbanan ja Slottsbanan

LISÄTIETOJA:

Anneli Tuominen; p. 050 639 38
anneli.tuominen@kotiportti.fi
Myynti aukeaa torstaina 8.4.2021 klo 9.00
Varaukset netin kautta tai puhelimitse:
• www.ongolf.fi/teemamatkat/golfseniorit
• 0300 870 520
Vastuullinen matkanjärjestäjä

ÅGK, Slottsbanan, kuva Jacob Sjöman
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Hinta:

Varaukset:

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
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Matka-aika:

15.-16.9.2021

Hotell Pommern, Maarianhamina
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vuotta

seniorigolfia
Yhdistyksemme perustettiin maaliskuun 13. päivänä 1981 nimellä Suomen
Golfliiton Seniorit. Vietämme siis tänä vuonna 40-vuotisjuhlia. Yhdistyksen
kolme ensimmäistä vuosikymmentä on dokumentoitu SGS:n kymmenen
vuotta sitten julkaisemassa Lassi Tilanderin ansiokkaasti toimittamassa
30-vuotishistoriikissa, joten tässä katsauksessa täydennämme sitä
viimeisen vuosikymmenen tapahtumilla ja aikaansaannoksilla.

S

teksti: Ole Johansson

eniorien järjestäytyneen golftoiminnan syn
tymäpäiväksi lasketaan siis maaliskuun 13.
päivä 1981, jolloin pidettiin yhdistyksem
me perustava kokous. Yhdistys perustettiin
Golfliiton toimikunnaksi mutta samalla it
senäisenä yhdistyksenä ja se sai nimekseen
Suomen Golfliiton Seniorit. Yhdistyksen ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Kauko Supinen
(HGK), joka seniorien aktivoitumisessa 1970-luvulla
toimi seniorien keulahahmona ja primus moottorina.
Hallituksen kaksi muuta jäsentä olivat Talin Pentti
”Pesa” Nurminen ja Seppo Nenonen Aulangon
Golfklubista.

Esihistoriaa
Seniorien kilpailuhalu oli oman järjestön perustami
sen liikkeellepaneva voima. Erityisesti ulkomaille ha
luttiin päästä pelaamaan. USA:n Colorado Springsin
Broadmooren urheilukeskuksessa oli jo 1960-luvulta
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lähtien järjestetty seniorien epäviralliset MM-kisat
ja mm. sinne seniorien teki mieli. Toinen houkutin
olivat Italian Punta Alassa vuosittain järjestettävät
epäviralliset EM-kisat.
Broadmooren kisoihn suomalaisseniorit osal
listuivat ensimmäisen kerran jo vuonna 1969 edellä
mainitun Kauko Supisen kokoamalla joukkueella.
Osallistuminen tapahtui henkilökohtaisin kutsuin ja
järjestäjien maksamien matka-avustusten turvin.
70-luvun alkupuolella edellä kuvattu osallistu
mismalli ei enää oikein toiminut, vaan osallistuvilta
mailta vaadittiin virallista seniorijärjestöä, jonka tuli
olla myös World Senior Golf Federation´in jäsen.
Tätä varten kutsuttiin aprillipäivänä 1974 kiireesti
kokoon kokous. Siinä päätettiin perustaa järjestö ni
meltään The Finnish Senior Golf Association. Tieto
perustamisesta lähettiin kiireellä heti seuraavana päi
vänä Broadmooreen ja vaikka järjestö oli epäviralli
nen, toiveena oli, että komealta kalskahtava nimi saisi

Aluetour Finaali Tawast Golf 2009

40

n SGS:n perustamiseen johtavan kipinän sytytti mm. Broadmooren MM-kisat. Vuoden 1988
kisoihin osallistuivat mm. Olavi Ahonen, Olavi Kanerva, Reijo Louhimo ja Arne Nordberg.
n SGS:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin Kauko Supinen, HGK, joka kuitenkin ehti istua vain puolisen vuotta, ennenkuin hänet löyhin perustein syrjäytettiin.

n SGS:n ensimmäinen voimannäyte olivat Turussa järjestetyt ESGA:n EM-kisat
kesällä 1997. Kisakenttinä olivat Aura Golf, josta kuva, ja Harjattula Golf.

n Ennen SGS:n virallista perustamista seniorit lähestyivät Golfliittoa
anomuksella saada perustaa golfliittoon senioritoimikunta. Vastauk
sessaan liitto toivottaa seniorijärjestömme tervetulleeksi Golfliittoon
erillisenä jaoksena.

järjestäjät vakuuttuneiksi siitä, että Suomi
oli varteenotettava golfmaa ja senioreilla
oma ”liitto” sekä, että kutsu kisoihin näin
heltisi jatkossakin. Vuonna 1974 rekiste
röityjä golfareita oli Suomessa 2 056, joista
seniori-ikäisiä ehkä 100.
Tiettävästi em. yhdistys piti perus
tamiskokouksensa jälkeen vain yhden ko
kouksen pari vuotta myöhemmin. Siemen
oli kuitenkin jo kylvetty seniorigolfarien
viralliselle järjestäytymiselle, joka sitten ta
pahtui vuonna 1981 pidetyn perustamis
kokouksen myötä. Ennen kokousta olivat
seniorit lähestyneet Suomen Golfliittoa
anomuksella, jonka mukaan liiton hallitus
hyväksyisi perustettavan seniorijärjestön
liiton toimikunnaksi. Saatuaan liiton siu
nauksen lähetettiin maan kaikille golfseu
roille kutsu perustettavaan kokoukseen.
Maakunnissa kiinnostus oli kuitenkin
laimeaa, mikä selittynee sillä, että senioriikäisiä pelaajia ei yksinkertaisesti vielä ol
lut kovinkaan runsaasti.
Perustamiskokouksesta on kulunut
40 vuotta ja juhlapäivää vietetään näin

suurin piirtein yhtä aikaa tämän lehden
ilmestymisen kanssa.

Kilpailut keskeinen osa
toimintaa
Perustamiskokouksen pöytäkirjassa kes
keisenä kohtana on, että Päätettiin perustaa Suomen Golfliiton alaisena toimiva senioritoimintaa itsenäisesti hoitava golfseura.
Lähiaikojen tavoitteiksi määriteltiin;
- seniorigolfin kaikinpuolinen aktivoiminen
- taloudellisen omavaraisuuden tavoittaminen
- osallistuminen Broadmooren MM-kilpailuihin
- osallistuminen Punta Alan EM-kilpailuihin
- osallistuminen Ruotsin seniorikilpailuihin

Edellä mainitusta voidaan tehdä joh
topäätös, että kansainväliset kilpailut näyt
telivät toiminnassa varsin keskeistä osaa,
voidaan jopa sanoa niiden olleen koko jär
jestön perustamisen syy. Mitä seniorigolfin
aktivoiminen piti sisällään aikakirjat eivät
liioin kerro. Oletettavasti seuroja, joita sil
loin oli hieman yli 20, kehotettiin perusta
maan omia senioritoimikuntia senioritoi
minnan käynnistämiseksi ja järjestämään

n Belgian Waterloossa 1993 naiset osallistuivat ensimmäisen
kerran EM-kisoihin. Joukkuetta johtaa RitvaVuola, hänen takanaan Annukka Taukojärvi, Saimi Piispa ja Tuula Vänttinen.

seniorikilpailuja.
Yhdistyksen omavaraisuuden varmis
taminen oli joka tapauksessa haaste. Jä
senmaksut, jotka perustamisvuonna oli
vat 50,- markkaa kilpailevilta jäseniltä
ja 20,- markkaa pelkästään kuntoilevilta
senioreilta, tarjosivat pesämunan, mutta
niillä ei toimintaa pyöritetty. Jotta asiat
saadaan oikeisiin mittasuhteisiin, on ehkä
syytä todeta, että esimerkiksi vuonna 1983
SGS:n jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli
120. Koko maan golfareiden määrä oli n.
5 000, joista seniori-ikäisiä 275.
Muita tulolähteitä siis tarvittiin ja
siinä toivat erilaiset tempaukset ja golfkil
pailut tarvittavaa lisärahaa kassaan. Näitä
olivat aikakirjojen mukaan mm. maksul
liset kotikonsertit, rapujuhlat/golfkilpailut
Aulangolla sekä Talissa järjestetyt Golden
Ram ja Multifac Open -kilpailut. Jaakko
Pöyry oli innokas golfari ja hänen yhtiön
sä oli SGS:n kannatusjäsen. Hän järjesti
ainakin kerran omalla yksityiskentällään
Lohjalla seniorikilpailun, jonka tuotto
meni yhdistyksen tukemiseen.
>>>
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n Rooman vuoden 1999 EM-kisojen päättäjäisillallisella vas. Ullamaria Helminen,
Annukka Taukojärvi, Marja Virta, Paula Jäntti, Silja Johansson ja Marja-Liisa Niemi.

n Moninkertainen jääpallon Suomenmestari Kauko Korpela puttaa vuoden 1989 SMkisoissa. Vieressä SGS:n hallituksessakin alkuvuosina istunut Henrik Wartiainen.

n Jonkinlaisena talvipäivien alkuaskeleena voitaneen pitää talvella 2001 Juha Passin
lyöntihallissa pidettyä sisäharjoittelutapahtumaa.

n Ensimmäinen Senior-päivä järjestettiin Imatran Golfissa kesällä 1991. Kuvassa
Master Golfin Hilkka Böhling, joka muutama vuosi myöhemmin käynnisti laajan
suosion saaneen KuntoGolf-projektin.

n 1997 EM-kisat pelattiin Ruotsin Nyköpingissä. Kuvassa nelihenkinen Marisa Sgaravatti-joukkueemme: Marja-Liisa Rantanen, Saimi Piispa, Marja Virta ja Varpu Hakulinen.
Takana kapteeni Ritva Vuola.

n Vahvan panoksen Golfsenioreissa antanut
Lassi Tilander putsasi palkintopöydän vuoden
2002 Senioripokaali-kisassa.

n Suomen 70-vuotiaat seniorigolfarit osallistuivat ensimmäisen kerran EM-kisoihin vuonna 2009 Islannissa. Ensiesiintyminen ei
olisi voinut olla onnistuneempi. Tasoituksellisessa sarjassa kultamitalit toivat kotiin kuvassa keskellä seisovan Asko Rantasen kipparoima joukkue; vas. Juhani Kärkinen, Martti Karjalainen, Raimo Jussilainen, Erkki Ripatti, Tarmo Mäkelä ja Rainer Nyman.

Yhteiseloa liiton toimikuntana

Viralliset EM-kisat käynnistyvät

Kilpailupaletti kasvaa

Perustamisestaan lähtien SGS eli käytännössä sen johtoryhmä
toimi Golfliiton toimikuntana ja yhdistyksen puheenjohtajalla oli
automaattisesti paikka myös liiton hallituksessa. Tämä hallitus
mandaatti on jossakin vaiheessa matkan varrella liiton hallinto
uudistuksessa menetetty mutta liiton virallisena senioritoimikun
tana SGS toimi 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti.
Samalla SGS oli itsenäinen rekisteröimätön yhdistys, joka vastasi
omasta taloudestaan.
Vuonna 2010 verottaja heitti kapuloita SGS:n rattaisiin to
teamalla, että rekisteröimätön yhdistys ei voi olla yleishyödyllinen,
eikä sen myötä nauttia verovapautta. Ratkaisuksi tarjottiin joko
rekisteröitymistä tai fuusioitumista golfliittoon. Fuusiomallia
ajettiin liiton taholta melko voimakkaasti ja vaikkei ääneen sa
nottu, lienee taustalla kummitellut pelko kilpailevasta ”seniori
golfliitosta” sekä yhdistyksen omalla työllä hankkima varallisuus.
Itsenäisenä yhdistyksenä päätös oli onneksi omissa käsis
sämme ja jäsenillemme valinta fuusion ja rekisteröinnin välillä
oli helppo. Päätös SGS:n rekisteröitymisestä tehtiin yksimielisellä
päätöksellä syyskokouksessa 2010. Samalla nimi päätettiin muut
taa Suomen Golfseniorit ry:ksi.
Golfliitossa ei tänä päivänä enää ole erillistä senioritoimi
kuntaa. SGS:lle on kuitenkin edelleen uskottu maamme senio
riasioiden hoito ja sitä koordinoi hyvässä yhteisymmärryksessä
kummankin järjestön edustajista koostuva työryhmä.

Kansainväliset kilpailut olivat siis seikka, joka innosti seniorei
ta järjestäytymään ja perustamaan SGS:n. Alussa mainittuihin
Broadmooren ja Punta Alan kisoihin suomalaiset osallistuivat ah
kerasti niin kauan kuin niitä järjestettiin.
Heti yhdistyksemme perustamista seuraavana vuotena 1982
järjesti Euroopan seniorigolfjärjestö ESGA ensimmäiset viralliset
M55 EM-kisat Roomassa. Suomi osallistui SGS:n valitsemalla
kuuden miehen joukkueella ja siitä lähtien maamme on ollut ki
soissa edustettuna joka vuosi. Menestyskin on ollut hyvää, eten
kin tasoituksellisissa sarjoissa, missä joukkuemestaruuksia on tul
lut kourallinen. 55-vuotiaiden ohella ESGA ryhtyi vuonna 2000
järjestämään kisat myös 70-vuotiaille. Näihin Suomi osallistui
menestyksekkäästi ensimmäisen kerran 2009 Islannissa tuoden
heti kättelyssä hcp-sarjassa kotiin kultaiset mitalit.
Naisjärjestön (ESWGA/ESLGA) järjestämiin EM-kisoihin
Suomi on osallistunut vuodesta 1993.
Uuden vuosituhannen alkupuolella, vuonna 2006, myös
Euroopan Golfliitto EGA kiinnostui senioreista päättäen järjestää
omat joukkue-EM-kisat. Suomi saikin kunnian järjestää ensim
mäiset miesten kisat ja niiden peliareenaksi valittiin Seinäjoen
Ruuhikoski. Suomi on tämän lisäksi SGS:n järjestäminä isännöi
nyt EM-kisoja neljä kertaa. M55-kisat on SGS järjestänyt Turussa
vuonna 1997 ja Hämeenlinnassa 2018. Naisten EM-kisat on jär
jestetty vuonna 2002 Pickalassa ja 2012 Talissa.

Aina 1990-luvun puoleenväliin asti SGS:n toiminnan pääpaino
oli kilpailemisessa ja kilpailujen järjestämisessä. Jäsenistöstäkin
valtaosa oli kilpapelaajia. Golfliiton vuonna 1962 aloitettujen
miesseniorien SM-kisojen järjestelyvastuu siirtyi vuonna 1981
SGS:lle, jolloin myös 65-vuotiaat saivat omat SM-kilpailunsa.
Naisten SM-kisojen järjestelyvastuu siirtyi niin ikään senioritoi
mikunnalle ja uutena ikäluokkana tuli mukaan N60-sarja.
SM-kisojen järjestäminen lienee, satunnaisten seniorikil
pailujen ohella, ollut yhdistystä eniten työllistävä tehtävä. Uusia
SM-tason ikäsarjoja seniorit saivat odottaa uuden vuosituhannen
alkuun asti. Vuonna 2003 saivat M70-miehet SM-kisansa, vuon
na 2008 70-vuotiaat ladyt sekä kaikki 75-vuotiaat. Toistaiseksi
viimeisimpinä saivat 80-vuotiaat miehet omat SM-kisansa vuon
na 2015.
SM-reikäpelit kuten myös seurajoukkueiden SM-kilpailut
tulivat ohjelmaan sekä miehille että naisille vuosituhannen lopus
sa. Näissäkin ikäsarjoja on tänään 75-vuotiaisiin asti.
SGS:n järjestämistä kilpailuista on tähän päivään asti py
synyt ohjelmassa kaksi 1980-luvulla perustettua kilpailua,
Senioripokaalit ja TS Classic. TS Classicin, joka oli samalla
Finnish Senior Open, sponsoroi pitkään Turun Sanomat ja se pe
lataan aina Aura Golfissa.
Ensimmäiset ”tavallisille” eli hiukan korkeammalla tasoi
tuksella pelaaville senioreille suunnatut ja samalla paremmin ko
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n Aluetour käynnistettiin 1994. Kuvassa AT-vastaava Armas Loponen ja vuoden
2010 finaalissa palkitut Ritva Sjöman, Maire Häyhä, Riitta Hautala ja Pirjo Halin.

ko maata kattavat kilpailut tulivat ohjelmaan vuonna1994 kun
käynnistettiin valtakunnalliset seitsemällä alueella pelattavat
Aluetourit. Siitä lähtien kilpailupaletti on kasvanut vauhdilla ja
tänä päivänä SGS:n järjestämiä naisten ja miesten seniortoureja
on kaikissa ikäluokissa 50-vuotiaista 75-vuotiaisiin. Tänä vuonna
vastuullamme olevia seniorikilpailuja on yhteensä 78.

KuntoGolf
Eräs merkittävä seniorigolfarien käynnistämä projekti oli
Hilkka Böhlingin vuonna 1994 perustama KuntoGolf-toimi
kunta. Projektin tavoitteena oli saada golfareita kiinnittämään
enemmän huomiota kunnostaan huolehtimiseen, myös golf
kauden ulkopuolella. Toimintaan saatiin mukaan mm. UKK
Instituutti ja KuntoGolf-toimikuntia perustettiin innokkaasti
golfseuroihin ympäri maata. Golfliittokin antoi tukensa ja lopul
ta innostui asiasta niin, että otti projektin vetovastuun itselleen
pyörittäen sitä Parempaa Golfia -nimen alla. Tänään se lienee hil
jaisuudessa haudattu.

Senior-päivästä tuli kesäpäivät
Pikkuhiljaa heräsi yhdistyksessämme ajatus toiminnan levittämi
sestä kilpailutoiminnan ulkopuolelle, jotta myös ns. rivigolfarit
saataisiin laajemmin mukaan yhdistyksen toimintaan.
Vuonna 1990 järjestettiin ensimmäinen Senioripäivä-nimel
lä kulkeva tapahtuma, missä pääpaino ei ollut niinkään kilpaile
>>>
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SGS
Jäsenmäärä 1981–2020

XXII
Marisa
Sgarava
tti
Trophy
16 - 20 Ju
ly 2012
Helsinki
Golf Cl
ub
Helsi
nki, Fin
land

1981
100

1985
200

1990
400

n Vuonna 2009 matkakohteena oli Etelä-Afrikka. Kuvan keskellä matkan
vetäjä SGS:n pitkäaikaisin puheenjohtaja (10 vuotta) Pertti Raimiala, HyG.
n SGS:n Kesäpäivien viihdyttäjänä ja tunnelman
nostattajana oli monena vuotena trubaduuri ja hyvä
golfari Eki Liikanen.

1995
1 500

2000
2 200

2015
13 500

2020
14 300

n Pelioikeuksien astuttua kuvaan v. 2005 jäsenmäärä on kasva
nut vuosittain isoin harppauksin. Tänä päivänä meitä onkin yli
14 000.

Pelioikeudet räjäyttivät pankin
SGS:n jäsenmäärä oli 2000-luvun alkupuolelle saakka pysähtynyt
noin 2500 jäsenen paikkeille. Vuonna 2004 silloinen rahaston
hoitaja Marja Virta sai neronleimauksen ehdottaen, että hank
kisimme golfkentiltä sellaisia osakkeita, jotka oikeuttavat nimeä
mättömään pelaamiseen ja tarjoaisimme näitä pelioikeuksia jäse
nillemme. Ehdotus hyväksyttiin ja näin SGS osti kokeeksi osak
keet neljältä kentältä, Hartola, Kalajoki, Nurmijärvi ja Wiurila.
Siitä lähtien pelioikeuksia on hankittu joka vuosi lisää ja loppu
onkin, kuten sanonta kuuluu, historiaa. Tällä hetkellä jäsenten
käytössä on yli 160 pelioikeutta 42 kentällä.
Pelioikeudet osoittautuivat viisauden kiveksi, joka sai jäsen
määrämme räjähdysmäiseen kasvuun. Viidessätoista vuodessa se
onkin ilahduttavasti kasvanut lähes kuusinkertaiseksi ja tänään
meitä on n. 14 300.
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2010
9 600

n Espanjan Guadalminan EM-kisoista 2016 Pirjo Siprosen, Tuija Lindvallin, Marja Virtasen, Anne Kokon,
Pirjo Kortesojan ja Sointu Lassilan muodostaman joukkueen kotiintuomisina olivat hopeiset mitalit.

misessa, vaan sosiaalisessa kanssakäymisessä. Näitä järjestettiin
joitakin vuosia, kunnes innostus niitä kohtaan hiipui. Uuden vuo
situhannen puolella ajatus herätettiin uudelleen henkiin ja vuon
na 2006 järjestettiin Pickalassa tapahtuma nimellä Kesäpäivä. Se
saavutti heti suuren suosion ja niitä on sen jälkeen järjestetty joka
vuosi, viime vuosina jopa neljä per kausi eri puolilla maata.
Joitakin vuosia myöhemmin Kesäpäivät saivat rinnalleen
vuosittaiset kaksipäiväiset Talvipäivät, joiden pitopaikkana on
useimmiten ollut Vierumäen urheiluopisto.
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2005
4 800

n Vuonna 2015 jäsenmatka suuntautui Floridaan. Ever
gladesissa pääsi etupenkkiin alligaattoreita bongaamaan
Markku Ruokoniemi sekä Martti ja Laila Brander.

Jäsenmatkat
Jäsenmatkoja oli SGS:n toimesta järjestetty sporaadisesti jo
80-luvulla, mutta vasta vuonna 2006 nekin saivat, pelioikeuk
sien tapaan, lentävän lähdön. Hallituksen uusi jäsen ja sittem
min pitkäaikaisin puheenjohtaja Pertti Raimiala halusi kokeilla
jäsenten matkustusintoa ja järjesti koemielessä matkan Tunisian
Hammametiin. Muutamassa tunnissa ilmoittautuneita oli yli 200
kun paikkoja oli varattu 40. Äkkiä matkatoimisto järjesti kaksi
lisäviikkoa ja lopulta matkalle pääsi 252 senioria, mutta suuri osa
jäi vielä rannalle.
Tästä innostuneena matkoja on vähitellen lisätty ja pi
dennetty. Viimeisinä vuosina niitä on tehty toistakymmentä
joka vuosi. Viime vuosi teki kuitenkin ikävän poikkeuksen ko
ronapandemian takia, jolloin matkoja ehdittiin toteuttaa vain
neljä. Matkakohteina ovat ensisijaiseti olleet Välimeren maat,
Espanja, Turkki, Egypti, Marokko, mutta kohteina ovat olleet
myös Kanariansaaret, Portugali, Bulgaria, Thaimaa, Vietnam,
Arabiemiraatit, Azorit, Mauritius, Etelä-Afrikka, Dominikaninen
tasavalta, USA, Saksa, Tsekki sekä Itävalta.

Oma lehti, omat nettisivut
Vuoden 2000 tapahtuma seniorigolfrintamalla oli oman Se
niorigolfari-lehden syntyminen. Lehden alullepanijat olivat
Lassi Tilander ja Marja Virta, jotka alkuvuosina vastasivat sen
teosta. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä muutaman sivuinen

n EGA:n EM-kisat käytiin v. 2010 Englannin Blackpoolissa. Suomen joukkueen pelaajat Kari
Nyman, Markku Utti, Alpo Mäntykorpi ja Veijo Suomela ovat juuri voittaneet Belgian.

n SGS:n viimeisin voimannäyte olivat Hämeenlinnassa järjestämämme ESGA:n
EM-kisat 2018. Golfliiton tervehdyksen lausuu avajaisissa tj.Juha Korhonen.

n Ensimmäiset M80 SM-kisat pelattiin Aulangon Hugo-ken- n Vuonna 2012 SGS:llä ja Helsingin Golfklubilla
tällä 2015. Kultamitalisti Seth-Veli Järvinen keskellä, Olavi oli kunnia järjestää ESLGA:n Marisa Sgaravattii
Vesterinen (2.) vasemmalla ja Pertti Huotari (3.) oikealla.
Trophy -kisat Talissa

tabloidlehti muuttui aikakauslehdeksi vuonna 2007. Vuonna
2010 lehdentekovastuu siirtyi Ole Johanssonille. Yhä nousevat
jakelukustannukset pakottivat valitettavasti SGS:n toissa vuonna
luopumaan syksyn lehdestä ja näin se ilmestyy enää vain kerran
vuodessa keväällä ennen kauden alkua.
Digitalisointi on tuonut mukanaan uusia viestintämuoto
ja täydentämään paperisen median ja näin kymmenisen vuotta
sitten perustetut kotisivut, sähköpostitse jaettavat uutiskirjeet ja
Facebook toimivat tänä päivänä tehokkaina tiedotuskanavina.
Uskomme kuitenkin golfseniorien valtaosan jatkossakin haluavan
informaatiota myös paperille painetussa muodossa.

Viimeinen vuosikymmen
SGS:n viimeistä vuosikymmentä leimaa panostus jäsenpalvelui
hin. Pelioikeuksia on joka vuosi pyritty lisäämään tavoitteena löy
tää uusia paikkakuntia ja kenttiä mutta myös lisäämään tarjontaa
siellä, missä kysyntä on suurta.
Pelioikeuksien rinnalle on SGS neuvotellut pelikierros-alen
nuksia niin kotimaan kuin ulkomaan kentillä. Jäsenten pelaamis
ta ja uusien pelipaikkakuntien löytämistä on helpotettu sopimalla
kenttien ja majoitusliikkeiden kanssa erilaisista golf/majoituspa
keteista, joita jäsenemme voivat hyödyntää.
Seniorien yhä lisääntyvää peli-intoa, etenkin vanhemmissa
ikäluokissa, olemme pyrkineet tyydyttämään lisäämällä kilpailu
sarjoja ja toureja. Samalla olemme myös hakeneet maantieteel

n Pohjoismaitten kesken kilpaitiin eri muodoissa jo vuodesta 1982.
Varsinaiset PM-kisat järjestettiin sattumanvaraisesti ja vaihtelevin
säännöin vuosina 1991-2007. Kuvassa Suomen vuoden 1994 joukkueet.

listä tasapainoa mm. siten, että myös Pohjois-Suomen pelaajille
tarjoutuisi kilpailumahdollisuuksia ilman liian pitkiä ajomatko
ja. Olemme myös onnistuneet saamaan Golfliiton myöntämään
SM-arvon useammalle ikäsarjalle ja näin yhä suurempi määrä se
nioreja pääsee kilpailemaan SM-tittelin arvoisesti sekä lyönti- että
reikäpelissä.
Tänä päivänä vallitsee hyvä tasapaino kilpailujen ja jäsenpal
velujen välillä ja pystymme tarjoamaan vastinetta 25 euron jäsen
maksulle niin kilpailijoille kuin rivigolfareillekin.

Jäsenmäärä
SGS:n jäsenmäärää on viime vuosiin asti kasvanut joka vuosi.
Kasvua ei voi kuitenkaan sanoa kovin tasaiseksi. Ensimmäisen
kahdenkymmenen vuoden jälkeen määrä oli jämähtänyt parin
tuhannen paikkeille. Vuonna 2004 lanseerattujen pelioikeuksien
vauhdittamana lähti jäsenmäärä voimakkaasen kasvuun, mikä jat
kui koko pitkäaikaisimman puheenjohtajamme, Pertti Raimialan
hallituskauden ajan (2005-17). Panostus matkoihin ja muihin
jäsenpalveluihin myötävaikutti siihen että jäsenmäärä kasvoi hui
min harppauksin noin tuhannen jäsenen vuosivauhdilla tämän
hetken reiluun neljäntoistatuhanteen asti.
Vapaaehtoisvoimin toimivan hallituksen tehtävien määrä
on viimeisen vuosikymmenen aikana samanaikaisesti lisääntynyt
reippaasti ja jokaiselle hallituksen kymmenelle jäsenelle löytyy,
oman pelaamisen ohella, vastuuta ja tehtäviä riittävästi. n
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Kevät- ja syyskokous:

Vuosikokoukset
koronan varjossa
Korona löi leimansa koko viime vuoden toimintaamme, niin myös sääntömääräisille vuosikokouksille. Kevään vakavasta pandemiatilanteesta johtuen jouduimme peruuttamaan touko
kuulle suunnitellun kevätkokouksen. Sääntöjä hiukan venyttäen päätimme siirtää sen
pidettäväksi syyskokouksen yhteydessä. Sekä kevät- että syyskokous pidettiin
marraskuun alussa. Kokousrajoitukset olivat uudestaan tiukentuneet, mutta
määräyksiä ja varovaisuutta noudattaen saimme kuitenkin kokoukset
viedyiksi läpi sääntöjen puitteissa.

n Puheenjohtaja Heikki Hallaranta toivotti jäsenet tervetulleiksi vuosikokouksiin.
n SGS:n seniorit noudattivat Vantaan Metropolian isossa auditoriossa
kuuliaasti valtiovallan asettamia koronarajoituksia ja ohjeita.

S

uomen Golfseniorien kevät- ja syyskokous pidettiin maa
nantaina 2.11.2020 Vantaalla Myyrmäen Metropolian
kampuksella isossa auditoriossa. Koronatilanteen takia
kevätkokous peruttiin keväältä ja se pidettiin nyt erilli
senä kokouksena ennen syyskokousta. Molemmissa kokouksissa
oli läsnä 32 jäsentä asianmukaisesti maskein varustautuneina.
Käsidesiä oli tarjolla ja salissa pidettiin turvavälit.
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Hallaranta avasi tilaisuu
den ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

Open Forum
Vuosikokousten yhteydessä on perinteisesti järjestetty Open
Forum -tilaisuus, missä on käsitelty ajankohtaisia senioriasioita
sekä pidetty luentoja ja esityksiä senioreita kiinnostavista aiheista.
SGS:n hallitus totesi kuitenkin, että vallitsevassa tilanteessa Open
Forumin järjestäminen ei ollut järkevää ja näin se peruutettiin.

Kevätkokous
Kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Aaltonen
Tawast Golfista ja sihteerinä toimi SGS:n sihteeri Ole Johansson
Espoon Golfseurasta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne ja
Jukka Paakki Hill Side Golfista.
Esityslistalla ei ollut mitään tavanomaisuudesta poikkea
vaa eikä hallitukselle ollut tullut mitään esitystä käsiteltävistä
ylimääräisistä asioista ja näin saatiin kokous viedyksi läpi no
peasti. SGS:n rahastonhoitaja Kytäjä Golfin Anneli Tuominen
esitti 4 312,55 euron ylijäämää osoittavan tilinpäätöksen ja Ole
Johansson vuoden 2019 toimintakertomuksen sekä tilin- ja toi
minnantarkastajien lausunnot. Tilinpäätös vahvistettiin ja toi
mintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti. Hallitukselle ja muille
tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.
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Syyskokous
Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä jatkoivat Heikki
Aaltonen ja Ole Johansson. Myös Anne ja Jukka Paakki saivat
uutta luottamusta pöytäkirjantarkastajina.
Hallituksessa erovuorossa olevat jäsenet Ole Johansson,
Ari Mustonen Vierumäen Golfseurasta ja Paavo Reunanen St.
Laurence Golfista valittiin yksimielisesti uudelle kolmivuotis
kaudelle (2021-23). Erovuorossa ollut Kari Hiukka ei asettunut
ehdolle uudelle kaudelle ja hänen tilalleen valittiin yksimielisesti
Jouko Latvakangas Espoon Ringside Golfista.
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhtymä
DHS Oy Audit Partners ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tapani
Vuopala (KHT). Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin
Heikki Aaltonen ja hänen varamiehekseen Jouko Ikäheimonen
Master Golf Clubista.
Yhdistyksen sihteeri Ole Johansson esitti hallituksen laa
timan toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja rahastonhoitaja
Anneli Tuominen esitti vuoden 2021 talousarvion. Tulevan toi
mintavuoden ennakoitu jäsenmäärä on 14 500 ja alijäämä 40 770
euroa. Toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin yksi
mielisesti. Vuoden 2021 jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen
ehdottama 25 euroa. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä,
kuten ei myöskään myöhästyneen jäsenmaksun viivästysmaksua.
Esitystä muista kokouksessa käsiteltävistä asioista ei ollut ja
Heikki Aaltonen päätti kokoukset toivottaen osallistujille hyviä
syksypelejä niillä kentillä, missä vielä pelataan.
Kokousten pöytäkirjat, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio löytyvät SGS:n nettisivuilta.
Helena Rajala ja Ole Johansson

SENIORIGOLFARI 1/2021
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VUOSIKOKOUS
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen
ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään tiistaina 11.5.2021 klo 14.00 alkaen
Myyrmäen Metropoliassa osoitteessa Leiritie 1, 01600 Vantaa

OPEN FORUM
13.30

Kahvitarjoilu

14.00 SGS:n kuulumisia
			
Heikki Hallaranta, puheenjohtaja SGS
14.20 Miten harjoitella oikein
			
Petri Parviainen, Golf Pro PGA
14.50 Golfin pelaamisen terveysvaikutukset 		
		
senioreille - onko sydämesi rytmi kunnossa?
			
Susan Haanpää, Heart2Save 		
			
Julia Kettinen, liikunta- ja urheilu			
lääketieteen asiantuntija, Golf Pro
16.30

Kahvitauko

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

VUOSIKOKOUS
Kello 17.00 alkavassa vuosikokoukses
sa käsitellään Suomen Golfseniorit
ry:n sääntöjen §10 määräämät asiat.
Esityslista on nähtävänä SGS:n netti
sivuilla osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi > Golf
seniorit ry > Vuosikokoukset

Neljä hauskaa kesätapahtumaa
Neljä hauskaa kesätapahtumaa
Neljä erilaista joukkuekilpailua
Neljä erilaista joukkuekilpailua
Neljän pelaajan joukkueet
Neljän pelaajan joukkueet
Kilpailumaksu 40 €/hlö
Kilpailumaksu 40 €/hlö
Yhteislähtö klo 10:00, kokoontuminen ja aamukahvi alkaen klo 8:00
Yhteislähtö klo 10:00, kokoontuminen ja aamukahvi alkaen klo 8:00
Lounas ja palkintojenjako pelin jälkeen
Lounas ja palkintojenjako pelin jälkeen
Kolme parasta joukkuetta palkitaan, myös arvontapalkintoja
Kolme parasta joukkuetta palkitaan, myös arvontapalkintoja
Kilpailukutsut pelimuotojen selityksineen löytyvät järjestävien seurojen kotisivuilta
Kilpailukutsut pelimuotojen selityksineen löytyvät järjestävien seurojen kotisivuilta
Voit ilmoittautua yksin tai pareittain
Voit ilmoittautua yksin tai pareittain
Joukkueet arvotaan mahdollisimman tasaväkisiksi
Joukkueet arvotaan mahdollisimman tasaväkisiksi

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakko
ilmoittautumista 4.5.2021 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi > Golfseniorit ry >
Vuosikokoukset tai info@golfseniorit.fi tai
p. 040 501 0358.

tervetuloa!

Joukkuekilpailu BRAMBLE-SHAMBLE neljän
Joukkuekilpailu BRAMBLE-SHAMBLE neljän
pelaajan arvotuin joukkuein. Pelimuotona
pelaajan arvotuin joukkuein. Pelimuotona
pistebogey hcp.
pistebogey hcp.

Joukkuekilpailu TEXAS SCRAMBLE neljän
Joukkuekilpailu TEXAS SCRAMBLE neljän
pelaajan arvotuin joukkuein. Pelimuotona
pelaajan arvotuin joukkuein. Pelimuotona
lyöntipeli.
lyöntipeli.

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen:
Alkaa 31.5. klo 12.00 ja päättyy 24.6. klo 12.00
Alkaa 31.5. klo 12.00 ja päättyy 24.6. klo 12.00
E-mail: info@alastarogolf.fi
E-mail: info@alastarogolf.fi
Puh. 0400-293 632
Puh. 0400-293 632

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen:
Alkaa 7.6. klo 12.00 ja päättyy 1.7. klo 12.00
Alkaa 7.6. klo 12.00 ja päättyy 1.7. klo 12.00
E-mail: caddiemaster@revontuli.fi
E-mail: caddiemaster@revontuli.fi
Puh. (014) 8448 292, kysy myös majoitustarjousta!
Puh. (014) 8448 292, kysy myös majoitustarjousta!

Joukkuekilpailu ARIZONA SHUFFLE neljän pelaajan
Joukkuekilpailu ARIZONA SHUFFLE neljän pelaajan
arvotuin joukkuein. Pelimuotona pistebogey hcp.
arvotuin joukkuein. Pelimuotona pistebogey hcp.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen:
Alkaa 21.6. klo 12.00 ja päättyy 15.7. klo 12.00
Alkaa 21.6. klo 12.00 ja päättyy 15.7. klo 12.00
Email: caddie@kymengolf.fi
Email: caddie@kymengolf.fi
Puh. 05 210 3700
Puh. 05 210 3700

16

Alennuskoodi: SGS2021
SENIORIGOLFARI 1/2021

Joukkuekilpailu VALSSI neljän pelaajan arvotuin
Joukkuekilpailu VALSSI neljän pelaajan arvotuin
joukkuein. Pelimuotona pistebogey hcp.
joukkuein. Pelimuotona pistebogey hcp.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen:
Alkaa 28.6. klo 12.00 ja päättyy 22.7. klo 12.00:
Alkaa 28.6. klo 12.00 ja päättyy 22.7. klo 12.00:
Email: info@paltamogolf.fi
Email: info@paltamogolf.fi
Puh. 0600 555 110, kysy myös majoitustarjousta!
Puh. 0600 555 110, kysy myös majoitustarjousta!

Lisätietoja: Ari Mustonen: puh.0400 159114, ahe.mustonen@gmail.com, Helena Rajala: puh. 040 5022521, helena.rajalat@gmail.com
Lisätietoja: Ari Mustonen: puh.0400 159114, ahe.mustonen@gmail.com, Helena Rajala: puh. 040 5022521, helena.rajalat@gmail.com
SENIORIGOLFARI 1/2021
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SGS hankki ensimmäiset pelioikeudet vuonna 2004. Neljän ensimmäisen
kentän joukossa oli viereisen sivun kuvassa oleva Hartolan Golfklubi, joka on
edelleen meillä suosittuna pelioikeuskenttänä.

laan. Kauden päätyttyä pyydämme pelioikeuskentiltä tilastoja
käyttömääristä ja niiden perusteella harkitsemme budjetin salli
missa puitteissa pelioikeuksien lisäämistä sinne, missä kysyntää
on paljon. Mikäli kierrosmäärät joillakin kentillä ovat vähäisiä,
harkitsemme muita vaihtoehtoja. Etsimme myös aktiivisesti uu
sia kenttiä yhteistyökumppaneiksi sekä mietimme uusia toimin
tamalleja helpon ja edullisen pelaamisen mahdollistamiseksi.
Iloksemme myös kentät lähestyvät meitä itsenäisesti osoittaen
halukkuutta yhteistyöhön.

Seuroille tervetullutta tuloa

pelioikeudet

M

ahkerassa käytössä

ennyt kausi oli haastava koronan aiheuttaessa
monenlaisia muutoksia sekä rajoituksia toi
mintoihin.
Myös golfala odotti pelonsekaisin tuntein mi
tä tuleman pitää. Onneksemme pelko osoittautui – jos ei
turhaksi – niin ainakin yliampuvaksi, eikä pahin skenaario
toteutunut. Kevään shokin ja kesän lockdownien jälkeen
golf todettiin harrastuksena hyväksi ja turvalliseksi ja näin
siitä tuli yksi koronakesän voittajia, kiitos kenttien ohjeis
tuksien ja pelaajien vastuullisen toiminnan.
Elokuun lopussa tehdyn tilaston mukaan Golfliiton
jäsenmäärä kasvoi vuoden takaiseen noin 8000 harras
tajalla, tätä kirjoitettaessa jäsenmäärä on lähes 150 000.
Kokonaiskierrosten määrä kasvoi 40% ja ensimmäistä ker
taa Suomessa rikottiin yli neljän miljoonan kierroksen raja.
Suomen Golfseniorien jäsenmäärä pysyi suunnilleen
samassa kuin edellisinä vuosina, ollen reilut 14 300 henki
löä.

Pelioikeudet
SGS:n eri kentille jäsenten käyttöön neuvoteltujen pelioi
keuksien perusajatus ja lähtökohta on tarjota jäsenillemme
mahdollisuuksia pelata edullisesti muitakin kenttiä kuin
omaansa. Kaudella 2020 jäsentemme käytössä olevia eri
kenttiä oli 39. Pelikierroksia näillä kentillä jäsenet pelasi
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vat yhteensä noin 18 000. Erityisesti on syytä mainita Hill
Side Golf Vihdissä, jossa yksistään SGS:n jäsenet pelasivat
yli 2000 kierrosta! Suuri kierrosmäärä saatiin aikaiseksi eri
tyisellä, pelaajia palvelevalla sopimuksella, joka tehtiin vielä
viime vuonna Hillin toimintaa pyörittävän johtoryhmän
kanssa. Sopimuksen mukaan SGS-pelioikeuksia sai käyttää
arkisin aina silloin, kun kentällä oli tilaa. Valitettavasti uusi,
kaudella 2021 aloittava toimija ei konseptia halunnut jat
kaa. Kaikki tämän vuoden SGS-pelioikeuskentät löytyvät
toisaalla tässä lehdessä.
Pelioikeusetu tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua
uusiin kenttiin ja pelaajiin sekä klubien ja toimikuntien
toimintoihin. Pelioikeudet ovatkin SGS:n kysytyin ja käyte
tyin jäsenilleen tarjoama etu. Tämä näkyy myös yhdistyksen
budjetissa, josta pelioikeuksien osuus on noin 30 % eli noin
115 000 euroa vuonna 2020.

SGS:n pelioikeudet perustuvat toisaalta yhdistyksen omista
miin golfosakkeisiin, toisaalta vuokrattuihin pelioikeuksiin.
Golfosakkeita SGS omistaa tällä hetkellä 11 kentällä, vuokrat
tuja pelioikeuksia yhdistyksellä oli viime vuonna 21 kentällä.
Pelioikeuksien määrä vaihtelee kentittäin, pienimmillään peli
oikeuksia on kentällä kaksi ja enimmillään kahdeksan (Espoon
Golfseurassa ja Gumböle Golfissa). Ensimmäiset golfosakkeet os
tettiin neljältä kentältä vuonna 2004. Ne olivat Hartola, Kalajoki,
Nurmijärvi ja Wiurila. Lisää osakkeita hankittiin niin kauan kuin
golf oli ”hyvä” bisnes, kunnes viisastuimme ja siirryimme pelkäs
tään vuokraamaan pelioikeuksia.
Osakkeista maksamme normaalit hoitovastikkeet ja vuok
rapelioikeuksista kunkin kentän kanssa sovitut vuokrat. Kaikki
nämä maksut ovat kentille tervetullutta ns. varmaa tuloa. Näiden
lisäksi kentät saavat pelaajien jokaisesta pelikierroksesta maksa
man 20 euron toimistomaksun. Viime kaudella kenttien saamat
toimistomaksut olivat keskimäärin 12 000 euroa per kenttä.
Toimistomaksujen ohella on myös hyvä muistaa jäsentemme
käyttämät eurot pro shopissa, ravintolassa sekä mahdollisesti
myös majoittumiseen kentän lähistöllä ja muihin alueen palve
luihin.

Käyttöohjeet
Sitten myös asiaa aiheesta, josta tuntuu, ettei ei voi liikaa pu
hua, nimittäin pelioikeuksien käyttöohjeet. Keskeisin asia sään
nöissä on se, että käyttäjällä tulee olla SGS:n jäsenyyden lisäksi
jäsenyys jossakin kotimaisessa golfseurassa ja pelioikeus jollakin
Suomen Golfliiton alaisella kentällä. Ikävä kyllä ohjeita ei aina
haluta muistaa ja myös ennakkovaraussäännöt tuntuvat välillä
unohtuvan. Erityisesti ja ikävästi tämä tuli esille loppukaudesta

viime vuonna eräällä kysytyimmistä pelioikeuskentistämme eli
Vierumäellä. Kun siellä toimiston toimintaa oli koronan vuoksi
rajoitettu ja loppukaudesta lopetettu kokonaan, alkoi aikamoi
nen villi länsi, kun kentällä ei enää ollut muuta kontrollia kuin
käyttäjän oma rehtiys ja omatunto.
Joiltakin käyttäjiltä unohtuivat pelioikeuksien säännöt to
taalisesti. Varattiin peliaikoja välittämättä ennakkovarausajoista,
käytettiin pelioikeuksia, vaikka siihen ei ollut oikeutta esimerkik
si jäsenyyden taikka pelioikeuden puuttuessa. Tällainen käytös on
kovin ikävä ja pilaa maineen myös niiltä rehellisiltä ja luotetta
vilta jäseniltämme, jotka toimivat sääntöjemme mukaan. Lisäksi
näin toimien saatetaan estää sääntöjä noudattavien jäsenten pää
syä kentälle.
Tämänkaltainen käytös tekee myös hallaa koko yhdistyk
sellemme ja vaikeuttaa mahdollisuuksiamme neuvotella uusista
pelimahdollisuuksista. Lopulta se saattaa kääntyä meitä jäseniä
vastaan jos kenttien yhteistyöhalukkuus hiipuu.

Kiukuttelu cädärille turhaa
Pelioikeudet ovat suosittuja ja on valitettavaa, että niitä ei aina ole
vapaana silloin kun jäsenemme haluavat. Tässä kiukuttelu cädä
rille ei kuitenkaan auta asiaa. Kiukuttelu cädäreille on ikävää ja
turhaa varsinkin silloin kun pelaaja itse tietää toimivansa väärin.
Eli jos pelaajalla ei ole pelioikeutta missään golfliiton alaisessa
seurassa, seura- tai SGS-jäsenyys puuttuu, ei pelaajalla ole oikeut
ta käyttää SGS-pelioikeutta. Näin yksinkertaista se on.
Cädärit ovat usein nuoria tyttöjä sekä poikia ehkä ensim
mäisessä työpaikassaan tekemässä arvokasta ja hyvää työtä mei
dän pelaajien hyväksi. Tiedustelemalla pelaajien jäsenyys- ja pe
lioikeustietoja he vain tekevät työnsä ja palvelevat näin kaikkia
pelioikeuksia sääntöjen mukaan käyttäviä jäseniämme.
Mikäli käyttöohjeista on kysyttävää tai haluatte esittää eh
dotuksia, voitte olla yhteydessä ensisijaisesti allekirjoittaneeseen,
mutta olette myös tervetulleita ottamaan yhteyttä kehen hyvänsä
hallituksen jäsenistä.
Lukekaa ja sisäistäkää pelioikeuksien käyttöohjeet huolella,
ne löytyvät tämän lehtipaketin liitteenä. Säännöt ja ohjeet löyty
vät myös SGS:n kotisivuilta.
Oikein hyvää ja mukavaa alkavaa kautta, pidetään huoli it
sestämme sekä toisistamme. Noudatetaan ohjeistuksia ja pelataan
ahkerasti, niin toivon mukaan rikomme menneen kauden ennä
tyksiä.
Ari Mustonen
Jäsenpalvelut

n Viime kesänä SGS:n pelioikeuspalettiin liittyi Naantalin kupeessa sijaitseva
Kultaranta Golf. Kuva muutama vuosi sitten kentällä järjestetystä SGS:n
Kesäpäivästä.

Lisäpanostusta pelioikeuksiin
Pelioikeuksien lisäksi muita jäsenpalveluita ovat erilaiset
tapahtumat talvi- ja kesäpäivineen, jäsenlehden toimittami
nen, nettisivujen ylläpito, uutiskirjeet sekä jäsenrekisterin
hoito. Kaikkien jäsenpalveluiden osuus budjetin kuluista on
noin 55%.
Tänä vuonna panostamme entistä enemmän jäsenpalve
luihin pelioikeuksien muodossa jäsenmaksun pysyessä ennal
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Latvian
jurmalassa
Golfseniorit
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Korona onnistui viemään kaikki seniorien viime kevään
jäsenmatkat. Kesän jälkeen oli pientä helpotusta näköpiirissä
ja nopealla aikataululla päätettiin toteuttaa viiden päivän
pikapyrähdys Jurmalan uuteen golfkohteeseen Latviassa
ennen matkustusikkunan lopullista sulkeutumista.

K

aiken muun pahan lisäksi korona
iski myös Suomen Golfseniorien
jäsenmatkoihin, kun melkein
kaikki syksyn 2020 matkat jou
duttiin perumaan. Jäljelle jäi kui
tenkin yksi turvallinen kohde, Latvia, jossa
päästiin käymään maanantaista perjantaihin
21.-25.9. Matkalle osallistui SGS:n puolel
ta seitsemän pariskuntaa eli 14 pelaajaa sekä
SGS:n yleisen matkanjärjestäjän OnGolfin
puolelta aikaansaava ja joviaali matkanvetäjä
Juhani ”Juspe” Kurronen.
Jotkut olivat käyneet Latviassa aiemmin
kin, jotkut eivät. Maahan rajautuu pohjoisessa
Viroon, idässä Venäjään sekä Valko-Venäjään
ja etelässä Liettuaan. Latviassa on vajaat kaksi
miljoonaa asukasta, ja sen pääkaupunki Riika,
jossa 630 000 asukasta, on Baltian maiden suu
rin kaupunki. Varsinainen lentoaika Helsingistä
Riikaan on vaivaiset 40 minuuttia, joten sinne on
Suomesta helppo piipahtaa.
Matkapaketti sisälsi neljä peliä, joista kolme
oli Jurmala Golfissa parikymmentä kilometriä
Riiasta länteen ja yksi Ozo Golfissa kymmenisen
kilometriä Riiasta pohjoiseen. Vaikka kenttien
väli ei ole kartalla pitkä, kesti niiden välinen bus
simatka Riian läpi ruuhka-aikaan yli tunnin.
Riika ei siis sisältynyt varsinaiseen matka
ohjelmaan, mutta kävimme tutustumassa siihen
päällisin puolin tiistai-iltana. Illallinen ravintola
Zilā Govsissa (”sininen lehmä”) oli maukas, mut
ta sen saaminen näin suurelle (?) seurueelle kesti
yli kaksi tuntia, joten aikaa ei juurikaan jäänyt
sightseeingille. Ennätimme kuitenkin todeta,
että vanhoja rakennuksia oli restauroitu oikein
kauniiksi, mutta niiden vastapainona rakennus
ten seinissä oli paljon graffiitteja, joiden laadussa
ei todellakaan ole kehumista.
>>>
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Jurmala
Golf Club & Hotel
Asuimme Jurmala Golfin omassa hotel
lissa aivan kentän vieressä. Hotelli on
moderni tyylikkäine valo- ja sisustusrat
kaisuineen, ja sen Harvian häkkikiukailla
varustetut saunat olivat suomalaisten mie
leen. Huoneet olivat tosin niin pieniä, että
golfbägejä oli parempi säilyttää hotellin
varastossa.
Hotellin ruoka oli erinomaista, eikä
esimerkiksi päätösillallisella nautituista pai
kallisista lahnoista löytynyt yhtä ainutta
ruotoa, vaikka niitä etsittiin oikein urakalla.
Myös paikallinen olut sai kiitosta, ja se mais
tui seurueelle jopa niin paljon, että loppui
torstaina kesken. Yksi onnekas sai tynnyristä
viimeiset hiivapohjat, mutta seuraava tilaaja
joutui jo tyytymään tavalliseen pullotava
raan.
Lentokentän ulkopuolella ei koronaa
noteerattu millään lailla, sillä matkan aika
na huomasimme yhdellä ainoalla alkuasuk
kaalla kasvoillaan maskin. Liekö kuitenkin
korona vaiko lomakauden päättyminen
vaikuttanut siihen, ettei hotellissa ollut
meidän lisäksemme kuin muutama muu
asukas. Golfkentillä oli jonkin verran muita
pelaajia, lähinnä iltapäivisin. Vaikka oli jo
syyskuun loppu, ei sää ollut syksyinen vaan
pikemminkin kesäinen: lämmintä oli joka
päivä yli 20 astetta, joten shortseissa pelat
tiin. Tuuli oli kuitenkin niin kova, että se vei
hyvistä lyönneistä huolimatta kerta toisensa
jälkeen palloja aivan omille teilleen.
Vuonna 2019 avattu Jurmala Golf on
links-tyyppinen kenttä, jolla ei ole juurikaan
puita mutta salakavalia vesiesteitä sitäkin
enemmän. Kun vielä karheikot ovat syviä ja
tiukkoja ja strategisesti sijoitettuja bunkke
reita on todella paljon, osoittautui kenttä ai
nakin meille senioreille melkoisen vaikeaksi.
Eipä ihme, että suurin julkisesti tunnustettu
kadonneiden pallojen määrä yhden kierrok
sen aikana oli kymmenkunta kappaletta.
Kenttä on myös melkoisen tylsä, kos
ka se on aivan tasamaata, väylät ovat sa
manoloisia ja ne kulkevat vuoron perään
pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen.
Ihmetystä herätti myös useiden keltaisten ja
punaisten lyöntipaikkojen suuri välimatka;
par 3 -väylillä ero on 21, 64, 56, 33 ja 59
metriä ja par 5 -väylällä 17 peräti 126 metriä
(499 vs 373). Kentän pituus on keltaisilta
lyöntipaikoilta 5769 ja punaisilta 4607 met
riä. Koska kenttä on avattu äskettäin, eivät
vanhat Garminit tai muut mittauslaitteet
löytäneet sitä vaan yrittivät peluuttaa pel
lolla aikaisemmin sijainnutta Saliena Golfia.
Onneksi kiikarit toimivat.
Kentän on suunnitellut Nicklaus De
sign, joka näyttää suosivan syviä bunkkerei
ta ynnä muuta pelaamisen vaikeuttamista.
”The Golden Bear” on yksi golfin kaikkien
aikojen suurimmista pelaajista, mutta golf
kenttien suunnittelusta hän ei näytä ym
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n Koko ryhmä yhteiskuvassa vasemmalta lukien Erkki
Merivirta (GT), Seppo ja Eeva Salminen (ArGC),
Timo Mikkola ja Helena Löfgren-Mikkola (IGS), Aila
Mikkonen (GT), Pertti Laaksonen ja Tuula Lampinen
(ReG), Anne ja Jukka Paakki (HSGC), Sirkka-Liisa ja
Henry Hellberg (PGH), Petri jaTuija Teivo (NGK) ja
edessä OnGolfin matkanvetäjä Juhani Kurronen (SGC).

n Jack Nicklausin toimiston suunnittelema meren äärelle rakennettu Jurmala
Golf Clubin kenttä avattiin vuonna
2019.
n Jurmalan viihtyisän golfhotellin
tyylikäs lobby bar.
n Sirkka-Liisa Hellberg tarkkailee
Eeva Salmisen birdie-puttia Ozo Golfin
väylällä 6.

märtävän yhtään mitään. Huonon suunnit
telun vastapainoksi kenttä oli erinomaisessa
kunnossa, joten siihen ilmeisesti satsataan
toden teolla.

Ozo Golf

Vuonna 2002 avattu Ozo Golf Club on
Latvian vanhin golfkenttä. Sen omistaa
latvialaisen jääkiekkoilun ikoni, entinen
NHL-puolustaja Sandis Ozoliņš, jonka
lempinimen mukaan kenttä on myös ni
metty.
Kenttä oli SGS:n seniorien mielestä
huomattavasti mukavampi kuin Jurmala
Golf. Se kulkee vaihtelevammassa maas

tossa pikku metsiköiden, mäkien ja kum
pujen välissä, pallot löytyvät karheikoista,
ja keltaisten ja punaisten lyöntipaikkojen
väliset erot ovat normaalia tasoa. Mieltä
virkistää myös monille väylille näkyvä
Ķīšezers-järvi. Kentän kokonaismitta on
keltaisilta lyöntipaikoilta 5827 ja punaisil
ta lyöntipaikoilta 4802 metriä.
Kun vielä ravintolassa palvelu oli
ensiluokkaista ja päivän erikoisuutena tar
jotut tonnikalapihvit olivat kypsyysasteel
taan täydellisiä, oltiin Ozo Golfiin yksi
tuumaisesti erittäin tyytyväisiä, jopa täysin
riippumatta pelin sujumisesta.

Kilpailut
Ryhmämatkoilla on tapana pelata ”ei-pa
kollisia” kilpailuja, niin tälläkin kerralla.
Heti menopäivänä pelattiin harvinainen
”valinta 12” eli ”take it or leave it”, jossa
pelaaja saa valita tulokseensa 12 väylän bo
gipisteet sillä rajoituksella, että valinta on
ilmoitettava aina ennen seuraavan väylän
avausta. Kisamuoto vaatii paitsi hyvää pe
liä myös strategista silmää: kun olen teh
nyt juuri pelatulla väylällä turvalliset kaksi
pistettä, otanko ne varman päälle pelaten
mukaan kokonaistulokseen vai pelaanko
upporikasta tai rutiköyhää ja tavoittelen
seuraavalla väylällä kolmea tai peräti neljää
pistettä?
Miesten ja koko porukan paras stra
teginen silmä oli Petri Teivolla (Nurmijärvi
Golf ), joka sai 12 väylältä kasaan yhteensä
28 pistettä. Naisten paras taktikko oli puo
lestaan Helena Löfgren-Mikkola (Iitti Golf )
27 pisteellä. Tämän jutun tekijätkään (Hill
Side Golf ) eivät pelanneet pöllömmin, kun
molemmat nappasivat kakkossijan, Jukka
26 pisteellä ja Anne 25 pisteellä. Hopeasijan
Anne kuitenkin jakoi Nurmijärven Tuija
Teivon kanssa.
Jurmala Golfissa jatkettiin tiistaina pa
riskunnittain pelatulla Best Ball -parikisalla.
Kuten edellisen päivän tuloksista voi jo ar
vata, ottivat Teivot ylivoimaisen voiton ko
mealla 45 bogipisteen saaliilla. Toiseksi tuli
joukkue Aila Mikkonen & Erkki Merivirta
(Golf Talma) 36 pisteellä ja kolmanneksi
pari Sirkka-Liisa ja Henry Hellberg (Peu
ramaa Golf ) 33 pisteellä.
Keskiviikkona vuorossa olivat Ozo
Golf ja kolmen hengen Texas Scramble, jos
sa joukkueen kaikki pelaajat avaavat, mut
ta siitä eteenpäin aina reikään asti jatkavat
kulloinkin valitulta pallon paikalta vain ne
pelaajat, joiden palloa ei valittu. Myös tämä
pelimuoto vaatii taktikointia, sillä aina ei
suinkaan kannata valita lähimpänä reikää
olevaa palloa vaan se pallo, jonka paikalta
kaksi lyöntioikeutettua pelaajaa pääsee par
haiten jatkamaan.

Best Ball -joukkueet
Jurmalan kentällä

n Vasemmalta Erkki Merivirta, Aila Mikkonen, Pertti
Laaksonen ja Tuula Lampinen.

n Vasemmalta Petri ja Tuija Teivo sekä Sirkka-Liisa ja
Henry Hellberg.

n Vasemmalta Seppo ja Eeva Salminen, Timo Mikkola
ja Helena Löfgren-Mikkola.

Texas scramblen voitti 76 lyönnil
lä joukkue Trio Patu, jossa pelasivat Tuula
Lampinen (Revontuli Golf ), Aila Mikkonen ja Petri Teivo. Toiseksi sijoittui Pe
ränpitäjät (78 lyöntiä) kokoonpanolla
Juhani Kurronen (Sarfvik Golf ), Timo
Mikkola (Iitti Golf ) ja Seppo Salminen
(Archipelagia Golf Club) ja kolmannek
si Putittomat (79 lyöntiä) joukkueella
Helena Löfgren-Mikkola, Jukka Paakki ja
Pertti Laaksonen (Revontuli Golf ).
Viimeisenä pelipäivänä pelattiin Jur
malassa matkan viikkofinaali täystasoituksel
lisena pistebogina. Naisten sarjassa parhai
ten tuulta ja kenttää hallitsi Aila Mikkonen
keräämällä 33 pistettä, ja seuraavaksi parhai
ten pärjäsivät Helena Löfgren-Mikkola (32
p.) ja Tuija Teivo (31 p.). Miesten sarjassa
tämän jutun kirjoittajalle osui pöljä päivä
ja voitto 34 pisteellä Petri Teivon (33 p.) ja
Pertti Laaksosen (28 p.) sijoittuessa muille
palkintosijoille. Lähimmäs lippua väyläl
lä 12 (keltaisilta 152 m, punaisilta 119 m)
sai pallonsa avauslyönnillä Petri Teivo, josta
näin tuli matkan todellinen palkintorohmu.
Arvontapalkinnon nappasi kuitenkin on
nettaren suosikki Timo Mikkola.
Viikkofinaalin palkinnot jaettiin mat
kan runsaalla ja maukkaalla päätösillallisella
hilpeän tunnelman kera. Kun mukavaa mat
kaa ja hyviä järjestelyjä oli sekä yhteisesti että
muutamalla spontaanilla puheenvuorolla
kehuttu, olikin jo korkea aika siirtyä yö
puulle jännittämään klo 5:45 edessä ollutta
kotiinlähtöä. Lento Riiasta Helsinkiin lähti
täsmälleen aikataulussa klo 7:45, joten in
nokkaimmat ehtivät vielä hyvin iltapäiväksi
omalle kotikentälleen nauttimaan Suomen
intiaanikesästä.
Matkaa kuvastaa oivallisesti Juspen
päätösillallisella jakama erikoispalkinto. Sen
sai ”positiivisuudesta ja iloisuudesta” täysin
ansaitusti Eeva Salminen Archipelagiasta.
Teksti: Jukka Paakki,
kuvat: Anne Paakki ja OnGolf
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sydämen
asialla
Teksti: Susan Haanpää, Heart2Save

Golf on monipuolinen terveys
liikunnan muoto. Liikunnan
yhteydessä voi kuitenkin ajoittain ilmaantua erilaisia rytmi
häiriötuntemuksia. Uusi tekno
logia mahdollistaa sydämen
rytmin mittaamisen heti tunte
musten ilmetessä – myös
golfkierroksen aikana.

Golf on
terveysliikuntaa
parhaimmillaan

Golf on maailmanlaajuisesti suosittu laji – onhan se lii
kuntamuoto, jota voi harrastaa läpi elämän. Se on etenkin
monelle seniorille tärkeä fyysisen aktiivisuuden lähde, joka
edistää fyysisen terveyden lisäksi myös henkistä ja sosiaalis
ta hyvinvointia. Pelaaminen tarjoaa erinomaisen mahdol
lisuuden luontoliikuntaan, elinikäiseen oppimiseen sekä
taitojen kehittämiseen, pu
humattakaan pelikavereiden
muodostaman sosiaalisen ver
koston tärkeydestä.
”Golf voidaan luokitel
la kohtuukuormitteiseksi liikunnaksi, johon liittyy fyysisiä terveyshyötyjä. Säännöl
lisellä aktiivisuudella voidaan
pienentää riskiä sairastua usei
Julia Kettinen on liikuntalääkesiin kroonisiin sairauksiin,
tieteen maisteri ja golfpro.
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Ålands Golfklubb, Slottsbanan. Kuva Jacob Sjöman

Mitä jos
sydän oireilee
pelikierroksen
aikana?

Monilla meistä on sydämen rytmihäiriö
tuntemuksia – muljahduksia, tykytystä,
lisälyöntejä tai tunne siitä, että sydän jättää
välillä lyömättä kokonaan. Rytmihäiriöt
voivat olla myös vähäoireisia tai jopa täysin
oireettomia. Yleisesti ottaen liikunnasta on
sydämelle hyötyä ja tietyissä tapauksissa se
voi jopa vähentää oireilua, joten ylimääräi
set tuntemukset eivät välttämättä tarkoita
estettä esimerkiksi golfin peluulle.

avaintekijänä
säännöllinen
liikunta
kuten sydän- ja verisuonitauteihin, aivoinfarktiin, diabetek
seen ja osteoporoosiin. Lisäksi pelaaminen kehittää tasapai
noa ja golfkierroksen aikana esiintyy useampia kognitiivisia
haasteita, joita pelaajan tulee ratkaista. Golfin säännöllinen
pelaaminen läpi elämän tarjoaa luonnollisesti enemmän ter
veyshyötyjä kuin ajoittainen yksittäisen kierroksen pelaami
nen”, kertoo Julia Kettinen, liikuntalääketieteen maisteri ja
Espoon Master Golfin Pro.
Osaltaan meneillään olevan pandemian vuoksi ihmi
set ovat joutuneet etsimään vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja
etenkin ulkoilmalajien suosio on kasvanut varsinkin senio
reiden parissa. Kun sosiaalisia kontakteja joudutaan rajoitta
maan eikä sisätiloissa voi harrastaa, korostuu golfin merki
tys hyvänä terveysliikunnan muotona, sillä se mahdollistaa
luontaisesti turvavälin säilyttämisen sekä sosiaalisen vuoro
vaikutuksen liikuntasuorituksen aikana.

”Säännöllisellä liikunnalla on monia vai
kutuksia sydän- ja verenkiertoelimistön
toimintaan. Se mm. parantaa sydämen
pumppaustehoa, kehittää sydän- ja veren
kiertoelimistön kuntoa, parantaa sydämen
rasituksen sietokykyä, valtimoiden sisäkal
von toimintaa sekä alentaa verenpainetta.
Liikunnan yhteydessä rasituksen aiheutta
mat tuntemukset ovat tärkeitä liikunnan
tehokkuuden arvioinnissa. Liikunta on
kuntotasoltaan sopivaa, kun se ei uuvuta
tai aiheuta oireita. Liikuntamuotona golf
on helposti mukautettavissa ikääntymi
seen tai terveydentilaan liittyviin toimin
takyvyn haasteisiin. Esimerkiksi golfauton
käyttäminen voi mahdollistaa pelaamisen
henkilöille, jotka eivät voisi terveydenti
lansa puolesta kävellä kokonaista kierros
ta. Lisäksi lähes kaikilla kentillä on mah
dollista pelata 9-väylän puolikas kierros tai

pelata kenttää lyhyempänä, aloittamalla
lähemmältä tiiauspaikalta”, toteaa Julia.
Suuri osa rytmihäiriöistä on hyvälaa
tuisia, mutta joukkoon mahtuu myös vaa
rallisia rytmihäiriöitä, joten oman mielen
rauhan takia kannattaa hakeutua lääkärin
tutkimuksiin varsinkin, jos tuntemukset
ovat toistuvia. Lääkärin vastaanotolla voi
kuitenkin käydä niin, että henkilö saa niin
sanotusti puhtaat paperit eli oireista ei saa
da kiinni. Tällöin avun voi saada omaseu
rantaan tarkoitetusta mittalaitteesta, jolla
sydämen rytmiä voi seurata milloin vain,
missä vain – vaikka golfkentällä tai klubil
la.

älykästä
rytmintunnistusta
suomesta

Yksi markkinoilla oleva ratkaisu sydä
men rytmin seurantaan on suomalaisen
Heart2Saven kehittämä mittalaite. Idean
äitinä toimi ensihoitolääkäri Helena
Jäntti, joka sai ajatuksen laitteesta, jolla
rytmihäiriöt voitaisiin havaita nopeasti ja
luotettavasti ennen kuin ne aiheuttavat va
kavia seurauksia.

Sydämen rytmiä voi helposti seurata omasta puhelimesta
Heart2Save´n kehittämän mittalaitteen avulla.

Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö,
joka aiheuttaa osalle ihmisistä oireita mutta on osalla oireeton, jolloin
ihminen ei osaa epäillä kärsivänsä
eteisvärinästä. Ikävin eteisvärinän
seuraamus on aivoinfarkti – eteisvärinä jopa viisinkertaistaa aivoinfarktin riskin ja aiheuttaa niistä noin joka
neljännen. Aivoinfarktin saaneista
1/3 menehtyy, 1/3 vammautuu ja 1/3
palautuu ennalleen. Ikä on merkittävä eteisvärinän riskitekijä ja siksi
jokaisen yli 65-vuotiaan tulisi seurata
sydämensä rytmiä vähintään kaksi
kertaa viikossa.

”Tarvitset ainoastaan Androidpuhelimen (iOS tulossa 5/2021) ja pieni
kokoisen, vaikka bägin taskuun mahtuvan,
mittalaitteen, jonka avulla saat minuutissa
diagnoosikelpoisen EKG-raportin puhe
limeesi. Palvelu on saanut lääkinnällisen
laitteen hyväksynnän (CE 0537 / Class
IIa) eli se on käynyt läpi saman prosessin
kuin sairaaloissa käytettävät laitteet, näin
tuotteen laatu ja potilasturvallisuus on var
mistettu”, kertoo Helena.
”Mittalaitteen avulla sydämen rytmiä
voi halutessaan seurata vaikka päivittäin ja
sen avulla on helppo nopeasti reagoida jos
tuntemukset iskevät päälle, vaikka juuri
siellä kauimmaisella väylällä. Puhelimeen
tallennetun EKG-raportin voi sitten ha
lutessaan näyttää lääkärille. Kädessä pidet
tävän mittalaitteen lisäksi tuomme touko
kuussa markkinoille todellisen uutuuden,
kauniin EKG-kaulakorun ja suunnitteilla
on myös sykevyötyyppinen tuote, mikä
on kuin tehty käytettäväksi golfkentällä”,
iloitsee Helena.
Sydämen itsemonitorointi on help
po tapa huolehtia omasta hyvinvoinnista
ja vähentää sydämen kenties yllättävistä
kin hypähdyksistä aiheutunutta huolta.
Heart2Save osallistuu toukokuussa SGS:n
vuosikokouksen yhteydessä pidettävään
Open Forum -tapahtumaan puheenvuo
rolla ”Golfin pelaamisen terveysvaiku
tukset senioreille – onko sydämesi rytmi
kunnossa?”. Toivottavasti nähdään silloin
ja, koronan niin salliessa, päästään myös
mittaamaan rytmejä! n
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Varaukset myynnin auettua puhelimitse 0300 870 520
tai netissä osoitteessa www.ongolf.fi/teemamatkat/golfseniorit

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

Jurmala Golf, Latvia.

Latvia | Jurmala

Espanja | Playa Granada

Tunisia | Port El Kantaoui

Turkki | Belek

LÄHTÖ: 17.5. (17.5.-21.5.)

LÄHDÖT: 21.10. JA 28.10.

LÄHDÖT: 29.10., 5.11. JA 12.11.

LÄHDÖT: 10.11. JA 17.11.

Jack Nicklausin suunnittelutoimiston piirtämä Jurmala Golf Course
on avattu luonnonkauniille alueella vuonna 2019. Yhdessä hienon
klubitalon kanssa keskus on nostanut Riikan alueen golftarjonnan
aivan uudelle tasolle. Matkalla vieraillaan myös Baltian alueen
klassikkokentällä, Ozo Golfissa. Jurmala Golfin oma tunnelmallinen
17 huoneen hotelli sijaitsee aivan kentän vieressä ja on lähes
kokonaan golfsenioreiden käytössä.

Playa Granada sijaitsee suomalaisille vielä tuntemattomalla Costa
Tropicalin rannikolla. Meren läheisyys, viehättävät kalastajakylät ja
kiviset hiekkarannat luovat alueelle oman, vahvan tunnelmansa.
Playa Granada Club Resort & Spa hotellin Espanja-henkinen ilme on
toteutettu raikkaasti ja modernisti. Matkan aikana pelaamme Los
Moriscon ja Santa Claran kentillä.

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

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Finnairin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Playa Granada Club Resort & Spa ****
• All inclusive
• 5 green feetä Los Morisco ja Santa Clara Granada kentillä.
• Golfauto Santa Claran kentällä ja golfkärryt Los Moriscon kentällä.
• Golfkenttäkuljetukset Santa Claran kentälle

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Nouvelairin suorat lennot Helsinki-Monastir-Helsinki
• Golfbägi ruumaan 15 kg ja käsimatkatavara 7 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Diar El Andalous -hotellissa ****+
• All Inclusive
• 6 green feetä El Kantaoui Golfin kahdelle kentälle/vk
• Bägikuljetus golfkentälle ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä

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

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Air Balticin lennot Helsinki-Riika-Helsinki
• 1 x matkatavara ja 1 x golfbägi sekä käsimatkatavara
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoituksen Jurmala Golf hotellissa
• Buffetaamiainen ja kaksi illallista
• 2 kierrosta Jurmala Golf, sisältää rangepoletit
• 2 kierrosta Ozo Golfin kentällä
• Golfkenttäkuljetukset Ozo Golfin kentälle
• Kuljetukset Riikan vanhaan kaupunkiin yhtenä iltana
HINTA
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 890 € (17.5.-21.5.)

HINNAT
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1230 €, 2 vk 1990 €

HINNAT
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 995 €, 2 vk 1565 €, 3 vk 2135 €
Yhden hengen huone ilman lisämaksua.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Finnairin lennot Helsinki-Gazipasa-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• 5 green feetä Glorian kentille/vk
• Golfkenttäkuljetukset
HINNAT
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1395 €, 2 vk 2430 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 150 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 170 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)
• huone merinäköalalla 100 €/hlö/vk

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

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 230 €/vk
• lisämatkatavaran kuljetus lennolla 50 € (meno-paluu)

Myynti on avoinna

Myynti aukeaa 9.4. klo 9.00

Myynti aukeaa 13.4. klo 9.00

Myynti aukeaa 14.4. klo 9.00

Matkanvetäjä: Helena Rajala

Helppo ja vaivaton OnGolf

-nettikauppa
on aina auki1/2021
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Matkanvetäjä: Kristian Toivo

WWW.ONGOLF.FI

Matkanvetäjä: Ari Mustonen

Katso myös OnGolf-Pelimatkatarjonta

Matkanvetäjä: Ole Johansson

WWW.ONGOLF.FI
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Tulossa talvella 2022

Thaimaa

Yhdistelmämatka
• Hua Hin ja Kanchanaburi 14 vrk
• Ajankohta tammikuun loppu 2022

Seniorigolfin

Matkalla pelataan Hua Hinin parhailla
kentillä ja toisella viikolla tutustutaan
Kwai-joen vähemmän tunnettuihin
kenttiin.

Pelimatkat 2021/2022

Lisätiedot:
www.ongolf.fi/teemamatkat/golfseniorit
ja www.suomengolfseniorit.fi

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

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

Aphrodite Hills, Kypros.

HUOM! Päivitämme päivämäärät ja hinnat nettisivuille
myynninavaukseen mennessä.

Kanariansaaret | Meloneras

Kypros | Aphrodite Hills

Arabiemiraatit | Ras al Khaimah

LÄHDÖT 30.11. JA 7.11.2021

LÄHDÖT:
18.12
25.12. 2021
LÄHDÖT: 20.12.
JAja
27.12.

LÄHDÖT: 12.1. JA 19.1.

Gran Canarian eteläosaa pidetään saarien varmimpana auringoltaan. Melonerasin alueella on mukavasti kauppoja, ravintoloita
sekä tyylikäs rantabulevardi. Aivan hotellisi läheisyydessä sijaitsee
saaren parhaisiin lukeutuva kenttä Meloneras Golf, jonka väyliltä
avautuvat upeat merelliset maisemat. Matkalla pelataan myös
dyynien ja palmujen reunustama Maspalomas Golf sekä
Kanariansaarten paras kenttä, autiomaatyyppinen Anfi Tauro.

Aphrodite
Hills sijaitsee
sijaitseetunnin
tunninmatkan
matkanpäässä
päässäLarnacan
Larnacanlentokentältä
lentoAphrodite Hills
kentältä
ja
se
tarjoaa
upeat
puitteet
onnistuneelle
golflomalle.
ja se tarjoaa upeat puitteet onnistuneelle golflomalle. Majoitus on
Majoitus on 5-tähden Aphrodite Hills by Atlantica hotellissa, joka
5-tähden Aphrodite Hills by Atlantica hotellissa, joka sijaitsee saaren
sijaitsee saaren kuuluisimman ja näyttävimmän golfkentän yhteykuuluisimman ja näyttävimmän golfkentän yhteydessä. PGA Aphrodite
dessä. PGA Aphrodite Hills on kenttä, joka tarjoaa upeita elämyksiä
Hillspelillisesti
on kenttä, kuin
joka tarjoaa
upeita elämyksiä
niin
pelillisesti
kuin mainiin
maisemallisestikin.
Viikon
aika
pelaamme
semallisestikin.
Viikonsuunnitelemalla
aika pelaamme myös
Nick Faldon suunnitemyös
sir Nick Faldon
Eleansir
kentällä.
lemalla Elean kentällä.
MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
MATKAN
SISÄLTYY:
• LennotHINTAAN
Helsinki-Larnaca-Helsinki
(välilasku Riika)
••Lentokenttäkuljetus
Matkatavaran ja golfbägin kuljetukset
••Majoitus
Aphrodite Hills Atlantica * * * * *
Lentokenttäkuljetus
••Puolihoito
ja illallinen)
Majoitus (buffetaamiainen
Aphrodite Hills Atlantica
*****
••4 Puolihoito
x green fee(buffetaamiainen
Aphrodite Hills (sis.
golfauton)
ja illallinen)
••1 4x xgreen
fee
Elean
kentällä
green
fee
Aphrodite
Hills (sis. golfauton)
••Jouluaatonja uuden
1 x green fee
Elean vuoden
kentälläjuhlaillallinen
• Jouluaaton illallinen
HINNAT
sisällä lentoja!)
• Uuden(HUOM!
vuodenEijuhlaillallinen
HUOM!
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
HINNAT:
• 1 vk 1150 €, 2 vk 2250 € (20.12. lähtö)
Hinnat ei sis. lentoja
Jaetussa
kahden
hengen
• 1 vk 1260
€ (27.12.
lähtö)huoneessa
Lentohinta määrittyy
• 1 vk 1550 €, 2vk 2650 € (lähtö 18.12.)
varaushetken
• 1 vk 1660 € (lähtö 25.12.)
Lisämaksusta:
päivänlentohinnan
• lennot Kyprokselle (Turku-Larnaca-Turku)
LISÄMAKSUSTA:
mukaan. Lennot
• huone yhdelle 200 €/vk
• Huone yhdelle 200 €/vk
alkaen 350 €/
• huone golf- tai merinäköalalla 100 €/hlö/vk
• Huone meri- tai golfnäköalalla 100 €/vk
sis. matkatavaran ja
golfbägin.
Myynti aukeaa 15.4. klo 9.00

Arabiemiraatit ovat monien golfaajien ehdoton listaykkönen. Ilmasto
on ihanteellinen ympäri vuoden ja merivesi +25-asteista talvikuukausina. Hotelli on loistoluokkaa, pitkät rannat valkohiekkaisia ja parasta kaikessa: golfkentät ovat huipputasoa kunnoltaan ja suunnittelultaan. Matkan aikana pelaamme Al Hamran sekä Al Zorahin kentillä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Suorat lennot Helsinki–Las Palmas–Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Lopesan Costa Meloneras ****
• Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierrosta/vk
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• Golfkenttäkuljetukset
HINTA
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk n. 1690 €, 2 vk n. 2890 € (alustavat hinnat)
Lisämaksusta:
• lisämatkatavara lennolla 50 €
• huone yhdelle 200 €/vk
• huone puutarha tai uima-allas näkymällä 90/140 €/hlö/vk

Myynti aukeaa 15.4. klo 9.00

Myynti
aukeaa
15.4.
klo 9.00
Matkanvetäjä:
Anneli
Tuominen
Matkanvetäjä: Anneli Tuominen

Matkanvetäjä: Heikki Hallaranta

Helppo ja vaivaton OnGolf

-nettikauppa
on aina auki1/2021
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MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:
• Finnairin lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Hilton Marjan Island *****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• Lentokenttäkuljetukset
• Golfkenttäkuljetukset
• 5 kierrosta golfia (3 x Al Hamra 2 x Al Zorah)
• Rangepallot pelipäivinä
• Golfauton käyttö kaikilla kierroksilla

Tulossa talvella 2022

Kanariansaaret
Teneriffan Golf del Sur
• 1 ja 2 viikon matkat
• Ajankohta Helmikuu 2022

Majoitus Teneriffan eteläisessä osassa ja
pelit Golf del Surin ja Amarillan kentillä.
Lisätiedot:
www.ongolf.fi/teemamatkat/golfseniorit
ja www.suomengolfseniorit.fi

HINNAT
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
• 1 vk 1650 €, 2 vk 2790 €
Lisämaksusta:
• golfbägin kuljetus 50 € (meno-paluu)
• yhden hengen huoneen lisämaksu 340 €/vk

Myynti aukeaa 16.4. klo 9.00
Matkanvetäjä: Ole Johansson

Katso myös OnGolf-Pelimatkatarjonta

WWW.ONGOLF.FI
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n Holari on aina juhlimisen
arvoinen tapahtuma. Tässä
juhlitaan Mölle Myrbergin
Keimolassa tekemää holaria
pelikaverin ja Keimolan väen
voimin.

holaritarinoita 2020

Vuonna 2020 pelikierroksia pelattiin Suomen kentillä ennätysmäärä. Tämä heijastui myös holareitten määrään, joka vuosi vuodelta muutenkin tuntuu kasvavan. Pyysimme SGS:läisiä kertomaan viime kautena tekemistään holareista. Vastauksia tuli kiitettävästi, kuten tästä kavalkadista voimme todeta. Kiitos sitä! Muutama mielenkiintoinen holaritarinakin kerrottiin, mutta tasapuolisuuden nimissä tyydymme julkaisemaan
vain sankaritekojen keskeisimmät tiedot tekohetkijärjestyksessä. Kuinka ollakaan, harvoin näkee golfkuvissa näin runsaasti iloisia ilmeitä!
INGA HYYPPÄ, KoG
Päivä: 20.05.
Kenttä: Kokkola
Golf
Väylä: 9
Pituus: 138 m

PENTTI TOIVONEN, AGN
Päivä: 09.06.
Kenttä: Aurinko
Golf Naant.
Väylä: 16
Pituus: 115 m

VESA PELTOLA, ViG
Päivä: 22.06.
Kenttä: Virvik
Golf
Väylä: 2
Pituus: 140 m

KEIJO OJALA, GPi
Päivä: 25.07.
Kenttä: Bjärkas
Golf
Väylä: 6
Pituus: 72 m
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ELINA VIINIKKA, NRG
Päivä: 31.05.
Kenttä: Nokia
River Golf
Väylä: Rock 11
Pituus: 105 m
Toinen holari 25.6.
NRG väylä Rock 8
VELI-PEKKA LUOTO, MG
Päivä: 10.06.
Kenttä: Muurame
Golf
Väylä: 13
Pituus: 157 m

HEIKKI HIRVI, HIFK
Päivä: 24.06.
Kenttä: Pickla
Golf
Väylä: Park 3
Pituus: 150 m

Pekka Nokelainen, KosG
Päivä: 03.08.
Kenttä: Linna
Golf
Väylä: 8
Pituus: 115 m

MIKA MIIKKULAINEN, NGK
Päivä: 09.06.
Kenttä: Nurmijärvi
Golf
Väylä: B5
Pituus: 135 m

PIRJO TANNER, EGS
Päivä: 17.06.
Kenttä: Gumböle
Golf
Väylä: 5
Pituus: 136 m

ANNE WUOKKO, ERG
Päivä: 18.07.
Kenttä: Porvoo
Golf
Väylä: 14
Pituus: 104 m

ANNE VALSTA, HirG
Päivä: 18.08.
Kenttä: Pickala
Golf
Väylä: Park 3
Pituus: 108 m

SEPPO SANTALA, HGK
Päivä: 21.08.
Kenttä: Helsingin
Golfklubi
Väylä: 9
Pituus: 117 m
Toinen holari 25.9.
HGK väylä 3
KIMMO LAUNIAINEN, LG
Päivä: 10.09.
Kenttä: Lahden
Golf
Väylä: Mestari 3
Pituus: 127 m

TERHI VUORINEN, KyG
Päivä: 19.09.
Kenttä: Kytäjä
Golf
Väylä: SE 10
Pituus: 104 m

MÖLLE MYRBERG, HIFK
Päivä: 01.10.
Kenttä: Keimola
Golf Vantaa
Väylä: Kirkka 6
Pituus: 95 m

KEIJO KILJUNEN, GP
Päivä: 17.10.
Kenttä: Golf
Porrassalmi
Väylä: 5
Pituus: 144 m

HEIKKI PUHAKAINEN, EGS
Päivä: 30.10.
Kenttä: Espoon
Golfseura
Väylä: 10
Pituus: 131 m

HANNU RAUHANSALO, KosG
Päivä: 09.07.
Väylä: 14
Kenttä: Koski Golf
Pituus: 128 m

ARJA SALMINEN, NGK
Päivä: 22.08.
Kenttä: Nurmijärvi
Golf
Väylä: B8
Pituus: 73 m

OLLI KUMELA, GP
Päivä: 30.08.
Kenttä: Golf
Porrassalmi
Väylä: 2
Pituus: 125 m

PETRI VESA, NRG
Päivä: 12.09.
Kenttä: Nokia
River Golf
Väylä: 9
Pituus: 117 m

EILA PUOLANNE, NGCC
Päivä: 14.09.
Kenttä: Nordcenter
Golf & CC
Väylä: 14
Pituus: 124 m

nipa ronikonmäki, hg
Päivä: 24.09.
Kenttä: Hangon
Golf
Väylä: 8
Pituus: 115 m

OLLI-PEKKA SUOMINEN, KG
Päivä: 03.10.
Kenttä: Kymen
Golf
Väylä: 13
Pituus: 142 m

Vesa T. MAUKONEN, KGV
Päivä: 26.10.
Kenttä: Keimola
Golf Vantaa
Väylä: Saras 7
Pituus: 154 m

ARI-PEKKA TYNYS, KosG
Päivä: 30.10.
Kenttä: Viipurin
Golf
Väylä: E-S 3
Pituus: 119 m

TEUVO TIAINEN, PaG
Päivä: 14.08.
Väylä: 11
Kenttä: Paltamon Golf Pituus: 105 m

KIRSTI FROM, SHG
Päivä: 27.09.
Kenttä: Suur-Hel-	
singin Golf
Väylä: Luukki 2
Pituus: 110 m

JARMO LAHTI, EGS
Päivä: 16.10.
Kenttä: Espoon
Golfseura
Väylä: 10
Pituus: 131 m

ISMO PENTTILÄ, IG
Päivä: 26.10.
Kenttä: Holiday
Club Saimaa
Väylä: 6
Pituus: 146 m

KULLERVO FABRITIUS, KGM
Päivä: 05.11.
Kenttä: Kankaisten
Golf Masku
Väylä: Kankas 9
Pituus: 131 m

MERJA VÄHÄKAINU, KGV
Päivä: 02.09.
Väylä: Saras11
Kenttä: Keimola Golf Pituus: 102 m
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Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
jouko latvakangas

Nurmoosta kotoosin
ja kropsua evähänä
On mahtavaa päästä näin valmiiseen pöytään, minkä Kari Hiukka minulle on järjestänyt
nyt väistyvänä kilpailutoimikunnan vetäjänä. Karin tekemän työn laajuutta kuvaa hyvin
hänen minulle antama muistitikku, mikä sisälsi 908 kansiota ja niissä 6289 tiedostoa.
Lämpimät kiitokset Karille seitsemän vuoden aikana tekemästään työstä seniorigolfin hy
väksi.

Nurmoosta kotoosin ja kropsua evähänä
Synnyin nykyisin Seinäjokeen kuuluvassa Nurmossa, aikana, jolloin lapsityövoiman käyt
tö ei ollut niin paheksuttua kuin nykyisin. Maatalon vanhimpana poikana pääsin/jouduin
jo nuorena isän apumieheksi. Toisaalta silloin oppimistani käden taidoista ja tekemisen
rohkeudesta on ollut hyötyä elämäni eri vaiheissa.
Sen verran koulunkäynti kiinnosti (hyvä vaihtoehto paskan lapioimiselle), että pää
tin hakea oppikouluun ja pääsinkin Seinäjoen Lyseoon, missä sitten jatkoin ylioppilaaksi
saakka. Tekniikka on aina ollut sydäntä lähellä ja se kiinnostus sitten vei insinööriopinto
jen pariin. Silloinen tyttöystäväni ja nykyinen vaimoni Johanna vaikutti siihen, että opis
kelupaikaksi tuli valittua Helsinki eikä Vaasa, mikä olisi ollut toinen vaihtoehto. Sillä tiellä
tässä ollaan, mutta monta mutkaa on kuljettu.

Hommat ennen nykyistä Tour-päällikön ”virkaa”
Sähköinsinööriksi valmistumisen jälkeen vuonna 1981 työskentelin pitkään valtio-omis
teisen Imatran Voima Oy:n (IVO) eri sähkötekniikan asiantuntija- ja päällikkötehtävis
sä. Aloitin suunnitteluinsinöörinä tehtävänä muun muassa vuonna 1977 käyttöönotetun

n Edessä Etelä-Afrikan Pinnacle Point Golf Clubin
vaativa par-kolmonen.
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n Kilimanjaron huiputus vuonna 2003.

JOUKO LATVAKANGAS 64 v
Vastuualue SGS:ssa: Kilpailutoimikunnan
sekä M50 Haastajatourin, M60 Tourin ja
M65 Tourin vetäjä
Asuinpaikka: Helsingin Paloheinä
Perhe: Vaimo ja kaksi aikuista tytärtä, jotka
asuvat jo omillaan
Golf: Tasoitus 6,1 ja kotiseura Espoo Ringside
Golf
Vapaa-ajan harrastukset ja kiinnostukset:
Matkan varrella olen harrastanut kaikenlaista urheilua, nykyään talvella hiihto ja
kesällä golf ovat listan kärkipäässä.
Parhaat saavutukset: pesäpallon SM-hopea,
golf-seniorien joukkue EM-kulta 11 maratonia (paras aika 3:24 52-vuotiaana),
Finlandia-hiihdon hiihtoneuvos.
Vastapainona paperihommille olen innokas
tekemään kaikenlaisia remonttihommia ja
niitähän riittää 60 vuotta vanhassa omakotitalossa.

Loviisan ydinvoimalaitoksen sähköjär
jestelmiin liittyvät
parannussuunnitel
mat. Urani alkutai
paleella sain koske
tusta myös kansain
väliseen energia-alan
toimintakenttään ha
keutumalla Sudaniin
suuntautuvalle työko
mennukselle. Siellä
vastasin 123 kV sähköasemien rakentamisesta
ja olemassa olevien pe
ruskorjauksista osana
silloisen Ulkoministeriön kehitysyhteistyö
osaston FINNIDA:n rahoittamaa Sudanin itäisen sähköverkon modernisointia ja yhdistämistä
valtakunnalliseen pää
verkkoon.
Vuonna 1998 IVO yhdistyi Neste
Oyj:n kanssa Fortum Oyj:ksi ja samoi
hin aikoihin siirryin Fortum Service Oy:n
johtotehtävään, jossa vastasin myynnin
uudelleenorganisoinnista ja uudenlaisen
”täyden palvelun” -kunnossapitopalvelun
kehittämisestä lähinnä energia-alan asiak
kaille. Kunnossapidon johtaminen tuli
tutuksi myös Fortum Power and Heat
-yksikön Vice President -pestissä, jolloin
vastasin Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevien
– yhteensä yli 250 – vesivoimalaitoksen
toiminnasta ja kunnossapidosta.
Vuonna 2006 Capman tarjosi mi
nulle uusia haasteita kun Fortumin 800
työntekijän teollisuuden kunnossapitolii
ketoiminta päätettiin myydä pääomasi
joittajalle. Maintpartner Oy:n toimitus
johtajana pääsin aitiopaikalla seuraamaan
teollisuuden kunnossapitojen ulkoistuksia
ja yritystoiminnan raadollisuutta mm.
2008 taantuman aikana, mikä iski erityi
sesti palveluyhtiöihin. Maintpartnerilla,
kuten useimmilla pääomasijoittajien
omistuksessa olevilla yhtiöillä, kasvua
haettiin laajasti ja tämä reitti veikin minut
kolmeksi vuodeksi Puolaan, missä raken
sin alusta alkaen Maintpartnerille uuden
maaorganisaation ja kannattavan kunnos
sapitoliiketoiminnan.
Vuodesta 2013 lähtien olen toiminut
energiayhtiön Nevel Oy:n johtotehtävissä
(ent. Vapo Oy:n Sähkö- ja lämpöliiketoi
minta). Nevelin omistaja Vapo Oy haki
uutta alkua energialiiketoiminnan kehit
tämiselle. Katsoin, että siihen minulla
voisi olla jotain annettavaa. Viimeiset viisi
vuotta vastasin tuotannosta, mikä sisälsi
reilut 100 laitosta lähinnä Suomessa, mut
ta myös Ruotsissa ja Virossa.
Nyt kun Vapo myi Nevelin pääoma-

n Suomen joukkue voitti EMkultaa Hämeenlinnassa 2018.
Pokaalia pitää joukkueen johtaja
Kyösti Puustinen. Joukkuekaverit
vasemmalla Kari Nyman ja Risto
Hotti, oikealla Seppo Pakola, Kari
Huttunen ja Jukka Stenberg.

sijoittaja Ardianille, minusta
hetki tuntui sopivalta hypätä vuoden ”yli
palvelleena” eläkkeelle.

Urheilu ollut aina
lähellä sydäntä
Nurmossa ei voinut välttyä pesäpallol
ta, jos urheilu ylipäätään kiinnosti, mi
nua kiinnosti. Jo siihen aikaan Nurmon
Jymyllä oli hyvin organisoitua junioritoi
mintaa, minkä hedelmiä minäkin pääsin
nauttimaan. Aulis Paskin johdolla saavu

kuikuilemassa Palohei
nän
vastarakennetun
golfkentän liepeillä. Sii
nä yksissä tuumin pää
timme mennä green
card -kurssille ja loppu
onkin historiaa. Pesäpallo jäi ja golf tuli
noin 100 kierroksen
vuosivauhdilla kuvioihin. Kotiseuraksi tuli
valittua Espoo Ringside Golf, missä muutaman
vuoden pelailtuani edesmennyt Esko
Öysti houkutteli minut mukaan SGS:n
kisakuvioihin. Menestystäkin siellä on
aina välillä tullut ja olen päässyt edus
tamaan Suomea kuusi kertaa joukkueEM:ssä. Pari vuotta sitten onnistuminen
oli täydellinen, sillä voitimme kotikisoissa
EM-kultaa.
Vuosituhannen alussa jouduin tiuk
kojen sopimusneuvotteluiden seurauksena
aloittamaan myös maratonjuoksun, koska
muuten en olisi saanut asiakasosakkaan
nimeä osakassopimukseen. Homma to
sin meni vaimon ja hyvien ystävien kans
sa maratonmatkailuksi ja juoksemistani
11 maratonista vain kaksi oli Suomessa.
Kaukaisin paikka oli Honolulu.
Talvella kunnon ylläpitämisessä on
hiihdolla ollut iso merkitys. Sitä harrastan
mielelläni ja pyrkimyksenä on saada 1000
km täyteen joka talvi. Jos lunta ei ole, niin
rullasukset otetaan avuksi. Yksi maraton
hiihto talvessa pitää harjoitusmotivaatiota
sopivasti yllä.

Tuleva kilpailukausi 2021

n Honolulun maraton odottaa, lähtövalmistelut aamuneljältä yhdessä Johanna-vaimon kanssa

timme jopa SM-hopeaa alle 15-vuotiai
den sarjassa.
Pesäpalloharrastus jatkui Helsinkiin
muuton jälkeen Punamustissa aina vuo
teen 1998 saakka, jolloin sattumalta tapasin vanhan pesiskaverin Pyykösen Riston

Tätä juttu kirjoitellessani tammikuun
loppupuolella SGS:n kilpailukalenteri on
ollut valmiina jo jonkin aikaa ja suurin osa
kisoista löytyy jo Golfboxin kilpailukalen
terista. Toivon, että olette aktiivia omissa
kotiseuroissanne ja vedätte mukaan uusia
kykyjä kilpailutoimintaan. Toisaalta on
myös muistettava ne, joille kilpaileminen
ei ole mikään juttu. Myös niille SGS tar
joaa erinomaista vastinetta jäsenmaksulle
mm. senioripelioikeuksien muodossa ja
muissa aktiviteettien järjestelyissä.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, jos jostain
kenkä puristaa tai kuningasajatus herää.
Hyvää golf-kautta 2021!

Jokke
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Pohjois-Suomeen uusi mestaruuskilpailu
Vuonna 2018 järjestettiin ensimmäinen erityisesti Pohjois
Suomen kilpapelaajille tarkoitettu oma kilpailusarja ja siitä läh
tien se on hakenut oikeaa muotoaan. Viime vuoden viidellä alu
eella pelattu kolmen kilpailun tour finaaleineen ei onnistunut
houkuttelemaan riittävästi kilpailjoita. Siksi on päätetty, että
kilpailu käydään tänä vuonna tiivistetysti kaksipäiväisenä tasoi
tuksettomana lyöntipelikilpailuna nimellä Pohjoinen Scratch
Mestaruuskilpailu. Peliareenaksi on valittu Oulun Golfkeskus,
Sankivaarassa Oulussa ja ajankohta on 21-22.8.2021. Sarjajako
on sama kuin aikaisemminkin eli N50, M50, M60 ja M70.
Samassa yhteydessä pelataan myös Pohjois-Suomen seurojen
joukkuemestaruuskilpailu.
Oulun golfkeskus on oiva paikka tällaiselle mestaruus
kilpailulle ja elokuun lopulla kenttä on loistavassa kunnossa.
Vaikka kilpailu on suunnattu pohjoisen seuroille, Vaasa –
Jyväskylä – Kuopio – Joensuu linjasta ylöspäin aina Leville ja
Rovaniemelle asti, toivomme myös etelän pelaajien löytävän
tiensä Ouluun.
Kilpailun yhteistyökumppanina toimii Lapland Hotels ket
ju, jolla on 18 hotellia Helsingistä aina Kilpisjärvelle saakka.
Kilpailijoille Lapland Hotelsin majoituspaketti Oulussa ja kisa
tarjoilut ovat vertaansa vailla. Tutustu kilpai
lun sääntöihin SGS:n nettisivulla ja ilmoittau
du kilpailuun GolfBoxin kautta.

GOLFAA HUIPPUKENTILLÄ

MEREN ÄÄRELLÄ

Yhteistyöterveisin,
Pirjo Kortesoja
PSM-koordinaattori, 040 5929 120

arjavirta.hel-

Mannerheim ja golf
Harvasta urheilulajista on kirjoitettu yhtä paljon kirjoja kuin golfista.
Huhtikuussa ilmestyvä Jukka Paakin kirjoittama opus on varmasti
erilainen ja sen pitäisi kiinnostaa meitä suomalaisia erityisesti. Onhan
kirjan päähenkilönä eräs maamme merkittävimmistä miehistä, marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim.
Suomalaiset tietävät marsalkka Mannerheimin elämästä kaiken
tietämisen arvoisen – vai tietävätkö sittenkään? Ennen Jukka Paakin
romaania, Mannerheim, tuntematon golfari, hyvin harva tiesi, että
kirjan päähenkilö pelasi Suomen itsenäisyyden alkuvuosina aktiivi
sesti golfia muun muassa Ranskan Rivieralla ja Tsekkoslovakian
Karlovy Varyssa. Romaanin tosipohjaiset tapahtumat sijoittuvat
Mannerheimin kylpylälomille Keski-Eurooppaan, 1910- ja 1920lukujen vaihteeseen. Romaani antaa myös historiallisen perspektiivin golfin peluuseen.
Jukka Paakki on aktiivinen seniorigolfari nykyisin Hills By GoGolf -nimellä kulkevalla kentällä ja toimii mm. Hill Side Golf Club
ry:n senioritoimikunnan puheenjohtajana. SGS:n organisaatiossa
hän on Uudenmaan Aluetour-koordinaattorina neljättä vuotta.
Jukka Paakki on työskennellyt Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professorina. Tästä erikoisalastaan hän on kirjoittanut
runsaasti artikkeleita ja kirjoja. Lisäksi hän on kirjoittanut golfista
blogeja, lehtiartikkeleja ja novellikokoelman.
Kirja tulee myyntiin kirjakauppoihin ja nettiin huhtikuun
aikana.

Ålands Golfklubbin täysin uudistettu Slottsbanan-kenttä
valmistui viime kesänä. Monien golftoimittajien ja -ammattilaisten
mukaan merellisellä Slottsbananilla on potentiaalia nousta
Euroopan top 25-kenttien listalle.
Kungsbanan-kenttä on Ålands Golfklubbin toinen kenttä joka tarjoaa
vaihtelevuutta ja pelihaastetta myös vaativammallekin pelaajalle.

KESÄTARJOUS 2021

Kolmen kierroksen paketti, johon sisältyy kaksi kierrosta Slottsbanan-kentällä
ja yksi kierros Kungsbanan-kentällä. Tarjous voi käyttää 2–4 päivän sisällä.
Aikuiset – Hinta 200 € (norm. 263)
Juniorit (-21 v.) – Hinta 100 € (norm. 132)
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n Rajoitusten tultua voimaan päivällinen nautittiin
hotellin ravintolassa turvavälit huomioiden. Joka
pöydässä sallittiin vain kaksi asiakasta.
n Viereinen sivu:
Kotimatkalla jouduttiin tekemään välilasku
Madridiin. Lähtöaulassa ei ollut ruuhkaa.

Kun
korona
iski Guadalminaan

R

yhmä innokkaita SGS:n jäsenmatkalaisia läh
ti vuosi sitten maaliskuun 5. päivänä matkalle
kohti Andaluciaa ja tarkemmin Guadalminan
Golf Resortia. Osalla edessä viikon ja osalla
kahden viikon golfloma. Lomakeskus sijaitsee
Malagan provinssissa Marbellan alueella, varsin
lähellä Atalaya Park’ia, jonne olemme tehneet useana vuon
na jäsenmatkoja.
Matkalle lähtiessämme kukaan meistä ei osannut odot
taa kuinka erikoinen toisesta viikosta oli tulossa. Koronaviruksesta kyllä puhuttiin jo tuolloinkin, mutta ei osattu
edes arvailla miten nopealla aikataululla se sitten tulisi muut
tamaan maailman ”menon”. Pääsimme ongelmitta perille ai
kataulun mukaisesti. Aikaa jäi vielä mukavasti menopäivänä
tutustua hotellin ympäristöön.

Kaksi kenttää

Guadalminassa on kaksi golfkenttää, Norte ja Sur. Sur-ken
tän väylät 10-11 kulkevat ihan hotellin vierestä, jolloin ho
tellin asukkaat voivat startata väylältä 11. niin sovittaessa.
Muuten täytyy mennä klubille, joka on automatkan päässä.
Tämän lisäksi pelasimme viikon aikana Valle Romanon ja
Rio Realin kentät. Ensin mainittu on hiukan raskas muu
tamien siirtymien osalta, Rio Real taas oli profiililtaan lähes
samanlainen kuin Guadalminan kentät.
Hotelli oli ihan mukava ja sijaitsi Välimeren rannalla.
Ostoskeskuskin oli siinä muutaman par viitosen matkan
päässä. Ensimmäinen viikko meni mukavasti. Ilmat olivat
hienot ja kentät hyvässä kunnossa.
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Kotiinpaluu
vain kaksi asiakasta. Näin mentiin
parina päivänä, jonka jälkeen tuo
kin lopetettiin ja aamupala, lounas
ja päivällinen hoidettiin hotellissa
siten, että annokset toimitettiin
hotellin vastaanottoon ja sieltä ne
olivat noudettavissa tiettynä ajan
kohtana take away -periaatteella.

Ulkonaliikkumista
rajoitetaan

Ulkona liikkumista myös rajattiin.

Korona iskee

Ekaviikkolaiset lähtivät kotiin to 12.3. Vastaavasti toiselle
viikolle tulevat saapuivat silloin Malagan lentokentälle aavis
tamatta mitä tuleva viikko tuo tullessaan. No enpä minäkään
seisoskellessani tuloaulassa tulijoita odotellessa osannut aa
vistaa, minkälainen alkava viikko tulisi olemaan.
Seuraavana päivänä perjantaina pelattiin Rio Realin
kentällä, eikä silloinkaan vielä ollut tiedossa mitään erityistä
pelaamiseen liittyen. Lauantaina pelatessamme Valle Roma
nossa alkoikin sitten tapahtua. Aamulla kun lähdimme ho
tellilta, juttelin henkilökunnan kanssa ja he kertoivat, että
hotellin kentät on nyt suljettu. Sanoivat, että pääministeri
tiedottaa tulevista rajoituksista iltapäivällä. Käytännössä tie
dottaminen tapahtui vasta noin klo 8 illalla.
Keskustelin myös Valle Romanossa henkilökunnan
kanssa ja he olivat jo silloin tietoisia, että heidänkin kent
tänsä menee seuraavana päivänä kiinni eli olimme siellä vii
meisiä pelaajia.
Kentältä saavuttuamme hotellin henkilökunnalla ei ol
lut mitään uutta kerrottavaa mahdollisten uusien rajoitus
ten osalta. Menimme päivälliselle ihan normaaliin tyyliin.
Tiesimme, että pelit on nyt toistaiseksi pelattu ja odottelim
me mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Harmitti vain toiseksi
viikoksi tulleiden puolesta, jos pelit jäivät kahteen päivään.

Ravintolat suljetaan

Tuli seuraava päivä. Saimme ilmoituksen, että hotellin ravin
tolat on suljettu päiväsaikaan, mutta päivällinen tarjotaan ra
vintolassa turvavälejä noudattaen siten, että joka pöydässä on

Näissä olosuhteissa ”golfloman” vietto oli
lievästi sanoen tuskallista, mutta lopulta
koitui kotiinlähdön aika. Hotellikin sul
jettiin kokonaan sinä päivänä.
Hiukan jännitin mahtaako meille va
rattu kuljetus tulla kun yleisiin kuljetuk
siin oli muutenkin jo puututtu. Bussi kui
tenkin tuli ajallaan ja pääsimme lähtemään
kohti Malagan lentokenttää. Saimme jätettyä matkatavarat ja pääsimme onnelli
sesti läpi turvatarkastuksen. Onneksi ko
nekin oli jo saapunut ja pääsimme lähte
mään aikataulun mukaisesti.

Toiveenamme oli, että pääsem
me kotisuomeen reilun neljän tunnin
päästä. Näin ei kuitenkaan käynyt
vaan lennon aikana sattui valitettava
sairaskohtaus ja jouduimme teke
mään välilaskun Madridiin. Siellä
selvisikin, että miehistöllä on tunnit
täynnä, eivätkä he pystyneet enää
jatkamaan lentoa. Kapteeni ilmoit
ti, että Helsingistä on lähtenyt tyh
jä kone tuoden uuden miehistön
ja joudumme odottamaan vielä noin viisi
tuntia Madridin lentokentällä. Lopulta
matka Malagasta Helsinkiin kesti reilut 14
tuntia ja sen päälle riskiryhmäläisille kah
den viikon karanteeni kotosalla.

Erilainen golfmatka

Tämä oli varsin erilainen, ja voidaan ehkä
sanoa vääristä syistä, mieliin painuva jä
senmatka. Hartaana toiveena on, että pää
semme jäsenmatkojen osalta normaaliin
järjestykseen viimeistään tulevana syksynä.
teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

n Meri-Teijo Golfin ja Salo
Golfin matkalaisia Rio Realin
kymppitiillä Leena Väänänen,
Lasse Virtanen, Leena Juutilainen ja Ulla Palkonen.
Kuva vas.
n Näkymää Rio Realin
kentältä. Tiillä vasemmalta
Helena Ruohonen, Sirkka
Jores ja Rauno Jores.
Kuva oik.
n Guadalminan Sur-kentän
kymppiväylä hotellista kuvattuna. Vasemmalla näkyvä 11.
väylän tiiboxi oli lähtötiimme
kun pelasimme ao. kenttää.
Kuva alla.

Ruokakaupassa, apteekissa ja lääkärillä
käynti oli sallittu, muuten piti pysyä ”ko
tinurkissa”. Ostoskeskuksen sijaitessa koh
talaisen lähellä, pystyimme sieltä ostamaan
päivittäiset tarpeelliset tavarat. Kauppaan
mentäessä talo tarjosi kertakäyttökäsineet eikä myymälään päästetty kuin tiet
ty määrä asiakkaitakerrallaan. Paikallinen poliisi oli aika ajoin tarkkailemassa,
että määräyksiä noudatettiin.
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tarinoita ja
Pallo linnunpesässä
En ole onnistunut tekemään vielä holaria
(ellei tätä lasketa sellaiseksi), mutta Hangon
kentällä 21.7.2017 väylällä yhdeksän avasin
hieman oikealle lievästi metsän puolelle.
Pallo löytyi maassa olevasta linnunpesästä.
Arvaukseksi jäi, pudottiko pallo pesän maa
han vai oliko pesä maassa, johon pallo pu
tosi. Oletan, että samanlaisen lyönnin toisto
saattaisi vaatia melkoisen määrän toistoja.
Terveisin,
Matti Riihijärvi

Kadonnut pallo
Pari vuotta sitten pelasin kaverini kanssa Salon kentällä.
Väylällä 12 kaveri löi pallon lähelle vesiestettä. Näin pallon
vierivän karheikossa kohti lampea, kun se äkkiä katosi kuin
maan nielemänä. Olin niin lähellä, että ihmettelin, miten
pallo voi noin vain kadota. Aloin etsiä palloa katoamispai
kasta ja huomasin merkkipaalun vanhan reiän. Koputtelin
mailan varrella reiän pohjaa ja siellähän kadonnut pallo oli
30-40 cm syvällä. Saimme keploteltua pallon ylös ja kaveri
jatkoi peliään tolppareiän viereltä. Olisi jäänyt ikiajoiksi
maan poveen, ellen olisi ollut riittävän lähellä katoamis
paikkaa.
Terveisin, Asko Jaakkola

Kaikki onnistuu, kun kysymys on
OnGolfin ryhmämatkoista.

OnGolfin ryhmämatka on aina mittatilausmatka. Voit lähteä matkalle pelikavereiden kanssa,

OnGolfin ryhmämatka on helppo ja huoleton.

oman klubin porukalla, järjestää yrityksesi asiakkaille palaverimatkan golfin merkeissä

Kaikki on valmiiksi järjestetty luotettavasti

tai lähteä pelaamaan vaikka koko suvun voimin. Kohteeksi voitte valita jonkun OnGolfin

ja Suomen johtavan golfmatkojen järjestäjän

kymmenistä pelimatkakohteista tai melkein minkä tahansa maailman golfkohteista.

kokemuksella.

Matkan pituuden, lähtö- ja paluupäivän voi myös valita vapaasti. Jo yli 8 hengen ryhmä voi

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa

hyödyntää lentoyhtiöiden, hotellien ja kenttien tarjoamat ryhmäedut ja alennukset.

ryhmämatkoista sekä hyviä esimerkkejä
matkakohteista ja hinnoista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista info@ongolf.fi tai 0300 870 520

HELPPO PAR
VGC, elokuu 2020,
väylä 11, par 3. Avaus
lipun mittainen, 15 m
vasemmalla puskassa,
droppi, chippi ja par.
Terveisin,
Osmo Leminen

sattumia

Golfkentillä voi, kuten tiedämme, aina
silloin tällöin sattua vaikka mitä yllättävää
tai erikoista mieleenpainuvaa. Pyysimme
lukijoitamme kertomaan omista golf
kentällä kokemistaan hauskoista, liikutta
vista tai muuten vain kertomisen arvoisista episodeista. Tässä muutamia tarina.
Kiitos niistä!

KUNNON CADDIE
Pst, kerrankin joku kun
non “Caddie”, joka osaa
kertoa mailavalinnan!
Terkuin,
Mariana Kinnunen

Myyrän ja variksen taistelu
Tämä tapahtui muutama vuosi sitten Wiurilassa väylällä
15. Varis hyökkäsi myyrän kimppuun karheikon puolel
la. Myyrällä oli matkaa ojaan noin 10 metriä, mutta varis
nokki koko ajan myyrää ja ohjaili sitä ojasta pois päin.
Myyrä yritti napata varista jalasta, mutta varis lensi aina
hampaiden ulottumattomiin ja palasi taas nokkimaan
myyrää, Seurasin taistoa pari minuuttia, mutta pakko oli
jatkaa matkaa ja jättää riitapukarit selvittämään välejään.
Veikkasin kuitenkin, että varis siitä myyräpaistin sai.
Terveisin,
Asko Jaakkola

cädärinä mr bee
Moi, ei tän kummallisempaa
ole sattunut mutta kerran
SHG Luukin koko 18r kie
kalla mulla oli tämä kaveri
mukana. Ei ollut moksiskaan
porukan huonoista jutuista ja
tuntui vaan nauttivan Luukin
kenttäympäristöstä siinä var
jon kahvassa köllöttäen.
Terkuin,
Lauri Laaksonen

KETTU
SEURANa
Kettu on ollut
kaverina useam
pana kertana Por
rassalmen kentällä
Mikkelissä. Tarina
kertoo, että joskus
pallotkin hävin
neet.
Terveisin,
Jussi Heinänen

www.ongolf.fi nettikauppa avoinna 24/7.

38

SENIORIGOLFARI 1/2021

SENIORIGOLFARI 1/2021

39

GOLFRISTIKKO 6
vaarat

Kukon
kaupunki

Ahvenlahti

Leo usein

tuuria
joskus

pinot-

suuri

TAVURISTIKKO 2
hyvä

kevättä

olut

LINTUÄITI

OTE

fakta

todet
alat

lumo

AATE

haavan
päälle

Asuvat
kaukana

Palvottu
juttu

Dario

sievä

kasvit
huuto

puukossa

Armas
hilpeä
juhla

-annos
piikikkäitä

Tean sukua

taivasraha

laulaa

VAIVA

diesel
Enrico
Garfunkel

Jo -!

10m
x
10m

tali

EDETÄ

MITTA
avaruusalalla

oikea
sanassa

otteluvire

ISOTA

kaloille

Eesti

jalostamolla

aamuinen
pisara

kytkyköysi

Arja
Suomen
kaupunki

rakkoisoin

korukivi
mauste

-harva

poltettavaa

hima
Pappi Toivo

Kim
rosvo

kolmion
sivu

Valkama

TÖNIMINEN

muusiin

asuu
idässä

onkianisviina

piknikille
syksyllä

himo

ihanne

HUISKE

ajan kuosi

noita-

-pilleri
poliisiryhmä

Laurel
elinajat

Arajuuri ja Meriluoto

Siitä tarttuu
korona SOITIN

marketissa

DATAA

poikia
-conda

kumahtaa

pytinki
SAIRAALA

OTTELEVA

Suomi

tauti

Tali-

LUMIMIES

Nelimarkan
aihe

Nukkuvalla

tarha

apusana

Laula
duurissa!

raha

unelmalyönnit

verkot
avulla

hoitaa

mukiloitu

sopia
Piitu

karhut

naikkonen

huiliaikaa

ÄLLI
RUOKKIA

-naks
yritys

kurat
JOKI

typerykset

-BOGI

piiska

Nyberg

uhkakin

Vaalea väri

Äänestäjälle

-keinu

nuija

OUTO

syleillä

Imola

Twain

juustot

asema

v

kipeä suussa

monipäisiä

Tykkää!

ravuilla

Harjun kaimoja

Armstrong

kalapaikka

ovela
-kaasu

ARRA kasvi

valkoisiakin

JOULUPUKILLAKIN

kukasta

tottua

Sarkola

ajettavia

lähellä

SANARISTIKKO
Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan tusina SGS:n golfpalloja.
Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalalle 31.5.2021 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 1.6.2021 tapahtuvan arvonnan jälkeen.
Ristikkoa koskevaa palautetta saa mielellään antaa Helenalle.

TAVURISTIKKO
Tässä hiukan toisenlainen ristikkomuoto, joka ehkä kaikille lukijoille ei ole tuttu. Tavallisesta sanaristikosta poiketen ruu
dut täytetään kirjaimien sijasta kokonaisilla tavuilla. Toivomme tämänkin ristikon antavan nukavaa ajanvietettä.
Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan tusina SGS:n golfpalloja.
Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalalle 31.5.2021 mennessä joko kuvana koko ristikosta sähköpostitse osoitteeseen:
helena.rajalat@gmail.com tai kirjeitse postiosoitteeseen Eerontie 3, 01900 Nurmijärvi. Kerro sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.
Voittajan nimi julkaistaan SGS:n nettisivuilla ja voittajalle ilmoitetaan heti 1.6.2021 tapahtuvan arvonnan jälkeen.
Ristikkoa koskevaa palautetta saa mielellään antaa Helenalle.

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

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

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

Puh. ..............................................
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Vastaukset

Sääntöpalsta

1. b.
Sääntö 10.1b.
Pelaaja ei saa lyöntiä tehdessään ankkuroida mailaa tai mailaa pitävää kättä muualle kuin käteen kyynärvarresta alaspäin. Jos maila
tai pelaajan käsi lyönnin aikana osuu pelaajaan kehoon tai vaatteisiin, ei rangaistusta seuraa.

Kari
Bastman

Sääntöjen kertausta

Hyvää uutta vuotta kaikille! Ei niin pahaa ettei jotain hyvääkin: koronaviruksen takia monet muut harrastukset ovat
tauolla, mutta golfin pelaaminen kotimaassa taitaa olla suositumpaa kuin koskaan. Pidetään huoli itsestämme ja
läheisistämme, niin saamme edelleen jatkaa lajimme parissa. Nyt lumen peittäessä kentät on hyvä palautella
sääntöjen tulkintaa ja valmistatua uuteen pelikauteen.

SÄÄNTÖPÄHKINÄT
1.

Pelaajan pallo on pysähtynyt viheriön reumalle hiekkaesteen viereen. Pelaaja asettuu kuvan mukaisesti
toinen jalka bunkkerissa. Bunkkerin syvyydestä
johtuen pelaaja tarttuu putteriin toisella kädellä
puolesta välistä vartta ja tukee vasemmalla kädellään
kädellään putteria rintaansa vastaan.
a. Pelaaja saa yhden
lyönnin rangaistuksen
b. Pelaaja saa yleisen
rangaistuksen eli
kaksi lyöntiä
c. Ei rangaistusta

2.

c. Tiiauspaikalla pelaaja horjahtaa harjotussvingiä tehdessään ja pallo lentää kauas väylälle
d. Pelaajan mailan pää irtoaa palloa lyötäessä ja putoaa
maahan, pallo ei liiku
e. Tiiauspaikalla mailan pää irtoaa lyöntiä tehtäessä ja
pallo liikkuu
f. Pelaajan lyödessä aloituslyöntiään pallo putoaa tiiltä
eikä maila osu palloon
4.

Milloin seuraavissa tapauksissa pelaaja on lyönyt
palloaan sääntöjen mukaan?
a. Yrittäessään lyödä palloaan pelaajan maila pysähtyy
kiveen
b. Peliväylällä harjoitussvingi osuu palloon, joka lentää
50 metriä
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6.

Pelaaja lyö par-3 väylällä aloituslyöntinsä punaisella
merkitylle estealueelle. Pallo löytyy ja pelaaja lyö sen
pelialueella olevaan pusikkoon, jonne se katoaa. Nyt
pelaaja päättää palata takaisin tiiauspaikalle ja lyö
pallonsa viheriölle. Kahden putin jälkeen pallo on
reiässä. Lyöntimäärä?
a. 6
b. 7

7.

c. 8
d. 9

Pelaajan pallo jälleen punaisella merkityllä estealuella noin metrin korkeudella maasta.
Mitkä seuraavista ovat oikein?
PALLO

SENIORIGOLFARI 1/2021

a. Pelaaja saa vapautua haitasta ja lähin vapauttava
paikka voi olla estealueella
b. Pelaaja saa vapautua haitasta ja lähimmän vapauttavan paikan on oltava pelialueella
c. Pelaajan on pelattava palloa sen paikalta tai otettava
pelaamattoman paikan mukaan yhden lyönnin
rangaistus
d. Pelaaja voi poistaa estealueen merkin, jos hän asettaa
sen takaisin lyönnin jälkeen
5.

Pelaajan pallo on pelialueella kastelulaitteen
kannen päällä. Ottaessaa lyöntiasentoa pelaaja
huomaa seisovansa tilapäisessä vedessä.

3. a, c, d, e, ja f.
Säännöt 6.2b(5) ja 9.4 sekä määritelmä ”Lyönti”
Mailan eteenpäin suuntautuva liike, jonka tarkoituksena on osua
palloon, vaikka mailan liike pysähtyisi oksaan, kiveen tms. taikka
jos mailan pää irtoaa varresta. Jos pelaaja osuu harjoitussvingillään
palloon, liikuttaa hän sääntöjen vastaisesti palloaan ja pallo on
asetettava takaisin, vaikka se menisi reikään. Jos palloa ei aseteta
paikalleen, syyllistyy pelaaja säännön 14.7 rikkomiseen. Kun pallo
lyönnin alettua putoaa tiiltä, ei pelaaja syyllisty liik
kuvan pallon pelaamiseen (sääntö 9.1b).
4. b.
Sääntö 16.1.
Paikallissäännöillä voidaan estealueen merkit määritellä kiinteiksi
haitoiksi. Kiinteää haittaa ei saa poistaa ja siitä vapaudutaan ilman
rangaistusta pelialueelle, ei estealueelle.
5. c.
Sääntö 16.1
Sekä kastelulaitteen kansi että tilapäinen vesi ovat epänormaaleja
olosuhteita, joista pelaaja saa vapautua. Jos useampi epänormaali
olosuhde vaikuttaa, voi pelaaja valita, mistä ja missä järjestyksessä
hän niistä vapautuu.

Pelaaja ajaa lyhyeksi leikatulla pelialueella golfautolla
vahingossa pallonsa yli, jolloin pallo painuu maahan.
a. Pallo on painunut, jolloin saa käyttää sääntöä 16.3
b. Pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo on
pelattava paikaltaan
c. Pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen ja pallo on
pudotettava lähimpään alkuperäistä sijaintia vastaavaan paikkaan, ei lähemmäksi reikää
d. Pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen. Jos palloa
ei voi palauttaa alkuperäiseen sijaintiinsa, on pelaajan asetettava pallo yhden mailanmitan rajaamalle
alueelle, ei lähemmäksi reikää

3.

Pelaajan pallo pysähtyy pelialueelle lähelle estealueen merkkiä, joka haittaa oikeakätisen pelaajan lyöntiasentoa. Paikallissääntöjen mukaan
estealueen merkit ovat kiinteitä haittoja.

b. Pelaajan on ensin vapauduttava tilapäisestä vedestä
c. Pelaaja voi valita, kummasta tilanteesta hän ensiksi
vapautuu
d. Pelaajan on vapauduttava samanaikaisesti molemmista tilanteista

2. d.
Säännöt 9.4 ja 14.2d sekä määritelmä ”Maahan painunut pallo ”
Pelaaja ei etsinyt palloaan, joka oli pelialueella näkyvissä, ja aiheutti pallonsa liikkumisen. Pallon painuminen maahan ei tapahtunut
pallon osuessa maahan eikä se ollut alastulojäljessään. Liikutettu
pallo on asetettava takaisin. Jos se ei ole mahdollista, on pelaajan
asetettava pallo mailanmitan sisälle mahdollisimman samanlaiselle
alueelle, tässä tapauksessa peliväylälle.

a. Palloa pelataan paikaltaan
b. Pelaaja voi käyttää pelaamattoman paikan sääntöä
19.2 ja määritellä kahden mailanmitan alueen vertailupisteestä, joka on kohtisuoraan pallon alapuolella. Pelaaja voi pudottaa pallonsa pelialueelle.
c. Pelaaja voi käyttää pelaamattoman paikan sääntöä
19.2 ja määritellä kahden mailanmitan alueen vertailupisteestä, joka on kohtisuoraan pallon alapuolella. Pallo on pudotettava estelueelle ja sen on
myös jäätävä sinne.
d. Pelaaja voi säännön 17.1d(3) mukaisesti pudottaa
pallon kahden mailanmitan alueelle vertailupisteestä,
jossa pallo ylitti estealueen rajan, ei lähemmäksi reikää

6. b.
Säännöt 17.2b ja 17.2a(2) sekä 18.2
Lyönnit: 1 Avauslyönti
2 Lyönti estealueelta
3 Pallo kadonnut 18.2
4 Vapautuminen estealueesta
5 Lyönti tiiaspaikalta
6 Putti
7 Putti
7. a. ja d.
Säännöt 19.1 ja 17.1d(3)
Pallo on estealueella, jossa ei voi käyttää pelaamattoman paikan
sääntöä, jolloin pallo on joko pelattava paikaltaan tai on vapauduttava estealueesta sääännön 17.1.d(3) mukaisesti.
Kari Bastman
kari.bastman@gmail.com

a. Pelaajan on ensin vapauduttava kastelulaitteen
kannesta ja vasta tämän jälkeen tilapäisestä vedestä
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muutosta, mutta jatkossa huomioi
daan neljä tulosta viidestä Order of
Merit -pisteistä kilpailtaessa. FST:n
N50-sarjassa huomioidaan edelleen
viisi kilpailua kuudesta. Kaikilla
muilla toureilla kaikki osakilpailut
lasketaan mukaan.
Naisten N50 ja miesten M50
joukkuekilpailuihin tehtiin myös
muutoksia. Naisten pelimuodot
ovat jatkossa lauantaina Fourball
ja Foursome ja sunnuntaina perin
teisesti Singlet. Pelimuodot ovat
samat, kun miehillä on ollut jo ai
kaisemmin.

Pohjoinen Scratch
Mestaruuskilpailu
Pohjois-Suomen tourille on yritetty
löytää toimivaa mallia useamman
vuoden ajan. Erilaisten kokeilujen
jälkeen on nyt päädytty siihen, että
pidetään kahden päivän tasoitukse
ton mestaruuskilpailu. Nimeksi on
annettu Pohjoinen Scratch Mes
taruuskilpailu ja se pelataan Oulun
Golfkerhon Sanki-kentällä elokuun
21-22. päivänä. Mukaan pääsee
120 pelaajaa tasoitusjärjestykses

Ryder Cup avaa seniorien
kilpailukauden 10.5. Pickalassa

Kilpailukausi 2020

Kohti vuotta 2021

Varsin erikoinen koronan värittämä kilpailukausi päättyi rei
lu puoli vuotta sitten. Viime keväänä kaikki oli valmiina uu
teen ja tiiviiseen kauteen. Korona aiheutti kuitenkin varsin
merkittävät muutokset. SGS oli päättänyt seurata Golfliiton
antamia suosituksia, joiden mukaan toukokuussa ei kilpailu
ja järjestetä lainkaan. 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien sar
joissa kilpailut kiellettiin vielä kesäkuunkin loppuun saakka.
Nämä rajoitukset aiheuttivat kalenterin uudelleen muok
kauksen ja uusien sopimuksien tekoa järjestävien seurojen
kanssa. Kalenterista tuli näin varsin tiivis. Aluetouria joudut
tiin vanhempien sarjojen osalta lyhentämään. Muuten tourit
saatiin viedyiksi läpi alkuperäisessä laajuudessa.
Osallistujamäärissä päästiin kuitenkin lähes edellisen
vuoden tasolle. Kokonaiskilpailijamäärä oli 6 245 pelaajaa,
jossa laskua edelliseen vuoteen 5,2 %. Lasku tuli aluetourin
vanhempien sarjojen supistuksesta. Aluetourin osallistuja
määrän lasku oli 450 pelaajaa eli noin 20 %. Muut sarjat
paikkasivat tasaisesti tätä aukkoa. Kierrosmäärissä (8 132) oli
laskua vain 2 % ja osallistujamäärässä per kilpailu oli jopa
nousua 4,4 %. Näkyvissä oli myös se, että kalenterin tiivis
tyessä kilpailuväsymys sai sijaa, mikä pudotti osallistujamää
riä loppukaudesta.
Myös kansainvälinen kilpailutoiminta oli keväällä val
miiksi suunniteltu. Kesän kuluessa kilpailu toisensa jälkeen
peruttiin ja lopulta lähes kaikki peruttiin. Joukkuekisoista
toteutettiin vain EGA:n seniorimiesten Joukkue-EM -kil
pailut Itävallassa, joihin osallistui 14 joukkuetta. Golfliiton
linjan mukaisesti Suomi ei lähettänyt joukkuetta kisoihin.

Kilpailutoimikunta kokoontui syyskuun lopulla kokouk
seen, jossa vahvistettiin ensi vuoden kilpailukalenterit ja
päätettiin muutoksista tulevalle kaudelle. Valtakunnallisten
kisojen ja aluetourin kalenterit löytyvät lehden seuraavilla
sivuilla, SGS:n nettisivuilla sekä tämän lehden liitteenä jae
tussa taskukilpailukalenterissa. Golfboxiin seniorien tulevan
kauden kilpailut on päivitetty kokonaisuudessaan.

Miesten M50 Joukkue-SM:n
pelaajamäärä on jatkossa neljä pe
laajaa. Pelaajia voidaan kuitenkin
vaihtaa muutenkin kuin sairasta
pauksissa. Viime vuonna tuli jälki
puheissa valituksia palkintojen vä
häisyydestä. Kysyttiin, eikö Suomen
Golfsenioreilla ole varaa ostaa pa
rempia palkintoja? Kerrottakoon,
että SGS ei Tourien finaaleja lukuun
ottamatta osta palkintoja kilpailui
hin. Palkinnot hankkii aina järjestä
vä seura ja ne rahoitetaan osanotto
maksuilla. Joukkuekilpailun talous
ei ole kestänyt parempia palkintoja.
Ensi vuodelle osallistumismaksu
nostetaan 400 euroon ja palkintoina
ovat SM-mitalit plus esinepalkinnot
kolmen parhaan joukkueen neljälle
pelaajalle. Joukkueiden ilmoittau
tuminen päättyy peliviikonloppua
edeltävänä maanantaina.

Muutokset tulevalle kaudelle

Aluetour

Voittoisan Muun Suomen Ryder Cup -joukkueen riemua viime kesänä.

Kohti uutta kilpailukautta
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Naisten kilpailuihin ei tehty suuria muutoksia, vain pientä
hienosäätöä, mm. FST:n N50 sarjassa tasoitusraja nostettiin
18,0. Merkittävää muutos on kuitenkin, että N65 reikä
pelikilpailu saa Golfliiton myöntämän SM-arvon. Kilpailu
pelataan ensi vuonna Nurmijärvellä syyskuun alkupuolella
lohkopeleinä muiden vastaavien kilpailujen tapaan. Myös
N50 SM-reikäpeli jatkaa lohkopelimallilla. M50-reikäpelit
jatkuvat entisellä 64 pelaajan kaaviolla 18 reiän otteluina.
N60 ja N70 Tourit jatkavat entisellä mallilla eli sisältävät
scr- ja hcp-sarjat tasoitusrajana 0-36.
Miesten Finnish Senior Touriin ei tullut muutoksia.
Lähtöaikakokeiluja jatketaan kolmessa ensimmäisessä kil
pailussa, viime vuoden tapaan. Näin saadaan kilpailut tii
viimpään muotoon ja palkintojen jaot aikaisemmaksi. M60,
M65, M70 ja M75 Toureilla tehtiin muutoksia ylätasoitus
rajoihin ja ne ovat nyt; M60 18,0, M65 20,0, M70 22,0
ja M75 26,0. Perusteena oli tasoituskehitys näissä korkeim
missa ikäsarjoissa. M50 Haastajatouriin ei tehty tasoitusraja

Aluetoureilla on pelaajien toivo
muksesta tehty sarja- ja tasoitus
muutoksia. Naisten sarjojen määrä
nostettiin kolmeen, N50, N60 ja
N70, joista N70-sarja pelataan pis
tebogeyna. Miehille on lisätty M75
sarja, joten ne ovat nyt M50, M60,
M65, M70 ja M75. Tasoitusraja
M50 sarjassa on pudotettu nol
laan. Tällä halutaan antaa myös
pienillä tasoituksilla pelaaville mah
dollisuus pelata Aluetouria. Tämä
koskee erityisesti Pohjois-Suomen
pelaajia, joilla on pitkät matkat
etelän toureille. Uusi asia on myös,
että Aluetourin finaalin sarjavoitta
jat saavat kutsun Tourien finaaliin
Linna Golfiin.

sä. Sarjat ovat M50, M60, M70 ja
N50. Sarjojen voittajat saavat edel
leen myös kutsun Tourien finaaliin
Linna Golfiin. Uskomme tämän
kilpailumuodon olevan oikea tapa
lähestyä pohjoisen scratch-pelaajia.

Maajoukkueet
Maajoukkuevalintakriteerit
tälle
vuodelle vahvistettiin jo viime elo
kuussa. EM-kilpailujen ikäluokissa
on tapahtunut muutoksia. EGA:n
kilpailussa ikäraja on pari vuotta sit
ten tehdyn miesten ikärajapudotuk
sen myötä 50 vuotta, niin miehillä
kuin naisilla.
Euroopan miesten seniorijär
jestö ESGA halusi omissa kilpailuis
saan pitää vanhan seniori-ikärajan
eli se on edelleen 55 vuotta. Sen
sijaan haluttiin säätää vanhempien
ikäluokkien ikärajat niin, että por
rastus tulisi tasaisemmaksi. Näin
tästä vuodesta alkaen ESGA:n kil
pasarjat ovat M55 (Seniors), M65
(Super Seniors) ja M75 (Masters).
Sarjamuutokset vaikuttavat myös
maajoukkuevalintakriteereihin, joi
den perusteet voi lukea SGS:n netti
sivuilta maajoukkueet-osiosta.
Kilpailukalenteri löytyy kokonaisuu
dessaan seuraavilla sivuilla.
Hyvää pelikautta kaikille kilpaili
joille!
Teksti: Kari Hiukka, Ole Johansson
Kuva: Jukka Utriainen

vuoden 2020 menestyjät
Suomenmestarit
Lyöntipeli
M50
M60
M65
M70
M75
M80
N50
N60
N65
N70

Reikäpeli
M50
M60
M65
M70
M75
N50

Tero Lahtinen, LGV
Jukka Utriainen, PGC
Ari Vauhkonen SHG
Matti Mäkivirta, AGK
Tero Talkamo, MGC
Jaakko Horttanainen, NRG
Tiina Vainio, SaG
Tarja Lähteinen, HyG
Pirkko Havukainen, SGC
Vuokko Karjalainen, Kurk
Mika Sandell, PGC
Seppo Pakola, NG
Lasse Durchman, HGK
Markku Utti, MeG
Toivo Pönni, TawG
Nina Johansson, SGC

Finnish Senior Open
M50
N50

Sampo Laisi, HiGM
Marika Soravuo, PGC

SGS reikäpelimestaruuskilpailu
N65

Eini Palo, OGK

Tourien voittajat
FST M50
FST N50
M50 Haastajatour
M60 Tour scr
M60 Tour hcp
M65 Tour hcp
M65 Tour scr
M70 Tour scr
M70 Tour hcp
M75 Tour scr
M75 Tour hcp
N60 Tour scr
N60 Tour hcp
N70 Tour scr
N70 Tour hcp

MattiMoilanen MGS
Virpi Haataja, StLG
Juha Karvonen, KG
Ari Vauhkonen, SHG
Kari Ojanen, KanG
Tapani Järvinen, PGK
Ari Vauhkonen, SHG
Veijo Suomela, KG
Ilmo Heinonen, YG
Martti Miettinen, TGK
Jorma Junttila LGV
Raija Laukkanen, MGC
Tellervo Maunuksela, PGC
Vuokko Karjalainen, Kurk
Tuija Hannukainen, ERG

Aluetour (finaalin sarjavoittajat)

M50
M60
M65
M70
N50
N65

Pasi Ritvanen, KJKG
Leevi Keränen, HieG
Toivo Latvakoski, KlG
Jorma Junttila LGV
Helena Lautamaja, EPG
Pirjo-Riiitta Virta, IG

Pohjoinen Scratch Tour
(finaalin sarjavoittajat)
M50
M60
M70
N50

Veijo Haverinen OGK
Juha Esko Pesonen, OGK
Heikki Parkatti, JG
Pirjo Kortesoja, KlG

SENIORIGOLFARI 1/2020
1/2021

45

KIlpailu-				
			
kalenteri
		
2021
		

ongolf FINNISH SENIOR TOUR

KIlpailu		
		
kalenteri
			 			
		

2021

SM-KILPAILUT
23.6.

SM lyöntipeli

M80 (tr 36)

18r scr 1)

Helsingin Golfklubi

03. - 04.7.

SM lyöntipeli

N50 / N60 / N65 / N70 (tr 24)

36r scr

Nordcenter G&CC / Benz

M70 (tr 22) 		

36r scr

Lahden Golf / Mestari

M50 (tr 10)

54r scr

Pickala Golf Club / Seaside

M60 (tr 18)		

36r scr

Botnia Golf

M75 (tr 26) 		

36r scr

Espoo Ringside Golf

M50 (tr 10) / N50 (tr 16)

54r scr

Aura Golf

36r scr

Tawast Golf

06. - 07.7. SM lyöntipeli
			
09. - 11.7. SM lyöntipeli
17. - 18.7.

SM lyöntipeli

20. - 21.7. SM lyöntipeli
			
23. - 25.7. Finnish Senior Open
28. - 29.7.

SM lyöntipeli

M65 (tr 20)

20. - 22.8.

SM reikäpeli

M50 (tr 10) 		

Golf Talma / Master

21. - 22.8.

SM reikäpeli

N50 (tr 18)			

Golf Talma / Master

08. - 09.9.

SM reikäpeli

M65 (tr 20) / M75 (tr 26)		

Nurmijärven Golfklubi / B

09. - 10.9.

SM reikäpeli

N65 (tr 24)			

Nurmijärven Golfklubi / B

10. - 11.9.
		
18. - 19.9.

SM reikäpeli

M60 (tr 18) / M70 (tr 22)		

Nurmijärven Golfklubi / B

Seurajoukkue-SM lyöntip. M50 (4 pelaajan joukkueet)

			

N50 (2 - 4 pelaajan joukkueet)

54r scr

Ruukkigolf

54r scr

Kullo Golf Club

15. - 16.5.

Senioripokaali

36r scr

M50 (tr 10)

Vanajanlinna Golf & CC

22. - 23.5.

FST 1

36r scr

N50 (tr 18)

St Laurence Golf / Kalkki-Petteri

05. - 06.6.

FST 1

36r scr

M50 (tr 10)

Nordcenter Golf & CC / Fream

19. - 20.6.

FST 2

36r scr

M50 (tr 10)

Kytäjä Golf / South-East

19. - 20.6.

FST 2

36r scr

N50 (tr 18)

Espoo Ringside Golf

03. - 04.7.

SM lyöntipeli

36r scr

N50 / N60 / N65 / N70 (tr 24)

Nordcenter Golf & CC / Benz

09. - 11.7.

SM lyöntipeli

54r scr

M50 (tr 10)

Pickala Golf Club / Seaside

15. - 16.7.

Senioripokaali

36r scr

N50 (tr 18)

Suur-Helsingin Golf / Lakisto

23. - 25.7.

Finnish Senior Open

54r scr

M50 (tr 10) / N50 (tr 16)

Aura Golf

20. - 22.8.

SM reikäpeli		

M50 (tr 10)

Golf Talma / Master

21. - 22.8.

SM reikäpeli		

N50 (tr 18)

Golf Talma / Master

FST karsinta 2022

M50 (tr 10) 1)

St Laurence Golf / Kalkki-Petteri

04. - 05.9.

36r scr

Osallistumisoikeus kilpailuihin
Osallistumisoikeuden OnGolf Finnish Senior Tourille pl. SM-kisat saa Order of Merit 2020 -rankingin 55 parasta
miespelaajaa, viime syksynä pelatun karsintakilpailun 30 parasta miestä, M50 Haastajatourin 2020 viisi parasta
pelaajaa, koko Tourin 2020 voittaja sekä osakilpailujen voittajat. Tämän lisäksi voidaan kilpailuihin ottaa pelaajia
tasoitusjärjestyksessä, mikäli mahtuu.
Naisten sarjoissa pelaajat otetaan tasoitusjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen kilpailuihin
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan ja se tehdään netissä osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfbox-kilpailukalenteri –> valitse kilpailu, johon haluat ilmoittautua
Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen yksi (1) viikko ennen kilpailun alkua.
1)

Karsintakilpailuun voivat osallistua myös vuonna 1972 syntyneet miespelaajat.

Muut seurajoukkuekilpailut

Sarjoissa M60, M65, M70 ja M75 pelataan SM-joukkuekilpailu henkilökohtaisen SM-kilpailun yhteydessä kolmen (3)
pelaajan joukkuein. lmoittautuminen tehdään vastaavalle Tour-päällikölle kutsussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja mainittuun ajankohtaan mennessä.

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 tasoitusjärjestyksessä.
1)

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

>>>
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KIlpailu-				
			
kalenteri
		
2021
		

M50 haastajatour
50-vuotiaille miehille tarkoitettu kilpailusarja. Pelimuoto
18-reikäinen lyöntipeli.
Tasoitusrajat: 4,5-15
Sarja: scr

23.5.
13.6.
04.7.
31.7.
29.8.

Alastaro Golf
Lakeside Golf Vammala / Pirunpelto
Porvoo Golf Borgå
Hirsala Golf
Koski-Golf

21.9.
Finaali
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan
kuusi 6 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

M60 tour
60-vuotiaille miehille tarkoitettu kilpailusarja. Pelimuoto
18-reikäinen lyöntipeli.
Tasoitusraja: 18
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.)

22.5. Wiurila Golf & Country Club
12.6. Lakeside Golf Vammala / Järvenranta
17.-18.7. Botnia Golf (SM lyöntip. 36r)
28.8. 	Nevas Golf
10.-11.9. 	Nurmijärven Golfklubi / B (SM reikäpeli)

21.9.
Finaali
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan
kuusi 6 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

21.5. Salo Golf
11.6. Tammer-Golf
28.-29.7. 		Tawast Golf (SM lyöntipeli 36r)
27.8. Tuusulan Golfklubi		
08.-09.9. 	Nurmijärven Golfklubi / B (SM reikäpeli)

21.9.
Finaali
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan
kuusi 6 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

20.5. Kultaranta Golf Resort
10.6. Tammer-Golf
06.-07.7. 		Lahden Golf / Mestari (SM lp 36r)
26.8. Hirvihaaran Golf
10.-11.9. 		Nurmijärven Golfklubi / B (SM reikäpeli)

21.9.
Finaali
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan
kuusi 6 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

M75 tour
75-vuotiaille miehille
tarkoitettu kilpailusarja.
Pelimuoto 18r lyöntipeli.
Tasoitusraja: 26
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.)

19.5. Kankaisten Golf Masku
09.6. Aulangon Golfklubi / Eversti
20.-21.7. 		Espoo Ringside Golf (SM lp 36r)
25.8. 	Gumböle Golf
08.-09.9.	Nurmijärven Golfklubi / B (SM reikäpeli)

21.9.
Finaali
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan
kuusi 6 pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

21.-22.8. 		Oulun Golfkerho / Sanki
Koordinaattori: Pirjo Kortesoja (KlG), p. 040 5929120, sähköposti: pirjo358@gmail.com

18.5. Aura Golf
09.6. Tawast Golf
20.7. Tapiola Golf
25.8. 		Espoon Golfseura

Aluetour on sekä seniorimiehille että -naisille
tarkoitettu 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 vastuusta ilmoittautumisestaan.
Muuta
Aluetourin osakilpailuun voi osallistua myös oman
kotikenttäalueen ulkopuolella jos kilpailussa on tilaa.

n60 tour / N70 Tour
60- ja 70-vuotiaille naisille tarkoitettu kilpailusarja. Pelimuoto on 18-reikäinen lyöntipeli.
Tasoitusraja: 36
Sarjat: scr ja hcp

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 21.9.2021.
Pelimuotona on 18-reikäinen tasoitukseton lyöntipeli.
Kilpailusarjat M50, M60, M70 ja N50

ALUETOUR

M70 tour
70-vuotiaille miehille
tarkoitettu kilpailusarja.
Pelimuoto 18r lyöntipeli.
Tasoitusraja: 22
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.)

POHJOInen scratch
mestaruuskilpailu

Tasoitusraja: 24

M65 tour
65-vuotiaille miehille tarkoitettu kilpailusarja. Pelimuoto
18-reikäinen lyöntipeli.
Tasoitusraja: 20
Sarjat: scr ja hcp (pl. reikäp.)

KIlpailu-				
			
kalenteri
		
2021
		

21.9.
Finaali
Vanajanlinna G&CC
Finaaliin kutsutaan kustakin sarjasta kolme 3
pelaajaa paremmuusjärjestyksessä.

Finaali
Finaaliin pääsevien pelaajien lukumäärä määräytyy
alueittain pelattujen kerrosmäärien mukaan ja siihen
kutsutaan yhteensä noin 140 pelaajaa paremuusjärjestyksessä.
Finaalin sarjavoittajat kutsutaan valtakunnalliseen
tourien finaaliin Vanajanlinna Golf & Country Clubiin
21.9.2021.

Alue I
29.5.
30.6.
13.7.

Lounais-Suomi

Loimijoki Golf, LoG
Aurinko Golf Naantali, AGN
Wiurila Golf & Country Club, WGCC

Alue II

Uusimaa

16.6. Espoon Golfseura, EGS (M50, M60, M65)
		Gumböle Golf, GG (N50, N60, N70, M70, M75)
01.7. Keimola Golf Vantaa, KGV / Saras / Kirkka
(M50, M60, M65 / N50, N60, N70, M70, M75)
		
03.8.
Virvik Golf, ViG

Alue III Häme

25.5. 	Nokia River Golf, NRG / Rock
15.6. Aulangon Golfklubi, AGK / Eversti
10.8.
Messilä Golf, MeG

Alue IV Kaakkois-Suomi
17.6.
13.7.
15.7.
03.8.

Alue V
17.6.
14.7.
04.8.

Viipurin Golf, VG / Etelä-Saimaa
Rantasalmi Golf, RanG (N70, M65, M70, M75)
PuulaGolf, PuulaG	 (N50, N60, M50, M60)
Imatran Golf, IG

Pohjanmaa

Botnia Golf, BG
Pietarsaaren Golf, JPG
Vaasan Golf, VaG

Alue VI 	keski-suomi
01.6.
13.7.
03.8.

Laukaan Peurunkagolf, LPG
Karelia Golf, KarG
Tahkon Golfseura, TGS / Lake & Forest

Alue VII Pohjois-Suomi
08.6.
14.7.
03.8.

Katinkulta Golf, KkG / Nuas
Kalajokilaakson Golf, KlG
Kuusamo Golf, KuuG

Finaali
04.9.

Uudenkaupungin Golfklubi
>>>
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EM-JOUKKUEKILPAILUT

KIlpailukalenteri 		
		
2021
		

MURCIA

LONG
CHARTER STAY 2021

29.6. - 02.7.		 Miesten EM-joukkuekilpailu M65
SuperMonteccia
Seniors Team
& Cup
Golf Championship
Club
ESGA						
					 M75
Masters Team Trophy
Frassanelle Golf Club
ITALIA
							
03. - 06.8. Miesten EM-joukkuekilpailu M55
Seniors Team Championship
ESGA						
Golf National
					 M55
Seniors Team Cup
St Nom la Breteche
							

VALITSE
KOHDE

RANSKA

31.8. - 04.9. Miesten EM-joukkuekilpailu M50 Senior Men´s Team Championship
EGA						
Sedin Golf Club
slovakia

Aika: 30.10-27.11.2021
Lennot: Oulu-Hki-Corvera-Hki-Oulu
Max henkilömäärä: 136 pax
Majoitus ja golf:

31.8. - 04.9. Naisten EM-joukkuekilpailu
N50
Senior Ladies´ Team Championship
EGA						
BlackSeaRama Golf Resort
BULGARIA
03. - 08.10.		 Naisten EM-joukkuekilpailu
ESLGA				
					

N50
Marisa Sgaravatti Trophy
N65
Ladies´ Masters Team Championship
Golf & Spa Resort Konopiste
TSEKKI
		

ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUIHIN

			

C

M

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-joukkuekilpailuihin 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) viikkoa ennen ja päättyen yksi (1) viikko ennen
kilpailun alkua.

Y

CM

MY

CY

- Hacienda Alamo Golf Resort
- Mar Menor Golf Resort
- La Manga Club and Las Lomas Village
HINTA ALKAEN:

A
J
A
O
P
P
HEL
A
A
V
A
K
U
M

-Suorat omat lennot
-Lentokenttäkuljetus
-Valmis matkaohjelma
-Hyvinnvointivalmentaja
Matti Heikkilän palvelut

1695 €/hlö

+ 20€ toimistokulut

CMY

K

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

•
•
•
•

M50 Haastajatour
M60 Tour, M65 Tour
EM-joukkue M65
SM lp M60 ja M65

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

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

•
•
•
•
•

Finnish Senior Tour, N
EM-joukkueet N50, N65
SM lp N50, N60, N65, N70
SM lp N50 seurajoukkueet
SM rp N50

Paavo Reunanen, StLG • Aluetour
• Pohjoinen Scratch
paavo.reunanen@
Mestaruuskilpailu
welho.com
p. 040 740 8402

Tellervo Maunuksela, PGC • N60 Tour, N70 Tour
• SM rp N65
tellu.maunuksela@
gmail.com
p. 040 570 4299
SGS:n kilpailutoimikunnan muut jäsenet:

• Aki Kurronen, HaGK,   p. 050 554 5070,   aki.kurronen@entalcon.fi
• Tarja Lähteinen, HyG, p. 040 579 6502, tallu.lahteinen@gmail.com
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Kristian Toivio, RuG
kristoivio@
hotmail.com
p. 0440 453 980

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Finnish Senior Tour, M
EM-joukkueet M50, M55
SM lp M50
SM rp M50

LATAA ESITE: https://www.projennitravels.fi/murcia-charter/mcls2021.pdf

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

Matkanjärjestäjä: Projenni Golf SL (CV-m1749-A)
Varaukset: toimisto@projenni.fi
Lisätietoja: www.projennitravels.fi
Tel: +34 693252207
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SGS
40 vuotta
Osallistu 40 kierroksen
haasteeseen

40-vuotishaaste

Tee kesän aikana (1.5.–31.9.) juhlavuoden
kunniaksi yhteensä vähintään 40 pelikierrosta.
Merkitse keräämäsi bogeypisteet kultakin
kierrokselta ja laske ne lopuksi yhteen.
Kentät ja ajankohdat voit valita vapaasti.
Kierroksella täytyy olla merkitsijä.
Kolme parasta tulosta palkitaan tavarapalkinnoin ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan
500 euron OnGolf-matkalahjakortti.
Täytä alla oleva kortti ja palauta se allekirjoitettuna 15.10.2021 mennessä Helena Rajalalle
sähköpostitse osoitteeseen:
		
helena.rajalat@gmail.com
tai kirjeitse postiosoitteeseen: 		
		
Eerontie 3, 01900 Nurmijärvi

Pelaaja:								
Kotiseura:
Sähköposti:								Puh:
pvm

KENTTÄ	tulos

merkitsijäN ALLEKIRJOITUS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Allekirjoitus: ..................................................................

YHT.

PB-pist.

