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Maaliskuun 13. päivänä vuonna 1981 joukko golfin 
senioritoiminnan tarpeellisuuteen uskovia perusti 
Suomen Golfliiton Seniorit -yhdistyksen. Siitä tä-
mä nykyinen toimintamme sai alkunsa.

Tätä juhlavuottamme vietetään luonnollisesti toiminnan 
merkeissä mutta toki se näkyy meidän tapahtumissamme.

SGS:n 30-vuotishistoriikki valmistuu kevään kuluessa ja 
toivottavaa on, että mahdollisimman moni jäsenistämme hankkii 
kirjan, mistä saa erittäin hyvän kuvan senioritoiminnan kehityk-
sestä ja sisällöstä menneen kolmen vuosikymmenen aikana.

Juhlavuoteen sisältyy yhteisinä tapahtumina neljät seniorien 
Kesäpäivät. Tavoitteena on viedä ne eri puolille maata ja paik-
kakunnat ovat Lohja, Pori, Oulu ja Mikkeli. Joukolla mukaan 
iloisille ja rennoille yhdessäolon päiville!

Tulevan syyskokouksen yhteydessä on kaavailtu järjestettä-
väksi juhlaristeily ja ensi vuoden alussa on vuorossa juhlamatka 
aina Vietnamiin saakka. 

Juhlimisen lisäksi senioritoiminta jatkuu kilpailujen ja pe-
lioikeuksien osalta entisellään, toki pieniä muutoksia ja lisäyksiä 
on tehty.

Audi on jälleen tullut mukaan tukemaan scratch-tourin kil-
pailuja ja siitä lämmin kiitos sekä SGS:n että pelaajien puolesta.

Haastajatourin kilpailuja on hieman lisätty vastaamaan ko-
vaa kysyntää ja samalla on päätetty, että ESGA:n järjestämien 
EM-kisojen toinen edustusjoukkue kootaan haastajatourin M55- 
ja M65-pelaajista.

Pelioikeuskenttiin tulee uutena kohteena mukaan Parainen 
eli Archipelagia Golf Club.

Syyskokouksessa hallituksessa tapahtui muutoksia ja raha-
asioitamme tuli hoitamaan Tiina Pesonen ja jäsenpalvaluasioita 
Teuvo Käyhty, joten toivotankin Tiinan ja Teuvon tervetulleik-
si joukkoomme! Samalla haluan kiittää Marja Virtaa ja Sakari 
Finneä heidän arvokkaasta panoksestaan SGS:n hallituksessa.

Kulunut talvi on ollut niin etelässä kuin pohjoisessa poik-
keuksellisen luminen ja talvinen. Toivottavasti seniorit ovat käyt-
täneet hyväkseen erinomaisen tilaisuuden hiihtoon ja muihinkin 
talvilajeihin ja nostaneet peruskuntoaan entisestään. Näin on 
luotu hyvä pohja tulevalle golfkaudelle, mikä toivottavasti alkaa 
aikataulussa.

Toivotan kaikille senioreille ja muillekin golfareille hyvää ja 
tuloksekasta pelikautta 2011.

Nautitaan kesästä ja golfista!!
Pertti Raimiala

puheenjohtaja

  Pääkirjoitus

SGS 30 VUotta ja toiMinta hyVäSSä KUnnoSSa

Suomen Golfliiton Se  niorit -yhdistyk -
sen tar koituksena on kehittää seniori-
golfia kilpa- ja kun tourheiluna, yllä-
pitää kou lutus- ja valmennustoimintaa 
ja saattaa seniori-ikäiset golfseurojen 
jäsenet SGS:n toiminnan piiriin. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään 
miehet sinä vuonna kun täyttävät 55 
vuotta ja naiset 50 vuotta. Jäsenmaksun 
mak sa neita senioreita oli vuoden 2010 
lopussa yli 9600.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa 
kehitetään entistä monipuolisemmaksi 
ja eri pelaajatasot kattavaksi. Keskeiset 
tapahtumat ovat SM-kilpailut, Audi 
Fin nish Senior Touriin kuuluvat Audi 
Senior Scratch Tour, Finnish Senior 
Open, Senioripokaalit ja Audi Senior 
Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille Senior Haastajatour ja 
Senior Aluetour. Näistä SM-kilpailut 
ja Finnish Senior Open (FSO) ovat 
avoinna myös SGS:ään kuulumatto-
mille Suomen Golfliiton jäsenseurojen 
seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Se- 
nior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoi-
minnan päätapahtumat ovat EM-kilpai-
lut. EGA:n (European Golf Association) 
järjestämät miesten EM-kisat ovat 
Lissabonissa Por  tu galissa elo-syys kuussa 
ja naisten vastaavat kisat samaan aikaan 
Balchikissa Bulgariassa. Elokuussa 
jär-jestetään ESGA:n (Union of Eu-
ro pean Seniors Golf Associations) 
M55-joukkueiden mestaruuskilpailut 
Bratislavassa Slova kiassa ja vas taavat 
M70-sarjan kisat syyskuussa Bonnis sa. 
Naisten vastaavat ESWGA:n (European 
Senior Women Golf Associations) 
mestaruus kilpailut, nimeltään Marisa 
Sgaravatti Trophy, järjestetään heinä-
kuun alussa Pariisissa.  

Muu toiminta
Seniorigolfareiden välinen toiminta 
tapahtuu Golfliiton jäsenseurojen 
se nioritoimikuntien vetäminä. Senio-
rien osuus seurojen jäsenistöstä on 
keskimäärin n. 40 %. Valtakunnallisia 
jäsentapahtumia ovat monipuolista 
ohjelmaa tarjoavat perinteiset Talvi-
päivät ja alueelliset Kesäpäivät. Ensi 
vuonna Kesäpäiviä järjestetään neljät 
eri puolilla Suomea. SGS järjestää 
suosittuja golfmatkoja yhteistyössä 
matka toimistojen kanssa. SGS on 
ostanut tai vuokrannut jäsenistönsä 
käyttöön eri kentiltä pelioikeuksia, 
joita jäsenet voivat käyttää maksamalla 
toi mistomaksun. Lisäksi jäsenet saavat 
alennuksia greenfee maksuista tietyillä 
kentillä. SGS ylläpitää myös omia 
nettisivuja: www.golf.fi/portal/golfliitto/
seniorit/. SGS julkaisee Seniorigolfari-
nimistä jäsenlehteä kaksi kertaa vuodes-
sa, huhtikuun ja marraskuun alussa. 
Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää-
räisen syyskokouksen valitsema hallitus, 
joka toimii myös Suomen Golfl iiton 
seniori toimikuntana. 

SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Pertti Raimiala, HyG
2010 – 2011 
Puheenjohtaja, jäsenmatkat 
Tapionkatu 16, 
05830 Hyvinkää
Puh: 0400 987 173
pertti.raimiala@luukku.com

Heikki Hallaranta, SaG
2010 – 2012 
Varapuheenjohtaja, kilpailut
Alastuvankatu 5 B 12, 
24240 Salo 
Puh: 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi 

Heli Ekström, HGK
2010 – 2012 
Kilpailutoiminta, naiset
Merikannontie 7 B 35, 
00260 Helsinki
Puh: 050 511 0722 
heli.ekstrom@avenida.fi
 
Ole Johansson, EGS
2009 – 2011 
Sihteeri, Seniorigolfari-lehti 
Ryijytie 6 A, 
02750 Espoo 
Puh: 040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi 

Teuvo Käyhty, VG
2011 – 2013 
Jäsenpalvelut, pelioikeudet
Pähkinänsärkijä 8 A6,
01710 Vantaa 
Puh. 050 555 3974
mkht.käyhty@kolumbus.fi

Armas Loponen, TawG
2009-2011 
Haastajatour, Aluetour, 
senioritoimikunnat
Ortelantie 5 B 26, 
13210 Hämeenlinna
Puh: 050 432 9391
armas.loponen@pp.inet.fi

Tiina Pesonen, PaG
2011-2013 
Rahastonhoitaja
Sateentie 4 a 43
02100 Espoo
Puh: 050 368 7858
pesonen.tiina@hotmail.com

Teija Laitto, SGC
SGL:n hallituksen edustaja
Liinasaarentie 4 a, 
02160 Espoo 
Puh: 050 533 0779
teija.laitto@gmail.com

SGS:n toimisto Suomen Golfliitossa:

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

sgs@golf.fi
seniorit@golf.fi
ilmo.seniorit@golf.fi

Suomen Golfliiton Seniorit
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Toimituskunta
Pertti Raimiala, vastaava päätoimittaja
puh. 0400 987 173

Ole Johansson
puh. 040 746 2626

Ulkoasu
Ole Johansson
puh. 040 746 2626

Paino
Painotalo Miktor Oy, 
Helsinki
 
Kansikuva
Ole Johansson:           
Kuva seniorien viime 
syksyn jäsenmatkalta 
Tunisian Hammametiin. 
Pelaajat Yasmine-kentän 17. väylällä ovat Kaj Lindstedt 
Kurk, Seppo Pieniniemi UGK ja Matti Santanen PGH. 

Lassi Tilanderin toimittama 
30-vuotisjuhlakirja kertoo 
vaihtelevasti ja mielenkiintoi-
sella taval la Suomen Golfliiton 
Seniorien historiasta yh distyksen 
perustami sesta tähän päivään 
asti ja hiukan myös ajasta ennen 
sitä. Kts. s. 17
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2011Kilpailukausi   

 Kilpailukausi
alkaa 

 04 - 08.7. Naisten EM-joukkuekilpailut ESWGA N50      Club de Saint-Cloud, Pariisi, Ranska
  Marisa Sgaravatti Trophy  
  
  16 - 19.8.  Miesten EM-joukkuekilpailut ESGA M55     Eurovalley Golf Park Club sekä
    Welten Golf Club, Bratislava, Slovakia 
     
 30.8.- 3.9. Naisten EM-joukkuekilpailut EGA N50 BlackSeaRama Golf, Balchik, Bulgaria
 30.8.- 3.9. Miesten EM-joukkuekilpailut EGA M55      Troia Golf Club, Lissabon, Portugali      
 07 - 10.9. Miesten EM-joukkuekilpailut ESGA M70  International Golf Club, Bonn, Saksa

Edustusjoukkueiden valinta
      Pelaajien valinta edustusjoukkueisiin tapahtuu vuoden 2010 menestyksen perusteella sekä 
alkukauden 2011 kilpailuissa kerättyjen sijoituspisteiden perusteella. Kapteeneilla on kussakin 
kilpailussa yksi villi kortti käytössään. Valintakriteerit löytyvät nettisivuiltamme: 
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/kilpailut/maajoukkueet/valintakriteerit

EM-JOUKKUEKILPAILUT

  08 - 10.7. SM lyöntipeli,  54r scr  M55 (tr 12)  Kytäjä Golf
  08 - 09.7. Joukkue-SM lyöntipeli, 36r scr M55    Kytäjä Golf
 
  16 - 17.7. SM lyöntipeli,  36r scr  M65 (tr 24) Hartolan Golfklubi
  
  16 - 17.7. Joukkue-SM lyöntipeli, 36r scr  M65  Hartolan Golfklubi
  16 - 17.7. SM lyöntipeli,  36r scr M70 / 75 (tr 24) Vaasan Golf
 16 - 17.7. SM lyöntipeli,  36r scr  N50 / 60 / 65 / 70 (tr 24) Meri-Teijo Golf
    
  16 - 17.7. Joukkue-SM lyöntipeli,  36r scr N   Meri-Teijo Golf
 21 - 23.7. Finnish Senior Open,  54r scr M55 (tr 12) / N50 (tr 24)  Aura Golf
   
  25 - 27.8. SM reikäpeli M55 (tr 12) / N50 (tr 24) Lakeside Golf Vammala

Ilmoittautuminen kilpailuihin
      Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan ja sen on tapahduttava netissä osoitteessa:
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/kilpailut/fst/ilmoittautuminen tai järjestävälle seuralle 
kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana ja siinä ilmoitetulla tavalla. Ilmoittautumisaika on 
kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen viikko (1) ennen kilpailun alkua.
Kilpailuihin pelaajat otetaan tasoitusjärjestyksessä.

SM-KILPAILUT

SGS:n kilpailutoiminta käsittää kaikki Suomessa 
järjestettävät valtakunnalliset seniorikisat. SM-
kisat muodos tavat korkeimman tason, niiden 
jälkeen tulevat muut Audi Finnish Senior Tourin 
osakilpailut sekä Haastaja tour. Aluetour on ns. 
tavallisille klubipelaajille suunattu kilpailusarja, 
joka pelataan seitsemällä alueella ympäri maata. 
SGS:n vastuulla on myös maajoukke-edustajien 
valitseminen ja lähettäminen EM-kilpailuihin, joita 
järjestävät sekä EGA (European Golf Association), 
ESGA (Euopean Senior Golf Association) että ES-
WGA (European Senior Women Golf Associa-
tions). 

Olemme jälleen vuoden tauon jälkeen onnis-
tuneet saamaan kilpailusponsoriksemme Audin 
ja Aurinkomatkat on tänä vuonna mukana toista 

vuotta. Samalla on kuitenkin valittaen todettava 
kahden varsin pitkäaikaisen sponsorin, Ilmarisen 
ja Turun Sanomien (TS Classic) jättäneen leikin. 
       Kilpailujen osanottajamäärät ovat ilahdutta-
vasti kasvaneet viime vuosina kautta linjan, mi kä 
on joh tanut siihen, että kaikki halukkaat kilpailijat 
eivät ole aina mahtuneet mukaan. Tänä vuonna 
olemme pyrki neet muuttamaan kilpailu sääntöjä ja 
järjestämään kilpailuja niin, että ketään ei tarvit-
sisi jättää pois.  
        Seuraaville sivuille on kerätty tiedot tulevan 
kauden seniorikilpailuista ja lehden liitteenä on 
vielä kätevä taskuun menevä SGS:n Kilpailukalen-
teri. 
        Toivotamme hyvää kilpailukautta kaikille 
seniori golfareille!

Heikki Hallaranta
Miesten kisat

puh. 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

Heli Ekström
Naisten kisat

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

>>>

SM-kisojen ja  kansainvälisten 
kisojen vastuuhenkilöt:
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Heikki Hallaranta
Miesten kisat

puh. 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

Heli Ekström
Naisten kisat

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

Audi Finnish Senior Tourin
vastuuhenkilöt:

2011Kilpailukausi   

 03.5. Audi FST karsintakilpailu, 18r scr  M (tr 12) St. Laurence Golf
 10.5. Audi Senior Scratch Tour 1, 18r scr M (tr 12) / N (tr 16) St. Laurence Golf
  
  23.5. Audi Senior Open, 18r scr M (tr 12) / N (ei tr) Pickala Golf Club
  10 - 11.6. Audi Senior Scratch Tour 2, 36r scr M (tr 12) / N (tr 16) Golf Talma
  17 - 18.6. Aurinkomatkat Senioripokaalit, 36r scr/hcp  M (tr 12) Tawast Golf 
  17 - 18.6. Aurinkomatkat Senioripokaalit, 36r scr/hcp N (ei tr) Aulangon GK, Eversti
  08 - 10.7. SM-lyöntipeli,  54r scr M (tr 12) Kytäjä Golf 
  16 - 17.7. SM-lyöntipeli,  36r scr  N (tr 24)  Meri-Teijo Golf
   
  21 - 23.7. Finnish Senior Open,  54r scr M (tr 12) / N (tr 24)  Aura Golf
  29 - 30.7.  Audi Senior Scratch Tour 3,  36r scr M (tr 12) / N (tr 16) Espoon Golfseura
  10 - 12.9. SM-reikäpeli M (tr 12) / N (tr 24)  Lakeside Golf Vammala

Osallistumisoikeus kilpailuihin
       Osallistumisoikeuden Audi Finnish Senior Tourille (pl. SM-kisat) saa Order of Merit -rankingin 
50 parasta miespelaajaa sekä 3.5.2011 pelattavan karsintakilpailun 40 parasta miestä. Tämän lisäksi 
voidaan kilpailuihin ottaa pelaajia tasoitusjärjestyksessä mikäli mahtuu. 
       Naisten sarjoissa otetaan pelaajia tasoitusjärjesyksessä max. 30 tai 90, riippuen kilpailusta. 

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

Sijoituspisteiden laskeminen
      Audi Finnish Senior Tourilla pistelaskus sa huomioidaan kuusi (6) parasta kilpailua kahdeksasta. 
Tourilla pisteitä saa 30 parhaiten sijoittunutta pelaajaa. 18-reiän kilpailussa voittaja saa 50 pistettä,
toinen sija antaa 45 pistettä kolmas sija 40, neljäs sija 35, viides sija 30 ja kuudes sija 25 pistettä. 
Kuudennesta sijasta eteenpäin pistemäärä putoaa yhdellä per sijoitus.
      36 reiän kilpailussa pistekerroin on 1,5 eli voittaja saa 75 pistettä kakkonen 67,5 pistettä jne. 
      52 reiän kilpailussa kerroin on 2 eli voittaja saa 100 pistettä, kakkonen 90 jne. 
      SM-reikäpelissä kerroin on myös 2 eli voittaja saa 100 pistettä, toinen sija antaa 90 pistettä
kolmas sija 80 ja neljäs sija 70 pistettä. Sijat 5-8 antavat 50 pistettä, sijat 9-16 an tavat 32 pistettä
ja sijat 17-32 antavat 16 pistettä. 
      Täydellinen pistetaulukko löytyy nettisivuiltamme.  Pistetilastoa voi seuraa nettisivuiltamme ja
se toimii myös maajoukkueiden jäsen ten valintakriteerinä.

AUDI FINNISH SENIOR TOUR Seurajoukkuekilpailu on uusi Suomen golfseuroille tarkoitettu neljän pelaajan mies-
joukkuein pelattava lyöntipelikilpailu. Ottelumuodot ovat foursome, fourball ja single. 

16 - 17.9.  Seurajoukkuekilpailu, 36r scr M55 (4 pel. joukk.) Hyvinkään Golf 

 SEURAJOUKKUEKILPAILU

Haastajatour on seniorimiehille tarkoitet tu kilpailusarja. Ikäryhmien osalta on kilpailu- 
sarjoja tulevaksi kaudeksi muutettu siten, että 55-vuotiailla on vain scratch-sarja ja 65-
vuotiailla sekä scratch- että hcp-sarja. 70-vuotiailla on edelleen vain hcp-sarja. Tasoitusrajat 
ovat samat kuin viime vuonna. Pelaajat otetaan kilpailuihin tasoitusjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen kilpailuihin
        Pelaaja on itse vastuusta ilmoittautumisetaan. Ilmoittautuminen Haastajatourin kilpailuihin teh-
dään suoraan järjestävälle seuralle kilpailukutsussa ilmoitettuna määräaikana ja ilmoite tulla tavalla.

Sijoituspisteiden laskeminen
      Haastajatourilla pistelaskus sa huomioidaan kolme (3) parasta osakilpailusuoritusta. Pisteitä saa 
30 parhaiten sijoittunutta pelaajaa. Voittaja saa 50 pistettä, toinen sija antaa 45 pistettä, kolmas 
sija 40, neljäs sija 35, viides sija 30 ja kuudes sija 25 pistettä. Kuudennesta sijasta eteenpäin piste-
määrä putoaa yhdellä per sijoitus. 
      Täydellinen pistetaulukko löytyy nettisivuiltamme. Pistetilastoa voi seuraa nettisivuiltamme ja
se toimii myös maajoukkueiden jäsen ten valintakriteerinä.

 HAASTAJATOUR

M55 (tr 7-15),  lyöntipeli, 18r scr 

 17.05. Meri-Teijo Golf
 07.06. Golf Pirkkala
 05.07. Hyvinkään Golf
 02.08. Kartano Golf
 30.08. Aurinko Golf
 20.09. Finaali, Tawast Golf
 
  

Finaaliin kutsutaan kuusi pelaajaa
   paremmuusjärjestyksessä

M65 (tr 0-20),  lyöntipeli, 18r scr/hcp  
M70 (tr 0-20),  lyöntipeli, 18r hcp 

 17.05. Sea Golf Rönnäs
 07.06. Tammer-Golf
 05.07. Kymen Golf
 02.08. Kartano Golf
 30.08. Aurinko Golf
 20.09. Finaali, Tawast Golf
 
  

Finaaliin kutsutaan kustakin sarjasta kuusi 
   pelaajaa paremmuusjärjestyksessä

Armas Loponen
M65/70

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

Teuvo Käyhty
M55

p. 050 5553 974
mkht.kayhty@kolumbus.fi

>>>

Haastajatourin vastuuhenkilöt:



8   SENIORIGOLFARI 1/2011 SENIORIGOLFARI 1/2011     9

2011Kilpailukausi   

Armas Loponen
p. 050 4329 391

armas.loponen@pp.inet.fi

Aluetourin vastuuhenkilö:

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

Kilpailusarjat ja tasoitusrajat:  
M55    18r hcp   tr  9-36
M65    18r hcp   tr  9-36 
N50    18r hcp   tr 12-36

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

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

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

 ALUETOUR

SENIOR ALUETOUR 2011
Alue I
 08.06. Salo Golf / SaG
 07.07.  Archipelagia Golf / ArGC
 04.08.  Porin Golfkerho / PGK
Alue II
 30.05.  Kytäjä Golf / KyG
 12.07.  Kurk Golf / Kurk
 04.08.  Nevas Golf / NG
Alue III
 14.06.  Nokia River Golf / NRG
 12.07.  Asikkalan Golfseura / AGS
 09.08.  Hartolan Golfklubi / HaGK
Alue IV
 14.06.  Golf-Porrassalmi / GP
 12.07.  Iitin Golfseura / IGS
 09.08.  Viipurin Golf / VG
Alue V
 16.06.  Kokkolan Golf / KoG
 06.07.  Etelä-Pohjanmaan Golf / EPG
 21.07.  Järviseudun Golfseura / JGS
Alue VI
 16.06.  Revontuli Golf / ReG
 07.07.  Tarinagolf / Tarina
 27.07.  Karelia Golf / KarG
Alue VII
 21.06.  Kalajokilaakson Golf / KlG
 14.07.  Nivalan Seudun Golf / NSG
 04.08.  Raahentienoon Golf / RTG

FINAALI 
 03.09.  Laukaan Peurunkagolf/LPG
 Finaaliin kutsutaan 30 nais- ja 90 miespelaaja
paremmuusjärjestyksessä.

SENIOR 
ALUETOUR

Suomen Golfin strategian vision mu-
kaan lajimme on arvostettu, elämänikäi-
nen urheilu- ja liikuntamuoto, jonka ter-
veysvaikutukset on tunnustettu. Golf on 
kaikenikäisten yhteinen harrastus. Sen li-
säksi, että golf on tärkeä osa laajan harras-
tajakunnan vapaa-aikaa, se on myös mer-
kittävä kilpaurheilulaji. Tähän visioon on 
meidän seniorienkin helppo uskoa. 

Klubigolfarien valtakunnallinen kil-
pailusarja on Senior Aluetour. Tämä on 
SGS:n toiminnassa osanottajamäärällä 
mitattuna suurin kilpailusarja. Kesällä 
2010 osakilpailuissa oli 1980 kilpailusuo-
ritusta ja loppukilpailussa 119 kilpailu-
suoritusta.

Nyt alkanut toimintavuosi on SGS:n 
30-vuotisjuhlavuosi ja siten merkittävä 
virstanpylväs. Seniorien Aluetourin osal-
ta kausi on 19. Osanottajamäärät ovat 
viime vuosina kasvaneet kiitettävästi. 
Juhlavuoden ansiosta on syytä uskoa, että 
kilpailusarja jatkaa hyvällä kasvu-uralla.

Aluetourin kilpailuohjelma on vie-
reisellä sivulla sekä erilli sessä tämän leh-
den liitteenä jaettavassa SGS:n kil pai-
lu kalenterissa. Aluekoordinaattorit ovat 
omilla alueillaan sopineet asiat valmiiksi, 
joten kilpailupaikat ja päivät kannattaa 
varata omaan kalenteriin. Entiseen tapaan 
on pyritty menettelemään siten, että kil-
pailupaikat ovat alueiden eri osissa ja että 
kilpailupäivämäärät eivät ole ainakaan se-
niorien Haastajatourin ja SM-kilpailujen 
kanssa samoina päivinä.

Kilpailuohjeet toimitetaan alue-
koordinaattorien toimesta järjestäville 
klubeille. Tällä varmistetaan, että kaik-
ki osakilpailut pelataan samalla tavalla. 
Kilpailusarjan säännöt löytyvät seniorien 
kilpailusivuilta ja ne ovat siten kaikkien 
kilpailijoiden nähtävillä. Loppukilpailuun 
selvinneiden kilpailijoiden osallistumis-
maksun maksaa tänäkin vuonna SGS.

Toivon senioripuheenjohtajien ole-
van aktiivisia ja hoitavan omassa klubis-
saan yhteistä asiaamme siten, että alue-
tourkilpailut huomioidaan klubin senio-
ritoimikunnissa mahdollisimman hyvin.

”Golf on kaikenikäisten yhteinen harrastus. 
Sen lisäksi, että golf on tärkeä osa laajan harrastajakunnan 

vapaa-aikaa, se on myös merkittävä kilpaurheilulaji.”

HAASTAJATOUR 
SENIORIMIEHILLE 

Suomen Golfin strategiassa, joka ulottuu vuoteen 2020 
saakka todetaan mm. seuraavaa:

Arvot perustuvat elämän ja suomalaisen kulttuurin perus-
arvoihin. Keskeisiksi arvoiksemme olemme nostaneet elämisen 
laadun ja pelaamisen nautinnon, menestymisen tahdon, hyvät 
tavat sekä vastuullisuuden. 

Tätä voisimme ensi kesänä pyrkiä toteuttamaan myös 
Haasta ja tourin kilpailuissa. Viime kaudella kaikki e.m. ele-
menteistä eivät toteutuneet. Kilpailijoiden määrä yllätti meidät 
SGS:n hallinnossa ja siitä seurasi ongelmia kilpailujen järjeste-
lyissä. Kesken kilpailukauden ei valitettavasti ollut mahdollisuut-
ta tehdä muutoksia kilpailuohjelmaan ja ilmoittautumistapaan. 
Toivottavasti nyt alkavalla kaudella onnistumme paremmin.

Haastajatourin säännöt on päivitetty ja muutoksia on tehty 
mm. kilpailujen toteutukseen. Osakilpailuja on tulevana kesänä 
viisi. Kolme ensimmäistä osakilpailua järjestetään siten, että sar-
jan M55 miehet pelaavat eri kentällä kuin sarjojen M65 ja M70 
miehet. Tämä mahdollistaa osallistujien määrän nostamista kus-
sakin kilpailusarjassa ja näin kaikki halukkaat pääsevät toivon 
mukaan osallistumaan. Kaksi viimeistä osakilpailua pelataan 
kaikkien sarjojen osalta samalla kentällä. 

Vastuunjako SGS:n hallinnossa on sovittu siten, että Teuvo 
Käyhty vastaa sarjan M55 asioista ja Armas Loponen sarjojen 
M65 ja M70 osalta.

Muutoksista voidaan todeta, että ikäluokassa M55 on tänä 
vuonna vain scratch-sarja. Ikäluokassa M65 on sekä scratch- 
että hcp-sarja. Ikäluokkassa M70 on edelleen vain hcp-sarja. 
Ilmoittautuminen tapahtuu järjestävälle klubille kilpailukutsun 
mukaisesti siten, että se alkaa n. kolme viikkoa ennen kilpailua 
ja päättyy n. viikko ennen kilpailua. Kilpailukutsut julkaistaan 
järjestävän seuran kotisivuilla. Ilmoittautumisessa noudatetaan 
tasoitusjärjestystä, mikäli kentän kapasiteetti ei mahdollista 
kaikkien ilmoittautuneiden osallistumista. 

Merkittävä muutos on myöskin se, että Haastajatourin ja 
SM-kilpailujen perusteella on paremmat mahdollisuudet päästä 
EM-kisajoukkueisiin. Haastajatourin sarjasta M55 valitaan nel-
jä (4) pelaajaa ja sarjasta M65 valitaan kaksi (2) pelaajaa maa-
joukkueeseen. Sarjasta M70 valitaan koko maajoukkuemiehistö. 
Valintaperusteet löytyvät seniorien kilpailusivuilta ja pistetilan-
netta päivitetään aina kilpailujen jälkeen.

Pisteiden lasku muuttuu siten, että saman tuloksen pelan-
neet saavat yhtä paljon sijoituspisteitä vaikka kilpailusijoitus on-
kin tulosluettelon mukainen.

Viime kaudella loppukilpailu pelattiin samassa yhteydessä 
kuin Senior Tourin loppukilpailu. Tulevalla kaudella on vain 
Haastajatourin loppukilpailu, joka pelataan Tawast Golfin ken-
tällä syyskuun 20. päivänä. Jokaisesta sarjasta kutsutaan kuusi 
pelaajaa paremmuusjärjestyksessä eli kutsuttavia on yhtensä 24 
pelajaa. SGS maksaa kilpailun pelimaksun ja hoitaa palkinnot.
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Vuoden ensimmäinen kotimainen senioritapahtuma oli, kuten jo 

monena vuotena Talvipäivät. Ja pitopaikkana jälleen kerran 

Suomen Urheiluopisto. Runsaat 80 senioria oli saapunut 

Vierumäen talvisiin maisemiin saamaan lisävalistusta niin 

fyysiseen valmennukseen kuin golfvälineiden valintaan liittyviin 

kysymyksiin sekä rohtoa mahdolliseen matkakuumeeseen. Eikä 

liikuntaakaan unohdettu, sillä sitä sai oman mieltymyksen 

mukaan harrastaa jälleen ulkona ja sisällä.
Golfliiton Juha Skyttä näyttää miten lämmittely pitää tehdä ennen ykkös-
tiille ryntäämistä.

Vierumäen Head Pro´n Pasi Siivosen puttianalyysia kuunnellaan silmä ja 
korva tarkkana.

Keilailu oli tänä vuonna zumban ja lumikenkäkävelyn ohella uusi liikunta-
muoto. 

TALVIPÄIVÄT 
tutussa ympäristössä

Kolmannettoista SGS:n järjestämät Talvipäivät olivat tam-
mikuun viimeisenä viikonloppuna houkutelleet Vieru-
mäen poikkeuksellisen talvisiin maisemiin reilut 80 osan-

ottajaa. 
Ohjelmassa oli henkisen ja fyysisen ravinnon lisäksi tarjolla 

myös reipasta liikuntaa, kuten seniorigolfareille ja paikan henkeen 
sopii. Puheenjohtajan Pertti Raimialan tervetuloa-toivotuksen ja 
SGS:n tilannekatsauksen jälkeen päästiin varsinaiseen asiaan.

Tulevan kauden runsas kilpailuohjelma esiteltiin kilpailuis-
ta päävetovastuun ottaneen Heikki Hallarannan johdolla. Naisten 
kilpailuista vastaava Heli Ekström kävi läpi naisten kilpailut ja 
Armas Loponen puolestaan ensi kauden Haastaja- ja Aluetouria.  
Salo Golfin mm. liittotuomarina toimiva Kari Bastman selvitti elä-
vin esimerkein golfsääntöjen knoppikysymyksiä.   

Lyhyen tauon jälkeen oli golfliiton Juha Skytän vuoro pan-
na vauhtia senioreihin. Ei muuta kuin ylös penkeistä ja käsiä hei-
luttamaan golfareille suunnitellun lämmittelyohjelman mukaan. 
Va litettavan usein seniorigolfarinkin lämmittely ennen kentälle 
lähtöä tahtoo jäädä siihen klubilla tapahtuvaan nestetankkaukseen. 
Ensi kautena ainakin tämä porukka vannoi jättävänsä sen väliin ja 
siirtyvän ohjeiden mukaiseen kunnon lämmittelyyn. Kts. ohjeet: 
www.golf.fi/attachments/golfliitto/seniorit/juha_skytta.pdf

Iltapäivä oli varattu ohjattuun kuntoliikuntaan tai omatoi-
miseen hiihtoon ja uintiin. Uusina lajeina oli tänä vuonna tarjolla 
zumbaa, lumikenkäkävelyä sekä viihdekeilailua. Suosituimmaksi 
osoittautui kovasti muodissa oleva zumba, joka keräsi salin täyteen.

 Yhteinen illanvietto illallisineen tapahtui kuten aikaisem-
minkin Vierumäen Country Clubilla. Illnavietto rajoittui tällä ker-
taa vain syömiseen ja seurusteluun, sillä varsinainen iltaohjelma eli 
musiikki ja tanssi oli viety Vierumäen uuteen Scandic-hotelliin ja 
sinne oli majoituspaikastamme aivan liian pitkä matka. Tässä oli 
kuitenkin se hyvä puoli, että osanottajat saivat unta tarpeeksi ja 
olivat pirteinä kuuntelemassa sunnuntain ohjelmaa heti aamusta.

Tukevan aamiaisen jälkeen saimme kuulla Imatra Golfin 
senioripuheenjohtajan Veikko Purhosen esitelmän Itä-Suomessa 
pelattavasta kilpasarjasta Saimaa Senior Scramble Tour. Moni mut-
kaisesta nimestä huolimatta uusi kiertue saavutti heti ensimmäise-
nä vuotena suuren suosion, eikä kaikkia halukkaita seuroja voitu 
ottaa mukaan. Pelimuotona on leppoisa scramble, mikä osaltaan 
myötävaikutti suosioon ja siihen, että myös ns. rivigolfarit satiin 
innolla mukaan. Hyvä idea on vapaasti muiden alueiden lainatta-
vissa.

Golf on muuttunut yhä enemmän välineurheiluksi ja golfa-
rin usko uusiin mailoihin on, kuten tiedämme, loputon. Näin ylei-
sö kuuntelikin tarkkaavaisena mitä Golfcenterin Mika Gyldenillä 
oli kerrottavanaan siitä, mihin golfmailojen valinnassa erityisesti 
seniorin kannattaa kiinnittää huomiota.

Viimeisenä aiheena ennen lounasta ja iltapäivän golfhar-
joitteluun siirtymistä oli Sarfvikin Veikko Rekolan kuuden vie-
railukerran kokemuksella esittelemä matkakertomus eksoottisesta 
Mauritiuksen saaresta. Intian valtameressä Afrikan itäpuolella si-
jaitseva saari ei ehkä ole ihan joka miehen tai naisen matkakoh-
teena, unelmana hyvinkin. Golfarille se tarjoaa mitä hienoimpia 
kenttiä eikä majoituskohteidenkaan tarjonnassa ole valittamista – 
jos löytyy pussinpohjalta hiukan ylimääräistä.

Talvipäivien sokerina pohjalla oli Vierumäen Areenassa jär-
jestetty golfharjoitelu, jonka kaikilla osa-alueilla Vierumäen pro´t 
antoivat opetusta. Tarjolla oli niin svingi- kuin puttianalyysiä sekä 
lähipeliniksien opetusta ja simulaattorissa sai paukutella sydämensä 
kyllyydestä niin pitkälle kuin draiverilla lähtee.

Teksti: Ole Johansson         Kuvat:  Marja Virta ja Ole Johansson
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           Matkailu 

Kun kerran tuli luvatuksi, niin mar-
raskuussa lähdettiin sitten senio-
rien matkalle Belekiin, mies ja 

minä. Itse olin jo kerran ollut, Kettusen 
Eijan kanssa keväällä, samaisessa paikassa, 
tosin eri hotellissa. Eijan kanssa ohjelma oli 
selvä, vaikkei oltukaan paketoidulla mat-
kalla. Tehtiin itse ohjelmamme hyvinkin 
tylsän kuuloiseksi, mutta sitä se ei ollut. 
Aamiainen 6.30, pelaamaan 7.15, mereen 
uimaan, lounas kello 12, takaisin golfken-
tälle, tällä kerralla harjoittelemaan, ihan 
rauhalliseen tahtiin. Sitten taas hotelliin ja 
hierontaan tai muihin hoitoihin, illalliselle 
ja nukkumaan. Joka päivä sama ohjelma, 
paitsi silloin kun menimme harjoittelun 
sijaan nahkatakkiostoksille Belekiin – eikä 
kaduta vieläkään – päinvastoin! Siis ei os-
tos eikä koko viikon reissu!

Pakettimatkalla on toista
Pakettimatkalla on toisenlaista; itse 

et järjestä mitään, tottelet vain kiltisti 
matkanjohtajan ohjeita. Kuunnella kui-
tenkin kannattaa, muuten saattaa jäädä 

jostain paitsi. Tälle marraskuiselle mat-
kalle oli järjestetty tasaisen hieno sää joka 
päiväksi sekä vaihteleva peliseura. Aina 
yhtä mukava, vaikkei entuudestaan tun-
tenutkaan juuri ketään. Edellisenä iltana 
matkanjohtaja kertoi peliryhmät ja sitten 
alettiin katsella ympärille, että kukakohan 
…. Kaikkiin ei ihan nopeasti tutustu 40 
hengen ryhmässä, jossa osa on tuttuja kes-
kenään ja pitävät omia pieniä piirejään, 
mutta seuraavana päivänä tunnettiin taas 
uudet ihmiset.

Sankaritekoja
Golfiakin pelattiin, en tosin enää 

muista, miten, mutta se kait ei ollutkaan 
matkan tarkoitus, tuloksenteko, vaan golf-
ista nauttiminen hienoilla kentillä aurin-
gossa ja siinä ohessa uusiin ihmisiin tutus-
tuminen, mikä onnistuikin ihan kivasti, 
klart det! Kilpailujakin oli, lähestulkoon 
päivittäin, mutten tainnut voittaa mitään, 
edes arpajaisissa. 

Ryhmässä oli sankaritekoihinkin yl-
täneitä pelaajia, mm. edellisellä viikolla 

Anja Wahlsten TGK:sta oli tehnyt hole-
in-onen Gloria Verden Old Coursen väy-
lällä numero 7. Teuvo Salento HaGK:sta 
teki Gloria Verden New Coursella kome-
an tuloksen 72 lyöntiä brutto. Meidän 
viikolla samainen Teuvo teki eaglen New 
Coursen viimeisellä eli 18 väylällä ja Aarre 
Leivo Koski-Golfista samoin eaglen Old 
Coursen väylällä numero 16.

Syötävän hyvää
Ainoa asia, mistä olen jälkeenpäin 

valittanut, oli ruoka. Sitä oli aivan liian 
paljon, sitä oli tarjolla aivan liian usein 
ja se oli syötävän hyvää. Lopulta jätinkin 
illallisella lämpimän ruuan väliin ja keski-
tyin lähinnä jälkiruokiin. Jälkiruokapöytä 
notkui ja suorastaan paikka paikoin valui 
suklaata ja muita herkkuja. Siellä oli todel-
lakin jokaiselle jotakin ja vähän lisää. Jos 
olisin matkan jälkeen mennyt vaa’alle, se 
olisi varmaan valittanut rumasti tai naura-
nut makeasti, mutta minäpä en mennyt – 
kiusa se on pienikin kiusa!

Heli Ekström

Pakettina 

Kaikissa Välimeren alueen maissa ruokaa 
on tarjolla enemmän kuin tarpeeksi. 
Varsinkin jälkiruokatarjoilu on omaa 
luokkaansa, suorastaan syötävän hyvää.

Kuvassa draivitaitoaan näyttävä pink lady 
on Marianne Wassholm.  

Pakettimatkalla ei tarvitse kuin odottaa 
tietoa, mitä seuraavaksi pitää tehdä.  
Penkillä kentällelähtökäskyä odottavat 
Teuvo Salento, Pertti Raimiala ja Leif 
Lindroos.

SGS on seniorimatkoillaan käynyt jo neljä kertaa Turkin Belekissä ja 
tämän lehden ilmestyessä siellä ollaan viidettä kertaa. Alla Heli Ekström 
kuvailee sanoin ja kuvin omia Belekin kokemuksiaan viime syksystä 
kohteen ollessa Glorian alue ja sen golfkentät.                               

BELEKISSÄ
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SGS
Jäsenkortti 2011
Suomen Golfliiton Seniorit

Radiokatu 20, 00240 Helsinki, Finland

PelioiKeUSaSiaa
 ”Pelioikeudet   
             on mainio juttu”

N   äin vakuuttaa Lappeenrantalainen pariskunta Riitta ja 
Seppo Paltemaa. He kertovat tässä omia kokemuksiaan 

SGS:n pelioikeuksista seitsemän vuoden jäsenyyskokemuksen poh-
jalta. Pelioikeudet tulivat SGS:n ohjelmaan juuri seitsemän vuotta 
sitten eikä liene kovin uskallettu veikkaus, että juuri pelioikeudet 
saivat heidät aikanaan liittymään golfsenioreihin. Oman kotikent-
tänsä lisäksi Paltemaat käyvät mielellään kokeilemassa uusia kenttiä 
ja siihen pelioikeudet ovat tarjonneet oivan keinon. Usein pelikohde 
on valittu sen perusteella, että se on osunut sopivasti jonkin muun 
matkan varrelle, mutta joskus matkakohteeksi on varta vasten valit-
tu jokin pelioikeuskenttä. 

Paltemaiden pelaamat kentät ovat pääsäntöisesti olleet Etelä-
Suomen kenttiä ja näin mm. Porvoo, Loimijoki, Hanko, Rauma, Au-
rinko, Kultaranta, Tawast, Kurk, Alastaro, Nurmijärvi ja Wiurila ovat 
tulleet tutuiksi. Yleensä ei ole ollut suurempia vaikeuksia peliaikojen 
saannissa, ainoa poikkeus on Vierumäki, mistä ei vielä ole vapaita 
pelipaikkoja löytynyt. 

Paraisten Archipelagia Golfklubi on tämän vuoden uusi pelioi-
keuskenttä ja sinne pääsyä Riitta ja Seppo odottavat omien sanojen-
sa mukaan kovasti. Samalla he surevat poisjääneitä kenttiä, Aurinko 
Golfia ja Kultaranta Golfia, jotka molemmat tarjosivat miellyttäviä 
pelikokemuksia. 

Uusi kenttä antaa yleensä uusia virikkeitä ja useimmissa ta-
pauksissa tekee mieli palata sinne uudestaan. Monta kertaa kentäs-
tä jää jokin reikä vaivaamaan ja haluaisi päästä pelaamaan se uu-
destaan. Näin on käynyt myös Paltemaille, mutta he ovat löytäneet 
myös muita syitä tehdä uusi matka. Hangossa esimerkiksi löytyi 
viime vuonna kaksi pussillista herkkutatteja ja sekä Raumalta että 
Loimijoelta löytyi yllättäen yhdeksän uutta reikää aikaisempien yh-
deksikköjen lisäksi! Tawast Golfissa taas jäivät erityisesti mieleen 
kentän miellyttävä layout, hyvä kunto sekä klubirvintolan erinomai-
nen ruoka. Alastaron uudehkolla kentällä piti vuorostaan varoa ken-
tällä olevaa ja sen oleelliseksi osaksi luokiteltua jäkälää, mihin pallo 
katosi varsin tehokkaasti. 

Toki Riitta ja Seppo käyttävät myös muita SGS-etuja hyväk-
seen, tämäkin haaastattelu on tehty helmikuussa Kana riansaarten 
Puerto Ricon seniorimatkan aikana.

Lopuksi Riitta ja Seppo halusivat korostaa pelioikeus asiaa erin-
omaisena juttuna ja vakuuttivat käyttävänsä niitä jatkossakin niin 
paljon kuin oma aika ja peliaikojen saanti sallivat. Vihjeenä SGS:lle 
Paltemaat ehdottavat udeksi pelioikeuskentäksi Ahvenanmaan 
Eckerö Golfia. Ei mikään hassumpi ajatus.

(Pertti Raimialan tekemän haastattelun pohjalta kirjoittanut Ole Johansson) 

Seniorien järjestäyty-
minen on aikanaan syntynyt palvele-

maan seniorien kansainvälistä kilpailutoimintaa. 70-lu-
vun puolenvälin paikkeilla otettiin ensimmäisiä hapuilevia järjes-
täytymisaskeleita, jotka olivat edellytyksinä sille, että Suomesta 
voitiin lähettää kilpailijoita kansainvälisiin seniorikisoihin. 

30 vuotta sitten vuonna 1981 perustettiin yhdistys nimel-
tään Suomen Golf iiton Seniorit,  joka alusta pitäen toimi myös 
Suomen Golfiiton jaoksena eli toimikuntana. Sen tehtävänä on 
siitä lähtien ollut valtakunnallisten seniorikisojen järjestäminen 
sekä vastaaminen maajoukkuepelaajien lähettämisestä maail-
malle. Seniorigolfin kehittäminen kilpa- ja kuntourheiluna sekä 
senioritoiminnan organisoiminen golfseuroihin on lisäksi ollut 

SGS:n keskeisenä tehtäväkenttänä.
Seniorien kilpailuinto on aina ollut suurta ja SGS:n kilpai-

lutoiminta on kolmen vuosikymmenen aikana kehittynyt varsin 
kattavaksi, kuten lehden kilpailuosiossa voidaan lukea. Resurssien 
kasvattaminen on kuitenkin edellyttänyt jäsenmäärän kasvua ja 
siihen on tarvittu muita, laajempia seniorigolfaripiirejä houkutte-
levaa toimintaa. Avainasemassa ovat tässä olleet pelioikeuksien 
hankkiminen, seniorimatkojen ja muiden jäsenpalveluiden jär-
jestäminen sekä oman jäsenlehden julkaiseminen. Nämä kaikki 
ovat tulleet osaksi SGS:n toimintaa viimeisen vuosikymmenen 
ai kana. Vaikka toimintamme on tänä päivänä varsin laajaa ja
jäseniä ilmeisesti hyvin palveleva pyrimme jatkuvasti kehitty-
mään ja löytämään uusia senioreja kiinnostavia toimintamuotoja.

Pelioikeuskentät 2011
Alla ovat kaikki tänä vuonna 
SGS:n jäsenten käytösssä olevat 
pe  lioikeuskentät ja pelioikeuksien 
mää rät. Uusi pelioikeuskenttä 
on Pa raisten Archipelagia Golf 
(kuva), josta on vuokrattu kolme 
pelioikeutta. Viimevuotisista ken- 
tistä kaikki ovat mukana myös tänä 
vuonna. Näin käytetävissä on 27 eri 
kenttää ja yhteensä 88 pelioikeutta. 
     Valtaosalle kentistä pääsee edel-
leen 10 euron toimistomaksulla, 
mutta muutama on tälle vuodelle 
nostanut sen hintaa. Viron Suures  -
taan pääsee kuitenkin pelaa maan il-
man toimistomaksua. 
     Pelioikeuden käyttäjällä tulee, 
SGS:n jäsenyyden lisäksi, olla jon-
kun SGL:n alaisen seuran peli oikeus 
sekä voimassa oleva tasoituskortti.

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

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

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

Pelioikeuksien käyttö  
Pelioikeuksien käytöstä ja säännöistä vastaa Teuvo Käyhty, p. 050 5553 974, sähköposti mkht.kayhty@kolumbus.fi

Pelioikeuskarttaa tarkkaillessa huomaa pelioikeuskenttien jakautu-
van melko hyvin ympäri Suomen. Tosin Keski- ja Itä-Suomi 
näyt tävät melko tyhjiltä, mutta toisaalta ei golfkentien tiheys, 
Tampereen aluetta lukuunottamatta, ole näillä alueilla kovin suurta. 
Seuraamme kuitenkin jatkuvasti tilannetta ja pyrimme hankkimaan 
pelioikeuksia sieltä, mistä niitä on saatavana ja minne voisi olla ky-
syntää. 

SGS:n jäsenten käytössä on siis tänä vuonna pelioikeuksia 
yhteensä 88 kpl 26:lla kotimaan ja Viron Suurestan golfkentällä. 
Suosituimmat pelioikeuskentät suhteutettuna pelioikeuksien mää-
rään olivat viime vuonna, kuten myös aikaisempina vuosina, Kurk, 
Wiurila ja Hill Side. 

Virossa: Suuresta Golf

Jäsenkortin kääntöpuolella on lueteltu kaikki peliokeuskentät 
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 ja pelioikeus on silloin vapaana. Ensimmäisellä käyntiker-
ralla käynti ruksataan aina, riippumatta siitä, milloin peliaika on 
varattu.

––>

SGS
Jäsenkortti 2011

Alastaro Golf 
Archipelagia Golf 
Botniagolf
Hangon Golf
Hartolan Golfklubi
Hill Side Golf 
Hyvinkään Golf
Kalajokilaakso
Koski-Golf       

Kurk Golf
Loimijoki Golf  
Nurmijärven GK
Porvoo Golf 
Puula Golf
Ruukkigolf
Rauma Golf
Revontuli Golf
Suuuresta Golf

Tahkon Golfseura
Tawast Golf
Vaasan Golf
ViGS, Cooke 
ViGS, Classic
VG, Kahilanniemi 
VG, Etelä-Saimaa
Virpiniemi Golf
Wiurila Golf & CC 

   SGS-jäsennumero        Nimi

   1234   MattI  Malliseniori

Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä
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MUita jäSenetUja

ALbORAn GOLf, joka sijaitsee Andalusiassa Almeriassa 
230 km ajomatkan päässä Malagasta tarjoaa SGS:n jäsenille 
mukavia alennuspaketteja. Katso ilmoitus tämän lehden 
sivulla 36. 

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

Fuengirolassa n. 35 km pääs sä Malagasta. Matkan järjestelyt 
hoituvat sujuvasti ottamalla yhteyden Par1-matkatoimiston 
Seppo Lukkariin. Hänen kauttaan hoituvat lennot, majoituk-
set, peliaikavaraukset ja jopa paikallisen pro´n Tapani Saaren-
 tolan opetus. Kaikista näistä luvataan mukavia alennuksia 
kun esitätte voimassa olevan SGS:n jäsenkortin.
Sähköposti: par1@par1golf.com, puhelin: +34 635 225 315.

Paketoi oma Espanjan matkasi

Yhteystiedot
SGS:n Golfliitossa sijaitseva toimisto ylläpitää jäsenrekisteriä, 
hoitaa jäsenlaskutusta ja toimittaa jäsenille jäsen kortin, 
Seniorigolfari-lehden sekä kilpailukalenterin. 
Yhteydenotot toimistoon mieluiten sähköpostilla: 
sgs@golf.fi tai puhelimitse (09) 3481 2244 (ma-ke). 
SGS:n kotisivut: www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit

Kadonnut jäsenkortti
Jäsenkortit tuntuvat oleva helposti katoavia ja viime vuosina 
on kadonneita kortteja esiintynyt varsin runsaaasti. 
      Koska uuden kortin toimittaminen täytyy tehdä käsin 
peritään kadonneen jäsenkortin tilalle lähetetystä kortista 
15 euron toimistomaksu. Katoamisesta tulee myös antaa 
luotettava kirjallinen selvitys.

Jäsenasioiden hoito

Vierumäen urheiluopiston peruskuntokartoitus tarjouksena 
SGS:n jäsenille (kun ryhmässä 1-4 henk) hintaan 85 euroa/
hlö (norm. 99e) ja (kun ryhmässä 5 tai yli) hintaan 80 
euroa/hlö (norm. 90e).
Tarjous voimassa kaudella 2011 paitsi heinäkuussa, jolloin 

testaaja on lomalla. Testausta voi hyödyntää esim. samalla 
kun käy pelaamassa SGS:n pelioikeuksilla Vierumäellä.

Tiedustelut/ajanvaraukset: 
Minna Penttonen p. (03) 8424 1068.  Jäsenkortti näytettävä!

Peruskuntotarkastus vierumäellä

Edullista pelaamista
Pelioikeuksien lisäksi SGS:n jäsenkortti tarjoaa edullista pelaamista myös monella muulla kentällä

Asikkalan Golf (AGS)
tarjoaa arkisin ma-pe Green Feestä alennusta 5 euroa.  

iitin  Golfseura (iGS)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 5 euroa.

Jyväs-Golf (JG)
tarjoaa arkisin ennen klo 14.00 Green Feen hintaan 
19 euroa /9 reikää ja 26 euroa /18 reikää.

Koski-Golf (KosG)
tarjoaa Green Feen kaikkina päivinä hintaan 25 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää yhden kerran kauden 2011 aikana. 

Lakeside Golf Vammala (LGV)
tarjoaa Green Feen kaikkina päivinä hintaan 25 euroa. 
Erikoishintaa voi käyttää yhden kerran kauden 2011 aikana.

nokia River Golf (nRG)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 5 euroa.

Porin Golfkerho (PGK)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 10 euroa.

Sea Golf Rönnäs (SGR)
tarjoaa arkisin 31.5. saakka alennusta Green Feestä 10 
euroa. Alennus koskee lähtöjä välillä klo 7.00-13.00.
1.6. alkaen alennus Green Feestä on kaikkina päivinä 
5 euroa. 

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

Tammer-Golf (TG)
tarjoaa arkisin ma-pe Green Feen hintaan 40 euroa.

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

Seniorien 
30-VUoTiSHiSToriiKKi 
on ValmiS
Maaliskuun 13. päivänä vuonna 1981 perustetun Suomen Golfliiton 
Seniorit -yhdistyksen 30-vuoti nen taival on nyt laitettu kovien kansien 
väliin. Mittavasta työstä on päävastuun kantanut Lassi Tilander, joka on 
historiikin suunnitellut ja myös kirjoittanut tekstin. Kirjan graafisesta 
ulko asusta on vastannut Jaska Peltola. Juhlakirjan työryh mänä on Lassin 
lisäksi toiminut Marja Virta, Asko Rantanen ja Ole Johansson. 

Voit nyt tilata nelivärisen 170-sivuisen juhlakirjan posti toimi tuksena 
suoraan kotiin. Tilaus hoituu kätevimmin netin kautta osoitteessa: 
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/juhlakirjatilaus. 
Tilauksen voi myös tehdä sähköpostitse: seniorit@golf.fi tai 
puhelimitse: (09) 3481 2244 (ma-ke).

Kirjan hinta on 20,- + postitoimituskulut 5,-

Kirja, joka kuuluu jokaisen seniorigolfarin kotikirjastoon, tulee myös 
olemaan myytävänä SGS:n järjestämissä tilaisuuksissa pitkin juhlavuotta.

SGS
Jäsenkortti 2011
Suomen Golfliiton Seniorit

Radiokatu 20, 00240 Helsinki, Finland
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Mikä Sinua motivoi olemaan mukana 
SGS:n hallituksessa 12 vuotta?

– Sanoin aina, että teen tätä rakkau-
desta golfiin. Tärkein syy on kuitenkin 
ollut erittäin hyvä henki ja toimiva 
työnjako hallituksessa sekä mahdolli-
suus osallistua lehden tekoon ja hoitaa 
pelioikeuksia rahastonhoitajan tehtä-
vien lisäksi. 

Mikä SGS:ssä on ollut parasta ollessasi 
SGS:n hallituksessa?

– No tietysti jäsenet – aktiiviset ja 
innokkaat seniorit ja hyvin toimiva 
hallitus.
– Olen ollut elämäni varrella monessa 
mukana sekä työn että harrastustoimin-
nan puitteissa, mutta näin hyvin toimi-
vaa hallitusta en ole aikaisemmin tavan-
nut. Jokaisella hallituksen jäsenellä on 
oma selkeä vastuualueensa, joka myös 

hoidetaan. Päätökset tehdään yhdessä 
ja budjetissa pysytään. Aika usein halli-
tuksissa päätöksenteko on pienen poru-
kan etukäteen sopimaa ja muut jäsenet 
ovat lähinnä kumileimasimia. Tällaisissa 
ympyröissä en ole kauaa viihtynyt.

Pelioikeuksien lisäksi, mikä on ollut 
SGS:n hyvä päätös taloudelle ja jäsen-
määrälle?

– Jäsenmatkat, ne ovat tuoneet enem-
män jäseniä kuin uskommekaan.

Onko miehesi Jouko kannustanut vai 
jarrutellut rahaministeriä?

– Jouko on aina kannustanut minua. 
Todellisuudessa SGS:n pelioikeuksien 
osto oli hänen ehdotuksensa. Tulin 
vuoden 2002 kevätkokouksesta kotiin 
allapäin ja kerroin jäsenistön protes-
toineen äänekkäästi sitä, että kaikki 
rahat menevät kilpagolfareille ja rivi-
golfarit eivät saa jäsenmaksulleen mi-
tään vastinetta. Jouko kysyi minulta, 
mitä luulet golfareiden haluavan teh-
dä ja vastasi itse, he haluavat pelata 
golfia. Hankkikaa pelioikeuksia!

Mikä oli tehtävässä hauskinta/ikävintä/
mielenkiintoisinta?

– Hauskinta ja mielenkiintoisinta oli 

olla mukana järjestämässä European 
Senior Women Golf Associations´in 
EM-kilpailuja Pickalan kentälle vuonna 
2002. Se oli ehdottomasti onnistunein 
projekti, jossa olen ollut mukana. 
Lehden tekemisestä olen myös nautti-
nut sekä mahdollisuudesta osallistua 
aktiivisesti toiminnan kehittämiseen.
– Ikäviä muistoja ei varsinaisesti ole, 
mutta jos jotain pitää mainita niin 
alkuvuosien syys- ja kevätkokouksissa 
esitetty nurina siitä, että kaikki rahat 
menevät kilpagolfiin oli masentavaa. 
Ikävää oli myös huomata miten vähän 
liiton puolella tunnetaan ja arvoste-
taan Senioritoimikunnan toimintaa.

Montako kertaa olet ajatellut, että 
pitääkö SGS:n maksaa tämäkin lasku?

– Muutaman kerran vuodessa joudun 
kysymään hallituksen jäseniltä, onko 
lasku aiheellinen.

Miksi mielestäsi seniorit liittyvät 
nykyään SGS:ään?

– Tilastollista tutkimusta asiasta ei ole 
tehty, mutta uskon, että 60 % liittyy 
pelioikeuksien vuoksi, 20 % matkojen 
ja erilaisten tapahtumien vuoksi ja 
loput 20 % päästäkseen osallistumaan 
kilpailuihin. Tämän voisi selvittää lisää-

mällä netissä olevaan jäsenhakemuk-
seen kysymyksen liittymisen syistä. 

Mitä asioita haluaisit erityisesti kehit-
tää SGS:n toiminnassa?

– Lisäisin toimikuntia ja tällä tavoin 
vapaaehtoisia kasvamaan hallituk-
sen jäseniksi. Varaisin yhden golf-
matkan kaudessa ensisijaisesti ekaa 
kertaa mukaan tuleville. Lisäisin 
kulttuurin jäsenpalveluihin ja mik-
sei myös jollekin jäsenmatkalle 
esim. yhteistyössä jonkun toisen 
senioriryhmän kanssa. Uudistaisin 
SGS:n nettisivut paremmin jäsenis-
töä palveleviksi. Yrittäisin löytää 
yhteisen sävelen Suomen Golfliiton 
kanssa. Antaisin vuosittain stipen-
din lahjak kaalle nuorelle golfarille.

 
Mitkä asiat kaudellasi kehittyivät mie-
lestäsi hyvin ja missä oli parantamisen 
vaaraan?

– Toiminta laajeni hallitusti ja lehti uu-
distui ulkoa ja sisältä. Vuosien mittaan 
kertynyt varallisuus otettiin aktiiviseen 
käyttöön hankkimalla pelioikeuksia 
eri puolilta Suomea. Tämä puolestaan 
lisäsi jäsenmäärää ja jäsenmaksuja ja 
mahdollisti toiminnan laajentamisen.
– Eniten parantamisen varaa olisi 
yh teistyössä liiton kanssa puolin ja 
toisin. Pelioikeuksien varausmenette-
lyn kehittäminen vähentäisi huomat -
tavasti turhaa työtä ja ”ei oo”-myyntiä  
caddiemastereilta.
– SGS:n kannalta paras paikka jäsen-
rekisterin ja laskutuksen hoitamiseen 
on ilman muuta golfliiton toimisto. 
SGS on kasvanut ulos nykyisen jäsen-
rekisterin puitteista, joten uuden etsi-
minen kannattaa alkaa välittömästi.

Olet ollut hallituksessa kolmen eri pu-
heenjohtajan aikana. Miten haluaisit 
luonnehtia heitä?

– Lassi Tilander on perinyt suomen-
ruotsalaisen kohteliaisuuden ja huo-
mattavan määrän huumorintajua. 
Hänen kanssaan oli hauskaa työsken-
nellä ja ilo panna alulle SenioriGolfari 
lehti. Kokoustyöskentely oli mutka - 
tonta ja suhteet sponsorehin tulivat 
kylkiäisenä. 
– bjarne nygård oli tottunut joh-
tamaan, mutta teki sen ystävällisen 
kohteliaasti. Bjarne tuli SGS:n ve-
täjäksi Golfliiton liittovaltuuston 
puheenjohtajan paikalta ja tunsi 
liiton ja sen tavoitteet. Bjarne ym-
märsi heti pelioikeuksien merki-

tyksen SGS:n kasvun kannalta.
– Pertti Raimialan aikana toiminta 
laajeni maailmalle eli SGS aloitti suu-
ren suosion saavuttaneet golfmatkat, 
joita puheenjohtaja on jaksanut kiitet-
tävästi vetää lukuisten muiden tehtä-
viensä ohessa. Pertillä on ollut ihailta-
vasti kädet kyynärpäitä myöten savessa.
 

Ovatko seniorit huolellisia raha-asiois-
saan ja tulivatko maksut ajoissa?

– Seniorit ovat huomattavan tarkkoja 
raha-asioissa ja maksavat laskunsa 
90 %:sti eräpäivään mennessä.

Matkustat paljon, tuletko osallistu-
maan myös SGS:n golfmatkoille tule-
vaisuudessa?

– Ilman muuta, jos vain ehdin ilmoit-
tautua tarpeeksi ajoissa ja pääsen mu-
kaan. SGS:n järjestämät golfmatkat 
ovat olleet ehdottomasti parhaat ryh-
mämatkat, joihin olen osallistunut.

Osallistutko vapaaehtoistyöhön edel-
leen golfin puitteissa?

– Olen jäsenenä MS2012 projektissa, 
jonka tehtävänä on järjestää kansain-
välinen Seniorinaisten golfkilpailu 
Marisa Sgaravatti Trophy Talissa ke-
säkuussa 2012. Kilpailuun odotetaan 
osallistujia 13-16 Euroopan maasta. 
Lisäksi olen SGS:n 30-vuotisjuhlatoi-
mikunnan ja -historiikki toimikunnan 
jäsen. SGS:n 30-vuotishistoriikki 
kan nattaa jokaisen seniorigolfarin 
hankkia. Kirja sisältää Lassi Tilanderin 
sujuvaa tekstiä ja paljon valokuvia 
kolmelta vuosikymmeneltä.
– Lisäksi olen ollut oman seurani 
SHG:n kilpailutoimikunnassa jo use-

amman vuoden. Olin vuosia sitten 
hallituksen jäsen, mutta nyt se paikka 
on aviomiehelläni. Taidan panostaa 
jatkossa enemmän omaan itseeni ja 
jonkun uuden taidon opetteluun.

Missä maassa ja millä kentällä haluai-
sit vielä pelata?

– Haluaisin tehdä yhdistetyn ooppera- 
ja golfmatkan Moskovaan. Antti 
Peltoniemi on jo luvannut toimia 
suosittelijana, jotta ryhmä pääsisi tälle 
vaikeasti lähestyttävälle golfkentälle. 
Matkan järjestäjä vielä puuttuu. 
Myös Islanti on ollut pitemmän aikaa 
suunnitelmissa. Suomesta ei vain raaski 
lähteä muualle kesä-aikana. Vähän 
nuo rempana haaveilin jäägolfista 
Huippuvuorilla ja maailman korkeim-
pien golfkenttien bongaamista, 
mutta nyt ne haaveet on jo haudattu. 
Olen pelannut kuuluisia ja kalliita 
golfkenttiä mm. St Andrewsin Old 
Coursen, Espanjan Valderraman, 
Uuden Seelannin Cape Kidnappersin 
ja Nippon GCC:n Tokion lähellä ja 
pettynyt joka kerta – no ehkä odotuk-
set ovat olleet liian korkeat.  

Onko sinulla evästystä tuleville SGS:n 
hallituksille?

– Kuunnelkaa jäsenistöä herkällä 
korvalla
– Kehittäkää toimintaa ja uudistukaa
– Seuratkaa ja pysykää päätetyssä bud-
jetissa.

Kiitos Marja vastauksista ja hyvää 
jatkoa!

Koonnut: Ole Johansson

Marja SGS:n kolmen viimeisen puheenjohtajan ympä-
röimänä. Puhenjohtajat vasemmalta Pertti Raimiala, 
Bjarne Nygård ja Lassi Tilander.

arja Virta jäi viime syksynä 
pois SGS:n hallituksesta ennätyspitkän 
neljän kauden eli 12 vuoden jälkeen. 
Hallituk sen jäsenet ovat lehden välityk
sellä halunneet esittää Marjalle muutaman 
kysymyksen ja vaikka tämä onkin eräänlai 
nen läksiäis haastattelu, Marja ei onneksi 
jätä meitä kokonaan, vaan jatkaa vielä eri
lai sissa senioriprojekteissa.  

MARJA
12 vuotta
hallituksessa

Marja on juuri vastaanottanut läksiäislahjana golfaiheisen 
taulun, joka on miltei yhtä iso kuin juhlittava itse.

M
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Lassin vaikutelmia 
           aUStRaliaSta
Olympiakaupunki Sydney

Viime vuodenvaihteen molemmin 
puolin bongasin itselleni aivan uuden man-
tereen, tutustuessani neljän viikon aikana 
Australiaan ja sen suurimpaan, aivan ihas-
tuttavan kauniiseen Olympiakaupunkiin 
(2000) nimeltä Sydney. Pikaisesti piti 
myös selvittää alueen golftarjonta ja han-
kin heti käyttööni kartan kaupungista ym-
päristöineen josta kruksasin noin 75 kent-
tää eli tarjontaa olisi riittänyt aika paljon 
pitempään visiittiin. Nyt ennätin pelata 
15 eri kenttää eli tähän otantaan perustu-
vat alempana tulevat havaintoni. 

Rugby ja kriketti päälajeja
Kenttien suuri lukumäärä kertoo, 

että lajia harrastetaan Australiassa paljon, 
mutta ei se sielläkään ole mikään urheilu-
sivujen lemmikki, vaikka maalla on mies-
ten major-voittojakin sentään 15 kappa-
letta. Suuria lajeja, joiden jalkoihin kaikki 
muut näyttävät jäävän ovat rugby ja kri-
ketti, jotka saavat koko ajan sivukaupalla 
palstatilaa. Aivan käsittämättömän paljon 
harrastetaan myös erilaisia vedonlyöntila-
jeja kuten laukka- ja koirakilpailuja. Niistä 

löytyy tilastoja, vihjeitä ja tuloksia päivän 
lehdestä aina vähintään 5-6 sivua ja vielä 
urheiluosastosta!!

Golf edullista
Vaikka golfia ei juurikaan seura-

ta, sitä harrastetaan sitäkin enemmän ja 
mo net kentät ovat jopa arkisin täynnä 
pelaajia. Golf on myös yllättävän edullis-
ta, sillä keskiarvokseni jäi ehkä vain noin 
25 euroa kierrokselta. Pelasin lähinnä ns. 
yleisiä kenttiä koska privaateiksi julistau-
tuneille klubeille olisi jo ennen matkaa 
pitänyt kirjoitella tulostaan. Muutamalle 
sellaiselle onnistuin sentään pääsemään 
ja nauttimaan vähän ylellisemmästä ja 
kiireettömämmästä ilmapiiristä. Kaikki 
pelaamani kentät olivat klubien hallinnoi-
mia mikä selittää osaltaan alhaiset maksut. 
Paikallisista golflehdistä huomasin kyllä, 
että kalliita ja nimikuulujen suunnitteli-
joiden luomia uusia Pay & Play -kenttiä-
kin löytyy, mutta niitä pyrin karttamaan 
aina kun voin.

Kentät vanhoja
Pelaamani kentät olivat keskimäärin 

myös hyvin vanhoja, mikä ilmeni mm. 
niin, ettei niiltä juuri koskaan löytynyt 
rangea eli harjoitusaluetta. Vanha britti-
käytäntöhän ei tätä, aikanaan USA:sta 
tullutta ”välttämättömyyttä” ole koskaan 
oikein noteerannut. Ykköstiin lähitun-
tumasta löytyi sen sijaan lähes poikkeuk-
setta parin lyöntipaikan kokoinen karsina 
verkkoineen, missä kentälle lähtevä saattoi 
vähän irrotella lapojaan. Tällainen sopisi 
mielestäni monelle Suomenkin kentälle 
ja etenkin niille joissa rangelle on turhan 
pitkä matka. Toinen erikoisuus oli se, että 
kaikille kentälle lähtijöille tyrkytettiin 
joka paikassa mukaan pientä lastenämpä-
riä, missä oli tarkoitus kuljettaa hiekkaa 
lyöntijälkiinsä. Yleensä tämä hiekka oli vi-
tivalkoista, mutta paremmilla kentillä jopa 
vihreäksi värjättyä. Golfkärryssähän sellai-
nen ämpäri menee ihan vaivatta, mutta 
tällaiselle kävelevälle kantobägimiehelle 
moinen ”käsilaukku” sopi vähän huonosti 
ja niinpä laistin koko homman ja tyydyin 
vain vanhanaikaiseen turpeen takaisin lait-
toon, aina kun onnistuin sellaisen irrotta-
maan. Pelaamistani kentistä parhaimpia 
olivat majesteetillinen Royal Sydney, kau-

nis ja hyvin privaatti Avondale, sekä huima 
merenrantakenttä Long Reef, jonka nyky-
muodoista on vastannut itse Peter Thomson.

Kauas on pitkä matka
Kokonaisuudessaan Australia on ai-

van upea golfkohde, jossa kaunein kesä on 
juuri silloin kun meillä paukkuvat pakkaset. 
Sydneyn seudun kesä muistuttaa sitä paitsi 
omaamme myös siinä suhteessa, että päivät 
ovat pitkiä ja golfkierroksen voi aloittaa vaik-
kapa jo aamukuudelta ja, että kello neljän 
jälkeen voi ns. hämy-alennuksella (twilight) 
pelata pitkälle yli kahdeksaan. Toinen hyvää 
golfia tihkuva matkakohde Australiassa on 
Sydneystä 700 kilometriä länteen sijaitseva 
maan toinen Olympiakaupunki Melbourne 
(1956), jossa olosuhteet lienevät kutakuin-
kin identtiset.

Australian ainoa ongelma on tietenkin 
se, että se on vähän syrjässä, eli kun sinne 
asti menee, on aikaa varattava ainakin kuu-
kauden verran. 

Lassi Tilander

Sydneyn tunnetuin maamerkki on tanskalaisen 
arkkitehdin Jorn Uzon´in suunnittelema ooppera-
talo. Rakennutajien kanssa syntyneiden erimieli-
syyksien takia Uzon erosi kalliista ja pitkäksi ve-
nyneestä rakennusprojektista eikä tarinan mukaan 
koskaan sen jälkeen astunut maan kamaralle.

Kenguruita riittää ja niihin törmää myös golfken-
tillä, missä eivät anna pelaajien häiritä lepohet-
keään.

Koala on toinen ainoastaan Australiassa esiintyvä 
eläin.

Sydneyn kaupungissa vanha ja uusi arkkitehtuuri 
elää sulassa sovussa.

Kuvat: Marja Virta

           Matkailu 
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Espoon Hotelli Kuninkaan- 
tiessä 28.11.2010 pidetys sä 
syyskokouksessa oli juuri 

kokouspäivälle sattuneesta rajus-
ta lumimyrsystä huolimatta läsnä 
reilut 70 SGS:n jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana 
toimi rutinoidusti Lassi Tilander. 
Kokouksen tärkein päätös oli pää-
tös hyväksyä hallituksen ehdotus 
yhdistyksen rekisteröimisestä sekä 
sääntöjen muuttamisesta. Hal li-
tuksen tekemän ehdotuksen pe-
rusteina olivat verotustekniset 
syyt. Jotta SGS voisi säilyttää ve-
rovapautensa yleishyödyllise nä 
yh distyksenä, sen oli joko re kis -
teröidyttävä tai liityttävä Suomen 
Golfliittoon ja siirrettävä koko 
omaisuutensa liitolle. Kokouksen 
päätös rekisteröitymisen puolesta 
oli yksimielinen. Sääntöjen muu-
toksen myötä yhdistyksen nimeksi 
tulee Suomen Golfseniorit r.y.

Vuosikokouksen muita kä-
siteltäviä asioita oli uusien halli-
tuksen jäsenten ja tilintarkastajien 
valinta. Hallituksessa 12 vuotta 
rahastonhoitajana toiminut Marja 
Virta ei enää asettunut ehdol-
le uudelle kaudelle, eikä myös-
kään miesten kilpailuja kolme 
vuotta hoitanut Sakari Finne. 

Heidän tilalleen kokous valitsi 
Paltamon Golfia edustavan Tiina 
Pesosen sekä Viipuri Golfin Teuvo 
Käyhdyn.
        Tilintarkastajiksi valittiin Ta-
pani Vuopala uudestaan ja uu tena 
Hannu Tapiola. Varatilintarkasta-
jina jatkavat Teppo Ranta nen ja 
Heikki Aaltonen.

Toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio vuodelle 2011 vahvistet-
tiin. Toimintasuunnitelman osalta 
osa osanottajista olisi halunnut lä-
hettää M70-kisoihin myös toisen 
joukkueen. Kokouksen päätöksen 
mukaan pöytäkirjaan liitettiin 
pon  si, jonka mukaan kilpailutoi-
mikunta tutkii edellä mainitun 
toiveen toteuttamisen mahdolli-
suutta.

Kokousta edeltävässä Open 
Forum -tilaisuudessa jaettiin kau-
den 2010 SM-mitalit ja muut pal-
kinnot läsnä oleville palkittaville. 
Muina ohjelmakohteina olivat 
mm. Kristel Reinfeldtin esitelmä 
Viron Saaren maasta golfkohteena 
ja Sveitsin päävalmentajaksi siirty-
vän Timo Karvisen esitelmä kan-
sainvälisestä kilpailutoiminnasta 
ja valmistautumisesta kilpailuun.

Teksti ja kuvat: Ole Johansson

SyySKoKoUKSen
tärkeimmät päätökset

Syyskokousta edeltäneessä Open Forum -tilaisuudessa jaettiin 
mitalit ja palkinnot läsnäoleville kauden aikana kilpailuissa kun-
nostatuneile ja muille ansioituneille. 
Vasemmalla ylhäällä Messilä Golfin Jukka Torstila vastaan ottaa 
omasta ja tiiminsä puolesta SGS:n erkoiskunniakirjan seu ran 
erinomaisesti hoidetuista seniorien Reikäpelin SM-kisojen järjes-
telyistä.
Muut palkittavat ovat Haastajatourilla viime vuonna me nes tyneitä:
M55-ikäluokan sekä scr- että hcp-sarjan voittaja oli Pauli 
Ovaskainen MTG (vas), kakkossijan vei Aki Kurronen HaGK.   
M65-sarjan ykkönen ja kakkonen ovat Matti Kilpeläinen NGK 
(vas) ja Juhani Nieminen AGK. 
M70-sarjan ykkönen ja kolmonen ovat Seth-Veli Järvinen LG (vas) 
ja Jouko Kaartinen SHG.         

KoSKi Golf joukkuemestari 2010

Viime syksyn lehtemme kilpailu rapor toinnissa 
jäi 55-vuotiaiden seu rajoukku e mestaruus notee-

raamatta. Pahoittelemme lapsustamme ja korjaamme 
nyt asian kertomalla, että Koski Golfin joukkue on 
vuoden 2010 lyöntipelin Suomen mestari tuloksella 
485. Joukkueessa pelasivat yläkuvassa keskellä seisovat 
Olli Hietanen, Pekka Niinimäki ja Leo Ollikainen. 

Hopeaa otti St. Laurence Golf tuloksella 490 
lyöntiä, mistä vastasi kuvassa oikealla seisova joukkue 
Kari Nyman, Tapio Paananen ja Markku Taskinen. 
Pronssin vei Messilän Golf tasatuloksella 494 Espoon 
Golf seuran kanssa. Messilän joukkueen muodostivat 
Erkki Kortelainen, Markku Utti ja Pekka Laine. 

Espoon Golfseuran joukkue 
Jyrki Hiilivirta, Juha Kopo-

nen ja Reijo Ravantti jäi 
niukasti mitalisijojen ulko-

puolelle vaikka pelasi saman 
tuloksen kuin pronssijoukkue. 

Asia ei ilmeistä päätellen 
kuitenkaan näytä pelaajien 

mieltä kovasti painavan.

Lyöntipelin miesten 55-vuotiaiden Joukkue-SM-kullan voitti keskellä seisova Koski Golfin 
joukkue. Hopean otti St Laurence Golf oikealla ja pronsssin Messilän Golf vasemmalla. 
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Portugalissa Atlanttiin 
rajoittuva Praia del Rey 
tarjoaa ihanteelli sen golfin 
lisäksi muitakin elä myk siä 
ja kokemuksia. Pelin vasta 
painoksi voi lähiseudulla 
tutustua aidossa ympäris 
tössä maan keskiaikaiseen 
historiaan ja vaikkapa 
nauttia kiireettömässä 
ilmapiirissä lasillisen 
paikallista kirsikkalikööriä.

SGS:n syksyn ensimmäinen jä-
senmatka lokakuun puolivälissä 
suuntautui Portugaliin, missä 

kohteeksi oli valittu Euroopan golf-
matkailupiireissä mainetta saavuttanut 
Praia del Ray. Viikon kestäneellä 37 se-
niorin pelireissulla kohde näytti kaik-
ki parhaat puolensa, kruununa koko 
matkan ajalle osunut aurinkoinen ja 
muutenkin ihanteellinen sää.

Praia del Rey lukeutuu vanhalla 
mantereella golfkohteiden aateliin, sil-
lä se valittiin vuonna 2007 Euroopan 
parhaaksi golfresortiksi. Itse kenttä on 
selkeästi kaksijakoinen. Aivan Atlantin 
tuntumassa kiertävät väylät tarjoavat 
pelaajille aitoja merellisiä links-elä-
myksiä, syvemmällä sisämaassa pelaaja 
pääsee puolestaan vastaamaan puisto-

kentän asettamiin haasteisiin. 
Kentästä jäi miellyttävä jälkimaku 

ja siedettävä tuloskortti ehkä siksi, että 
säänhaltija oli tällä kertaa senioripe-
laajille suosiollinen. Mikäli tuuli olisi 
rantaväylillä toden teolla tuivertanut, 
tuntemukset ja tulokset olisivat saatta-
neet olla toisenlaisia.

”Kultaista kotkaa” 
kesyttämässä

Jos seudulle suunnannut golfari 
kaipasi vaihtelua, niin sitä kyllä tarjosi 
riittämiin matkaohjelmaan kuulunut 
toinen kenttä, Golden Eagle. Kolmen 
vartin sumuisen bussimatkan päässä 
senioreita odotti layoutiltaan aivan 
toisentyyppinen peliareena, jossa riit-
ti paitsi bunkkereita myös vesiesteitä. 

Portugalin Praia del Rey Kahteen kertaan kierretty, kaunis ja maise-
miltaan monimuotoinen Golden Eagle ei 
ollut väylien osalta aivan parhaassa kuosis-
sa, mutta loistokuntoisilla viheriöillä senio-
rit saivat täälläkin nauttia puttaamisen iha-
nuudesta – ja pirullisuudesta.

Tältä kentältä mieleen painui eritoten 
kahdestoista väylä, veden ympäröimä par 
kolmonen, jonka viheriön tavoittaminen 
osoittautui monelle pelaajalle yllättävän 
hankalaksi. Juuri tälle väylälle päättyi toisel-
la käyntikerralla useimpien ryhmien haus-
ka, virkistävää vaih telua pelaamisen tuonut 
ja ryhmähen keä nostattanut Pink Ball -kisa. 

Golden Eagle kuuluu ehdottomasti 
niihin kenttiin, jotka eivät jätä ketään kyl-
mäksi, vaan herättävät pelaajissa suuria in-
tohimoja, joko puolesta tai vastaan. Vaikka 
”Kultainen kotka” jäi ainakin meikäläiseltä 
tällä kertaa kesyttämättä ja tuloskortti jäi 
muistuttamaan suunnattomasta nöyryy-
tyksestä, kokemisen arvoinen Golden Eagle 
joka tapauksessa on.

Menneisyyttä aistimassa
Praia del Rey lähiympäristöineen on 

houkutteleva ja mielenkiintoinen golfkoh-
de, koska se tarjoaa pelin lisäksi muutakin 
nautittavaa ja koettavaa. Se on siis oiva 
valinta esimerkiksi sellaisille pareille, joista 
vain toinen puoliso on golfiin vihkiytynyt.

Parinkymmenen kilometrin etäisyy-
dellä loistavasta viiden tähden Marriot-
hotellista sijaitsee YK:n kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestön Unescon suojeluksessa 
oleva keskiaikainen Obidoksen kaupunki 
linnan muureineen ja kapeine kujineen. 
Siellä kelpaa golfarinkin rauhoittua pelin 
jälkeen, miettiä ajan ja kehityksen kulkua ja 
huuhtoa arkiset peli- tai muut huolensa la-
sillisella paikallista kirsikkalikööriä, ginjaa. 

Pelaamisen lomassa kannatti piipah-
taa myös vajaan kahdenkymmenentuhan-
nen asukkaan Penichessä. Tämä Euroopan 
mantereen läntisin kaupunki tunnetaan ka-
lastuksen keskuksena ja nykyisin myös surf-
fareiden mekkana. Kaupungin eittämättä 
tunnetuin maamerkki on kuitenkin vanha 
merenrantalinnoitus, jossa toimi 1950-lu-
vulta lähtien parin vuosikymmen ajan yk-
sinvaltiaan ottein maata hallinneen päämi-
nisterin Antonio de Oliveira Salazarin ajasta 
muistuttava vankila. Nykyisin linnoitukses-
sa on museo, jossa diktaattorin ajasta on 
muistuttamassa vielä muutama vankiselli. 

Penichessä aisti aidon portugalilaisen 
elämänmenon. Vatsa ja makuhermotkin 
saivat siitä osansa, kun paikallisessa rantara-
vintolassa saattoi viivähtää hetken nauttien 
herkullisia grillattuja sardiineja. 

SGS:n syyskauden 2010 ensimmäinen 
pelimatka Portugalissa hipoi täydellisyyttä. 

Koko viikon ajan senioreiden peliä seura-
si liki pilvettömältä taivaalta paistanut ja 
sopivasti säteillään hellinyt aurinko. Kun 
palvelu ja järjestelyt vielä toimivat, pien-
tä golfkärryselkkaus ta lukuun ottamatta, 
aivan loistavasti ja porukassa vallitsi sekä 
kentällä että yhteisillä päivällisillä iloinen 
ja rento meininki, ei onnistuneelta pelimat-
kalta voi juuri enempää odottaa.

Golfkentältä 
       keskelle keskiaikaa

Aamun sumu on hälvennyt ja kaste viivähtää vielä het-
ken viheriön pinnassa. Näkymä Golden Eaglen klubilta 
harjoitusgreenin yli avaus- ja päätösväylille.

Aallonmurtajien virkaa hoitavien betonimöhkäleiden 
takana häämöttää Penichen vanha merenratalinnoitus, 
jolla on ollut rooli myös Portugalin poliittisessa lähi-
historiassa.

Obidoksen keskiaikaisilla kapeilla kujilla riitti väkeä, 
vaikka kiihkein turistisesonki oli jo ohi. Ikiaikaisissa 
rakennuksissa toimii nykyisin kahviloita, ravintoloita 
ja putiikkeja, joissa kelpaa ihastella portugalilaisia 
käsityötuotteita.

Kierros on takana ja virvokkeet Praia del Reyn teras-
silla edessä. Tässä vaiheessa taas slaissit suoristuvat ja 
putit uppoavat herkästi.

           Matkailu 

Teksti: Seppo Rönkkö
Kuvat:  Pertti Raimiala ja Seppo Rönkkö
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Ensimmäinen työpaikkani oli Nokia 
Datassa Kutomotiellä Helsingissä, 
ja huoneeni ikkunasta ihmettelin 

Talin golf-kentällä harvakseltaan kiertä-
viä pelaajia. Mikähän tuossakin lajissa 
kiinnosti? Mutta eipä aikaakaan kun työ-
porukkani halusi kokeilla kolopalloa, ja 
sen jälkeen se oli menoa. Vuosi oli 1987. 
Alkuaikoina kenttiä ei ollut liiemmälti ja 
suurinta osaa vasta rakennettiin. Niinpä ne 
olivat hieman toisenlaisessa kunnossa kuin 
tänään – raffi suomennettiin useimmiten 
rämeiköksi. Meitä naisgolfareita ei ollut 
silloin kovin paljon. Muistan hyvin 90-lu-
vun alkupuolelta Telen golfkisat Pickalassa. 

Klubille tullessani eräs mies-
pelaaja tokaisi minulle, että olet kuule 
tullut väärään paikkaan. No, oikeassa pai-
kassahan minä olin. Satuin vain olemaan 
kilpailun ainoa nainen. Oli mukava saada 
Pekka Vennamolta palkinto naisten sarjan 
parhaana pelaajana. Seuraavana vuonna 
meitä oli jo kolme naispelaajaa, ja taas oli 
mukava päästä palkinnoille. 

Suomen golfhistoriassa on tapahtu-
nut viimeisen 25 vuoden aikana todella 
paljon. Kenttien ja pelaajien määrä on mo-
ninkertaistunut ja voimme pitää itseämme 
jo ammattimaisen ja aktiivisen golfkult-
tuurin maana. Tähän kehitykseen me se-

niorit olemme vaikuttaneet merkittävästi.  
Niinpä näissä merkeissä on mukava juhlia 
ensi kesänä henkilökohtaista 25-vuotista 
golftaivalta.

Mailat mukana Suomessa 
ja maailmalla

Minulle tutuimmat ja tärkeimmät 
kentät ovat pitkäaikainen koti- ja osake-
kenttäni Kurk Golf Kirkkonummella sekä 
kesämökkimme vieressä oleva Karelia Golf 
Kontiolahdella. Viimeiset pari vuotta olen 
ollut Paltamo Golfin jäsen. Tällä koke-
muksellani katson edustavani senioreiden 
hallituksessa koko Suomea. Olen ahkera 
klubipelaaja, en lukeudu intohimoisiin 

kilpapelaajiin. Nautin lajista, sen haasteis-
ta, itseni voittamisesta, liikunnasta, hyväs-
tä seurasta sekä luonnosta. Pelaan mielel-
läni eri kentillä ja tähänhän meidän omat 
edulliset pelioikeutemme antavat hyvän 
mahdollisuuden.

Kuten tiedätte, golf on erinomainen 
laji matkailijalle. Rannalla loikoilu on mu-
kava vaihtaa golfiin. Ensimmäisen golf-
matkan teimme mieheni kanssa vuonna 
1996 Irlantiin, jossa ensimmäinen kenttä 
oli kuuluisa Portmarnochin links-kenttä. 
Mieheni sai juhlallisen kohtelun – hänet 
ohjattiin paksua punaista mattoa pitkin 

pääovesta sametilla verhoiltuun puku-
huoneeseen. Sanomattakin on selvää, että 
hänen mailansa kannettiin. Minä sain 
raahata mailani linnamaisen klubitalon 
takapuolelle, jossa pienestä nurkkaovesta 
menin naisten pikkuruiseen pukuhuo-
neeseen. Kolkompaa pukuhuonetta en ole 
koskaan nähnyt. Muuten, kierros aidolla 
links-kentällä opetti minut rakastamaan 
kotimaamme raffeja.

Ennen Irlannin matkaani ostin golf-
passin, johon olen kerännyt leiman jo-
kaiselta ulkomailla pelaamaltani uudelta 
kentältä.  Näin on helppo muistella peli-
kierroksia sekä kenttiä jälkikäteen. Passiin 
mahtuu 38 leimaa ja viime vuonna se täyt-
tyi.  

Olen osallistunut kahdelle seniorien 
golfmatkalle ja totesin, että toiminnas-
sa on mukana paljon todella aktiivisia ja 
iloisia ihmisiä. Niinpä ajattelin, että tässä 
porukassa on varmasti myös mukava tehdä 
töitä ja kehittää tätä meidän yhteistä golf-
harrastusta sekä senioritoimintaa. 

Kirstunvartijan tehtävät
Rahastonhoitajan tehtävät sisältävät 

jäsenrekisterin ylläpitämisen, jäsenlasku-
tuksen, yhdistyksen maksuliikenteen hoi-
tamisen, sekä budjetoinnin ja talousseu-
rannan. Yhdistyksemme jäsenrekisterin 
varsinainen äiti on kuitenkin Golfliiton 
toimistopäällikkö Kirsi Kankaanranta, jo-
ka hoitaa senioreiden asioita sekä jäsenre-
kisteriä puolipäiväisesti. Rahastonhoitajan 
tehtäviä on aikaisemmin hoitanut kaksi-
toista vuotta Marja Virta. Olemme Marjan 
kanssa tehneet kapulan vaihtoa joulukuus-
ta alkaen. Mikäpä näitä tehtäviä on otta-
essa vastaan kun Marja on hoitanut asiat 
viimeistä piirtoa myöten erittäin ammatti-
maisesti. Koulutukseltani olen kauppatie-
teiden maisteri, joten tiedän millä puolella 
ovat debet ja kredit. Olen kuitenkin tieto-
hallinnon pitkäaikainen ammattilainen ja 
toiminut tietohallintojohtaja useassa suo-
malaisessa konsernissa.

Toivotan teille kaikille oikein muka-
vaa golfkautta!

Tiina Pesonen

neljänneSVUoSiSataa Golfia 

Marja Virta ja 
Tiina Pesonen 
tilitoimistossa

Oma kiinnostukseni golfiin syttyi 
joskus 90-luvun alkupuolella. 
Kesti kuitenkin joitain vuosia en-

nenkuin tuli tartuttua edes mailaan kiinni, 
olihan lajilla elitistinen maine ja kukapa 
nyt ei osuisi paikallaan olevaan palloon, 
kun sitä viuhuvaa tennispalloakin pystyi 
palauttamaan vastustajan ulottumatto-
miin. Silloisessa työpaikassani HPY:ssä 
(nykyinen Elisa) toimi aktiivisesti urhei-
lukerho TIK ry, jonka puitteissa golfker-
hokin toimi. Sitä kautta pidettiin etiket-
tikursseja, joiden vetäjänä toimi SHG:ssä 
vaikuttava Rauno Leisso. Raunon vetämät 
kurssit olivat todella asiantuntevia, mutta 
saivat golfin pelaamisen vaikuttamaan tosi 
nipottajien touhulta.

Turpeennostoa Leppävaarassa
Kaikesta tästä huolimatta pallon-

lyöntiä piti lähteä kokeilemaan ja hyvää 
duunikaveriani Jorma Kallioista on kiittä-
minen lopullisen golfkärpäsen puremisesta 
kohdallani. Hänkin on SHG:n jäsen ja 
jaksoi luoda 

uskoa Leppävaaran harjoitusrangella kylk-
käreiden ja turpeennoston jälkeenkin. Kyl- 
 lä se pallokin siitä vielä lähtee oikealle ra-
dalleen. SHG:n Luukin kentän maanan-
taipäivien ”tumpulavuoroja” tuli sitten 
Jorman kanssa kierrettyä useasti rangehar-
joittelun ohessa. 

Vaikka asuinpaikkani on Vantaalla 
niin Lappeenrannan seudulla tuli ja tu-
lee vietettyä lähes jokainen viikonloppu 
pääsiäisestä aina myöhään syksyyn, sillä 
siellä on vanha kotitaloni sekä vaimon 
kotitalo Luumäellä. Täten oli luonte-
vaa aloittaa greencard-kurssikin Viipurin 
Golfi ssa. Silloinen pro Pertti Ahokas 
(Antti Ahok kaan isä) toimi kurssin vetäjä-
nä. Lappeenrannassa oli silloin vesirange, 
joka on edelleen käytössä Kahilanniemen 
kentällä, jonne palloja lyötiin reikäisel-
tä kumialustalta. Golfhan ei ole voima-
laji, mutta siitä ei kukaan tullut huo-
mauttamaan, vaikka matto välillä lähti-
kin mailan mukana kymmeniä senttejä 

eteenpäin. Tästä seurauksena oli tietenkin 
kova kylkikipu. Yksi kylkiluu oli hieman 
koholla rintalastasta kun piti lähteä lo-
pullista pelisuoritusta tekemään. Ehkä 
kipu rauhoitti lyöntiä ja pelaamista, kun 
piti svingailla vain kevyesti ja neljän reiän 
jälkeen pelisuoritusta vastaanottanut Toni 
Karjalainen totesi sen tulleen hyväksytysti 
suoritetuksi. Tämä tapahtui vuonna 1996. 
Peli-iältäni olen siis teini ja nyt voi vain to-
deta, että turhan myöhään tuli aloitettua.

Kenttiä bongaamaan
Golfaamisen alkuvuosina tuli kesäi-

sin bongattua suomalaisia kenttiä, sillä nii-
den erilaisuus viehätti ja viehättää edelleen. 
Noin 60 kierretyn kentän lisäksi bongatta-
vaa vielä riittää. Ulkomaan retkien osuus 
on vuosien mittaan kasvanut aiemmasta ja 
siihenhän on nyt talvikaudellakin entistä 
paremmat mahdollisuudet lisääntyneen 
vapaa-ajan ja tarjonnankin suhteen.

Työelämästä irtaantuminen vuoden 
2007 alussa mahdollisti golfaamisen entis-
tä aktiivisemmin.

Oma hcp-tasoni käväisi jo tuossa 8 
pinnassa, mutta sitten käden rannevamma 
vuoden 2008 keväällä vei pari kautta toi-
pumiseen ja vasta viime syksy antoi viittei-
tä uudesta tulemisesta. Tällä hetkellä hcp 
on 10 paikkeilla.  

Vuoden 2009 lopulla VG:n seniori-
toimikuntaa 16 vuotta vetänyt Jyrki Koi-
vuniemi luovutti vetovastuun minulle ja 
niiden tehtävien hoitamista on nyt sitten 
harjoiteltu reilu vuosi.

Tämän vuoden alusta alkaneeseen 
SGS:n hallitustyöhön syylliset löytyvät 
Imatran Golfin Veikko Purhosen ja syys-
kokouksen osanottajien suunnalta. Yrite-
tään olla sen luottamuksen arvoinen tässä 
työssä.   

Hyvää alkavaa golfkautta kaikille!       

Teuvo Käyhty

teUVon GolfKUUlUMiSia 

Maastotutkimusta Kanariansarilla

  Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet 
  TEuvo KäyhTy ja TIINa PESoNEN



28   SENIORIGOLFARI 1/2011 SENIORIGOLFARI 1/2011     29

egyptistä 
pois viime hetkellä

Egypti on takuuvarman arinkon-
sa ja sateettomuutensa ansiosta jo 
useamman vuoden ollut seniorien 

tammikuun matkan kohteena. Vuosi sit-
ten olimme Sharm el Sheikh´issä ja tänä 
vuonna päätimme katsoa miltä golfin pe-
luu tuntuu Punaisen meren länsirannalla 
sijaitsevassa El Gounassa. 30 kilometrin 
päässä Hurghadasta sijaitseva El Gouna 
näyttää olevan täysin keinotekoisesti täy-
temalle rakennettu turistikohde. Alueen 
toistaiseksi ainoa golfkenttä on rakennettu 
saarelle rakennetun Steigenberger-hotellin 
ympärille. Kenttä on, kuten ilmeisesti ho-
tellikin, saksalaisen esimieskaartin johta-
ma ja täsmällisyys myös sen mukaista.

Meidän hiukan kentän ulkopuolella 
oleva Mövenpick-hotellimme on vuoros-
taan sveitsiläisten hoteissa ja niin palvelu 
kuin ruokakin oli ensiluokkaista. Hotelli 
on levittäytynyt varsin laajalle alueelle 
ja kun meidät oli majoitettu alueen ää-
ripäihin olisi päivittäinen liikunta tullut 
hoidetuksi jo aamiaiselle ja päivälliselle 
kävellessä. 

Golf oli kuitenkin mottomme ja sen 
takiahan me olimme tänne hakeutuneet. 
Kulkeminen kentälle hotellin omalla pik-
kubussilla tuntui alussa hiukan monimut-
kaiselta kun kivenheiton päässä olevalle 
klubille piti ajaa koko kenttä ja melkein 
puolta kylääkin kiertäen. Lopulta suuri 
osa katsoikin parhaaksi kävellä kentälle, 
mikä kävikin helposti, koska golfbägit säi-
lytettiin klubilla koko vierailumme ajan.

Palvelu hyvää, 
kentässä toivomisen varaa

Jos palvelu ja täsmällisyys oli golfklu-
billa erinomaista, sitä samaa ei valitetta-
vasti voinut sanoa kentästä. Se oli luvalla 
sanoen paitsi yksitoikkoinen ja pitkähkö 
myös kunnoltaan heikko. Mutta, kun 
kenttä on tupaten täynnä aamusta iltaan 
eikä valoisaa aikaa ole liikaa, niin ei yksin-
kertaisesti jää aikaa kentän hoitoon. 

Siinä missä väylillä ei useimmiten ol-
lut ko vinkaan paljoa ruohoa, niin sitäkin 

re he vämpää se oli griinien ympärillä. Sam-
maleenomainen ruoho pysäytty armotto-
masti kaikkki lyhyeksi jääneet lähestymi-
set ja pallon nostaminen siitä viheriölle oli 
enemmän kuin tuskallista. Viheriöt olivat 
ok, joskin puttausvauhdin säätäminen oi-
keaksi tuotti vaikeuksia. Mailat joutuivat 
koetukselle kivikovissa bunkkereissa ja 
väy lien välissä olevassa hiekkaerämaassa.

Positiivinen yllätys oli, että vaikka 
starttilistat olivat täynnä, ei minkäänlaista 
ruuhkan tai hiostamisen tunnetta tullut. 
Kierroksetkin veivät pääsääntöisesti alle 
viisi tuntia, mitä täydellä turistikentällä on 
pidettävä hyvänä.

Golf ja hyvää ruokaa
Eri vesiurheilulajien lisäksi El Gouna 

ei tarjoa kovinkaan paljoa virikkeitä, joten 
vapaapäivinäkin suuri osa senioreista valit-
si ajankulukseen golfin, auringonoton ja 
uinnin ollessa useimpien seniorigolfarei-
den kohdalla taakse jäänyttä elämää. 

Golfin peluuseen toi vat kuitenkin 
mielek kyyttä jokapäiväiset kilpailut ja mu-
kavat pelikaverit. Pääkilpailut olivat yleen-
sä joukkuekilpailuja, jotka lisäsivät yhteis-
henkeä ja pani yrittämään vähän ekstraa 

kun ei joukkuekavereiden takia kehdan-
nut hirveästi mokata. Monelle osanotta-
jalle esimerkiksi Valssi ja Pink Ball toivat 
uusia miellyttäviä pelikokemuksia. Ja jos 
ei peleissä päässyt kärkisijoille pystyi aina 
panostamaan palkintojen arvontaan tai 
golft ietovisassa pärjäämiseen.

Kuten olemme oppineet, on ruoka-
tarjonta näissä Välimeren maissa omaa 
luokkaansa, myönteisessä mielessä. Niin 
myös täällä. Onneksi sen verran jo muka-
na olleena on oppinut, että ei ruoka syö-
mällä lopu eikä kaikkea tarvitse ahmia. 

Kone jätti, mutta ei hätää
Ainakin kahden pariskunnan osal-

ta matka olisi voinut alkaa paremmin. 
Lentokentällä annetun väärän lähtöinfor-
maation takia pariskunnat myöhästyivät 
koneen lähdöstä ja saivat lähtöportin ik-
kunasta katsella kun heidän matkatava-
ransa purettiin lentokoneen ruumasta. 
Toi nen, meidän seniorityhmäämme kuu-
luva pariskunta, oli onneksi sen verran 
rutinoitunut, että ei hätääntynyt, vaan jär-
jesti itsensä omin neuvoin Istan bulin kaut-
ta Kairoon. Sieltä 500 kilometrin matka 
taittui taksilla ja aamulla he olivat meitä 
vastassa  kun tulimme amiaiselle! 

El Gouna vai Sharm el Sheikh
Nyt kun kokemusta on sekä Sharm 

el Sheikh´istä että El Gounasta on todet-
tava, että kokonaisuutta arvioitaessa en-
sinmainittu vie voiton. Jos kuitenin uusi 
ensi vuonna valmistuvaksi suunniteltu 
uusi golf kenttä toteutuu saattaa se kään-
tää vaakakupin El Gounan eduksi. Tosin 
on olemassa vielä kolmas alue, Soma 
Bay, joka varmasti on kokeilun arvoinen. 
Täytyy vain toivoa, että tilanne Egyptissä 
rauhoittuu ja maahan voi jatkossa tulla 
uudestaan. 

Alkuvuonna Egypti on päivittäin ollut maailman uutisten pääaiheena. Siellä syntyneet 
levottomuudet ovat aiheuttaneet sen, että kaikki turistimatkat sinne ovat tällä hetkellä pysähdyksissä. 
Tässä suhteessa SGS:n tämän vuoden ensimmäisen jäsenmatkan ajoitus oli täydellinen, koska viikko 

kotiin paluustamme kaikki turistit lennätettiin pois maasta. Tätä kirjoitettaessa presidentti Hosni 
Mubarak on juuri kerännyt miljardinsa ja luopunut vallasta. Huhujen mukaan hän lymyilee 

huvilallaan, joka sattumoisin sijaitsee viime vuoden golfkohteessamme 
Sharm el Sheikh´issä.

El Gouna

El Gounan golfklubilla voi näin mukavasti rentoutua ennen kierrosta. Lepotuoli- 
paikat ovat vieneet Keijo Malin KGV, Esko Solaranta AGS, Veli-Matti Aitala, EGS 
ja Seppo Sarvimäki PGH. Seisomaan joutuivat Matti Lahtinen HyG, Sirpa Ahren- 
berg KGV, Tarja Solaranta AGS, Leila Klimenko StLG, Veikko Kasurinen EGS, 
Matti Santonen EGS ja Olof Siljander TG.

Vielä tässä vaiheessa porukka on autuaan tietämä-
tön siitä, mitä kohta tämän jälkeen Egyptissä oli 
odotettavissa. 

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

Keskellä golfkenttää on 
tämä Antoni Gaudin inspi-
roima (tai peräti suunnit-
telema) monsteri. Sikäli 
sopi hyvin, että melkoinen 
monsteri oli myös vierei-
nen par kolmonen.

Teksti: Ole Johansson  .  Kuvat: Hans von Hertzen ja Ole Johansson

           Matkailu 
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lyöntiensä toimineen hyvin mutta putti ei 
sujunut lainkaan – kiitos griinien, joihin 
hän ei mielestään saanut sitten minkään-
laista otetta. 

Samaa viheriöiden julmuutta tuskai-
livat myös monet muut mukana olleet, 
kallistuksia ei opittu lukemaan, palloa ei 
saatukaan pysähtymään koville pinnoil-
le, hiukankin ylipitkille lähestymisille ja 
puteille oli seurauksena pallon menetys 
rotkoon jne. Mutta löytyi toki pelaajilta 
päinvastaisiakin kommentteja. Hesalainen 
Saarisen Mauri totesi illallispöydässä, ettei-
väthän nämä juuri griinejä kummempia 
olleet, piti vain tarkkaan katsoa kallistuk-
set, tuumata sitten hetki ja lopuksi putata.

Puumailat hotelliin
– Oikeastaan aika helppo kokonai-

suus, vaikkakin muutama väylä jäi kyllä 
mieltä kaivertamaan, ne olisi pitänyt kye-
tä ainakin paariin puristamaan. Griinien 
kanssa minulla oli alkupäivinä hieman 
hakua mutta kun juoneen pääsin, aika 
mukavilta ne sitten tuntuivat. Näin tii-
visteli tunnelmiaan imatralainen Timo 
Holopainen, joka sanojensa todisteeksi 
voittikin toisen viikon mestaruuskisan 
miesten sarjan tuloksella 33 pistettä. Eräs 
toinen kärkeen sijoittunut herra oli myös 
hyvinkin tyytyväinen puttipeliinsä, kisa-
kierroksen ensimmäinen puolisko selvisi 
13 putilla, eikä sisääntulokaan vaatinut 
kuin 17 puttia.  Kierroksen hyvän tulok-
sen kruunasi tälle pelaajalle kuitenkin se 
kun hän uskalsi jättää puumailat hotelli-
huoneeseen ja rauhoittaa pelinsä rautoihin 
kapeiden ”kujien” pelossa.

Jottei tämä sittenkään liian helpolta 

kuulostaisi, päätöspäivänä samainen herra 
puttasi kierroksellaan 47 puttia!

Huikeita korkeuseroja
Tämä  isolla rahalla ja paljolla työllä 

vuoreen ”upotettu”  kenttä oli myös alus-
taltaan hyvin kaksijakoinen. Pallo oli joko 
lyhyellä väyläruoholla (kotimaan kentiltä 
tuttuja raffeja ei kentältä löytynyt) tai se-
niorien ristimällä ”harmaalla alueella” eli 
sora-laavamassalla josta onnistunut lyönti 
oli vaikeampaa kuin vaikeaa. Alusta oli 
sellainen joilla Suomessa ei totisesti har-
joitella. 

Huikeat korkeuserot väylillä ja väy-
lien kesken ja eräiden väylien kapeus ai-
kaansaivat myös sen, että  linjasta karan-
nut lyönti päätyi joko rotkoon, paljon 
alempana kulkevalle naapuriväylälle tai 
johonkin mahdollisia sadevesiä imevistä 
valtaisista betoniränneistä.

Mutta, mutta ja mutta. Tällainen 
golfkentän ehkä pitääkin olla, ainakin jos-
sain ja ainakin kerran peliurallaan jokaisen 
on hyvä tällainen kokea, myönsi moni 
matkalainen. Kun kenttä ei anna bogipis-
teitä yli kolmenkymmenen kuin todella 
nappiin menneen kierroksen korttiin, jo-
kainen vähänkin golfmailaa käsitellyt tie-
tää kyseessä olevan ei-aivan-tavallinen-pel-
tokenttä-pöytägriini-yhdistelmä. Kahden 
viikon parhaan tuloksen, 35 bogipistettä, 
kirjasi vaasalainen Maj-Britt Finne, eikä 
viikkokisojen listalta löydy kuin viisi kol-
mosella alkavaa korttia tusinan parhaiten 
pelanneen joukosta. Tämä lista luonnehtii 
ehkä parhaiten kentän olemuksen.

Ei seniorireissua ilman kisoja
Ja kun golfareista on puhe, mitä olisi-

kaan juttu ilman kisoja ja niiden tuloksia.
 Ensimmäisen viikon mestaruuskisas-

sa naisten ykkönen oli Sinikka Sääskilahti 
KGV 31 bogipisteellä, perässä tulivat Eira 
Pekkinen KeG 30 ja Tarja Komulainen 
MeG niinikään 30 pistettä. Miesten puo-
lella keulaa piti Jorma Teppo OGK 29 pis-
teellä, seuraavina Lauri Hänninen WGCC 
27 ja Heikki Oittinen LPG 25 pistettä.

Kakkosviikon mestaruuskisassa nais-
ten haka oli Maj-Britt Finne VG 35 pis-
tettä, seuraavina Liisa Oittinen LPG 32 ja 
Eila Raimiala HyG 31 pistettä. Miesten 
ykkönen oli Timo Holopainen IG 33 pis-
tettä, kakkosena samalla tuloksella Markus 
Peura HyG ja pronssilla Esa Sääskilahti 
KGV 25 pistettä.

Vetäjät tyytyväisiä
Pertti ja Eila Raimiala olivat paluu-

päivänä kokonaisuuteen hyvin tyytyväisiä 
ja hiven väsyneitäkin, kaksi viikkoa paime-
nena vaatii veronsa.

– Säät olivat olleet koko ajan golfa-
rille ihanteelliset, päivisin 20-24 astetta, 
leppeä tuulenvire ja aurinkoa. Eka viikol-
la yksi pelipäivän jälkeen paikalle yltänyt 
sade- ja ukkoskuuro oli vain mukava rai-
kastus ja kentän vehreyttäjä. 

– Ja porukka oli jälleen hyvä, sanoi 
Pertti Raimiala. Jokaisella seniori-ikäisellä 
on tietysti jo tapansa, tottumuksensa ja 
tyylinsä, niin kentällä kuin sen ulkopuo-
lellakin, mutta kaikki meni hyvin. Yksi 
tapaturma pelikierroksella vaati sairaala-
käynnin ja se tietysti hiukan varjosti mie-
liä, mutta muutoin ihan ok-reissu.

Senioreilla jäi vielä kesytettävää     Anfi Taurolle 

O    lisiko tästä myös golfarien uu-   
dek si eurooppalaiseksi paratiisik-
si, tätä saivat tutkia ja mietiskellä 

seniorigolfaajat helmikuussa viikkojen  
kuu si ja seitsemän pelimatkallaan.

Jos lopullista vastausta ei kahden vii-
kon aikana ehkä löytynytkään, saatiin Anfi 
Tauro Golfin väylillä kuitenkin maistiaiset 
niin golfarin paratiisin kuin sen kuuluisan 
vastakohdankin huipputarjouksista.

Seniorigolfarien tämän vuoden toi-
nen pelimatka suuntautui Gran Canarian 
etelärannalla sijaitsevaan Tauron laaksoon 
ja täällä Anfi Tauro Golfin kentälle. Tämä 
laaksoa ympäröivän vuorten rinteisiin lou-
hittu ja upotettu kenttä ei jättänyt ketään 
kylmäksi, mutta aivan jokaista se ei kyllä 
liiemmin lämmittänytkään, siksi haastava-
na se koettiin.

Toinen kerta Puerto Ricossa
Golfmatka Tauroon oli senioreilla jo 

toinen, edelliskerran täällä käytiin vuosi 
sitten. Matka oli tälle vuodelle Suomen 
Golfliiton Seniorien toinen jäsenmat-
ka, ensimmäinen tehtiin tammikuussa 
Egyptiin. Tauro-matka toteutettiin yhteis-
työssä Aurinkomatkojen kanssa, isäntä-
emäntä-vetäjinä toimivat rutiinilla ja tyy-
lillä hyvinkääläiset Pertti ja Eila Raimiala. 
Ensimmäisellä peliviikolla mukana oli 30 
golfaria, toisella 35 ja kun kahden viikon 

pelaajia oli 20, niin kaikkiaan näihin väy-
liin pääsi tutustumaan 45 senioria.

Ja miksikä sitten tänne? Pertti Rai-
miala listaa päällimmäisiksi perusteluiksi 
eteläisen Gran Canarian takuuvarmat sää-
olot tähän vuodenaikaan, uuden korkea-
tasoisen kentän, hyvät hotelli-, kenttä- ja 
muut palvelut sekä alueen vielä jokseenkin 
kurissa pysyneen golfaamisen hinnoitte-
lun.

– Ja kyllä tämänkin matkan koke-
mukset ovat siksi positiiviset, etten pidä 
ollenkaan mahdottomana ajatusta palata 
tänne taas parin-kolmen vuoden kulut-
tua. Edellyttäen tietysti, ettei esimerkiksi 
hinnoittelulla tipauteta tätä upeaa aluetta 
raamiemme ulkopuolelle.

Norjalaismijonäärin 
rakennuttama kohde

Tauron laaksossa Anfi Tauro Golf 
and Luxury Resorts -kokonaisuuden ke-
hittyminen ja rakentuminen kansainväli-
seksi ykköskastiin sijoittuvaksi matkailu-
kohteeksi alkoi pientalotyyppisellä loma- 
 osakerakentamisella 1980-luvun lopulla 
sittemmin edesmenneen norjalaisen Björn 
Lyng -nimisen teol lisuuspohatta-keksijä-
miljönääri toimesta ja varoin. Hyvin kor-
keatasoinen, luksuspiirteinenkin 129-huo-
neiston hotelli, missä seniorigolfareitakin 
tällä matkalla hellittiin, valmistui vuonna 

1998.

Arizonalaishenkinen kenttä
Maailmankuulu kenttävelhokolmik-

ko Robert von Hagge, Michael J. Smelek 
ja Richard A. Baril on suunnittelut maail-
malle jo yli 1000 golfkenttää mukana  Anfi 
Tauro, joka avattiin vuonna 2006. Eikä 
tämä arizonalais-henkiseksi luonnehdittu 
kenttä poikkea trion yleistyylistä yhtään, 
kenttä ei jätä ketään kylmäksi, luomus 
päinvastoin synnyttää pelaajissa hyvinkin 
ristiriitaisia tunteita. 

Keltaisilta pelattuna 6037-metrinen 
kenttä on lyöjälle haasteellinen ja jalan 
liikkuvalle raskaskin, siitä pitää huolen 
lähes 130 metrin korkeusero alimman ja 
ylimmän tiiauspaikan välillä. Oman mai-
rittelunsa kentän tasosta antaa sekin, että 
muun muassa Espanjan monet nykyi-
set golfhuiput ja -lupaukset käyvät täällä 
lyöntitaitojaan testaamassa ja hiomassa. 

Puttaaminen tuotti tuskaa
Kenttä on sekoitus silmiä hiveleviä 

näkymiä vuorille ja Atlantille, huikeita 
kor keuseroja, kapeita avausnieluja ja grii-
nejä, jotka synnyttivät senioriryhmässäkin 
ehkä eniten ilta-jutustelua. Muun muassa 
maajoukkuepelaaja hämeenlinnalainen 
Toivo Pönnikin totesi pelipäiviään luon-
nehtiessaan lyöntiensä ja erityisesti rauta-

           Matkailu 

Teksti ja kuvat: Markus Peura

Mikä olisi parempi paikka uudeksi Edeniksi? Näin kysyy eräs kansainvälinen matkaesite 
kuvaillessaan eteläisellä Gran Canarialla vanhojen kalastaja kaupunkien Moganin ja Puerto Ricon väliin sijoittuvaa 

 Anfi Tauro Golf and Luxury Resortia, kiivaasti rakentu vaa hulppeaa loma-aluetta.
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Aloittaisinko 
golfin pelaamisen tällä iällä

   os minulta nyt 
ky syt täisiin, aloit-
taisinko golfin pe-

laamisen, mitä tähän 
vastaisin? Vaikea kysymys, 
kun takanapäin on yli kol-
menkymmenen vuoden golfin 
harrastus. Silloin kesti melkein 
kymmenen vuotta vanhem-
pieni monien suosittelujen ja 
maanittelujen jälkeen, ennen 
kuin aloitin golfharrastukseni. 
Nyt ei taitaisi enää vastaavaan 
empimiseen riittää yhtä monta 
vuotta. 

Golfin harrastuksen aloit- 
 tamiselle tässä iässä on niin 
myönteisiä kuin vastaisia 
seikkoja. Omalla kohdallani 
myönteisenä asiana pidän elämän tilan-
netta, mikä sallisi taloudellisesti panos-
taa golfin välineisiin ja opin saamiseen. 
Ajallisesti vieläkin enemmän, sillä elä-
keläisenä aikaa on, ja aikaa tulee koko 
ajan lisää. 

Golfin harrastus vie paljon aikaa. 
Tässä mielessä minun pitäisi golfiin 
kiinnostuneena luopua joistain omista 
vakiintuneista harrastuksistani. Ja mitä 
tähän sanoisi puoliso (jos sellainen oli-
si), kun golfin pelaaminen vie parhaan 
osan päivästä? Tähän voisi vain sanoa, 
että golfin harrastus on syytä aloittaa 
yhdessä. Ja saisinko pelikavereita täl-
lä iällä? Minä olisin melko arka vasta-
alkajana kysymään päästä pidemmän 
aikaa pelanneiden ryhmään mukaan. 
Olen kuullut, että eräiden kohdalla vas-
ta-aloittelijoita ei ole huolittu mukaan 

golfkierrokselle. Tällaiselle tämä on gol-
fin surmanisku, joidenkin kohdalla on 
golfin harrastuksen aloitus voinut jäädä 
sikseen.

Golfkenttiä on kymmeniä kertoja 
enemmän kuin aikoinaan 70-luvulla 
ja golfaajien keski-ikä kasvaa. Joissakin 
seuroissa nähdään se jopa ongelmana, 
niin että uusia yli 50-vuotiaita ei enää 
oteta jäseniksi. Onkohan tämä vain 
huhua, mene ja tiedä. Mahdollisuuksia 
on nykyään paljon. On mahdollista 
ostaa osakkeita, vuokrata niitä tai liit-
tyä yhdistyspohjaisiin golfseuroihin. 
Golfopettajia on monia, ja golfmatkoja 
järjestetään moniin eri kohteisiin, joissa 
aloitteleville golfareille on omat ryh-
mänsä. Golfmessuja pidetään vuosit-
tain, joissa esitellään kenttiä ja välineitä. 
Aina löytyy henkilöitä, joilta voi kysyä. 

Nykyaikana ei voi mitenkään 
syyttää sitä, ettei tietoa ole saa-
tavissa.

Olen itse ns. ikiliikkuja 
ja kiinnostunut kaikenlaisesta 
liikunnasta. Jos minulle nyt 
tarjottaisiin mahdollisuus ko-
keilla golfin pelaamista, niin 
varmasti tarttuisin innokkaasti 
tilaisuuteen.  

Liikunta on huume, jos-
ta tulee riippuvaiseksi – tosin 
ihan hyvässä mielessä. Kun on 
tottunut ulkoilemaan, hiihtä-
mään, pelaamaan tai muuten 
liikkumaan melkein päivit-
täin, tuntuu kuin päivästä jäisi 
puuttumaan jotain, kun ei ole 

harrastanut liikuntaa. On kiistaton asia, 
että liikunnalla on omat vaikutuksensa 
myös golfareiden keski-iän nousuun. 
Omat vanhempani aloittivat golfin pe-
laamisen lähes 60-vuotiaina. He ehtivät 
harrastaa sitä melkeinpä elämänsä lop-
puun asti. 

Tätä kirjoittaessani olemme kes-
kellä helmikuun pakkasia ja Pohjolan 
lumisia huippunietoksia. On vaikea ku-
vitella tähän aikaa itseään viheriöllä put-
taamassa. Oikeastaan on mahdotonta 
edes ajatella, miten ja missä ajassa tämä 
kaikki lumen paljous katoaa. Sulaako 
se vetenä ja mahdollisesti tulvina, vai 
haihtuuko se vain edellisen vuoden mu-
kaisesti ilmaan? Ilmatieteilijät väittävät, 
että tämä kuuluu normaaliin talveen, 
eikä ilmastomuutoksesta ole kysymys. 

Pirkko Holmela

J

The Ball     
In My Hand I Hold A Ball,  

White And Dimpled, Rather Small 
 Oh, How Bland It Does Appear,  

This Harmless Looking Little Sphere  
 By Its Size I Could Not Guess,   

The Awesome Strength It Does Possess  
 But Since I Fell Beneath Its Spell,  

 I’ve Wandered Through The Fires Of Hell  
 My Life Has Not Been Quite The Same,   
Since I Chose To Play This Stupid Game  
 It Rules My Mind For Hours On End,   

A Fortune It Has Made Me Spend  
 It Has Made Me Yell, Curse And Cry, 

 I Hate Myself And Want To Die 
  It Promises A Thing Called Par, 
 If I Can Hit It straight And Far  

To Master Such A Tiny Ball,   
Should Not Be Very Hard At All  

 But My Desires The Ball Refuses,   
And Does Exactly As It Chooses

  It Hooks And Slices, Dribbles And Dies, 
 And Even Disappears Before My Eyes  

 Often It Will Have A Whim,   
To Hit A Tree Or Take A Swim

With Miles Of Grass On Which To Land, 
 It Finds A Tiny Patch Of Sand 

 Then Has Me Offering Up My Soul, 
 If Only It Would Find The Hole 

 It’s Made Me Whimper Like A Pup,   
And Swear That I Will Give It Up  

And Take To Drink To Ease My Sorrow,  
           But The Ball Knows .... 

                     .... I’ll Be Back Tomorrow.

w
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Antti Reponen osaa golfata, koskapa on voittanut 
Viipuri Golfin seniorimestaruushopeaakin jo 
parina vuotena peräkkäin.

Todiste Antin tarkkuudesta saatiin viime syksynä 
marraskuun toisena päivänä Malagan seudulla Santa 
Maria -kentän 15. väylällä. Reikä on par kolmonen ja 
mitta 162 metriä.

Antin peliryhmää odotteli tiillä neito, joka tarjosi 
osallistumismahdollisuutta miljoonan dollarin hole-in- 
one kisaan vaivaisen kympin euron osallistumismaksul-
la. Las Vegasin reissu kaikkine kuluineen kuului sille, 
joka holarin tekee ja Vegasissa olisi erikseen toinen hole 
in one -kisa, jonka voittaja sen miljoonan kerää. Kaikki 
osallistujat saisivat kaupan  päälle  kolme palloa. Antti 
totesi, että nuo pallot eivät ole kympin arvoisia ja jätti 
maksamatta – siis osallistumatta.

No, arvaahan sen, kädessä luotettu puu-seiska ja 
pallo kuppiin – hole-in-one! Tyttö sanoi ”sorry”.

Vaan Anttipa totesi, että Vegasissa on jo aiemmin 
käyty ja että holari on aina hieno juttu. Peliseura arvosti 
Antin tekoa yhtä paljon, sillä illalla oli tarjolla kuohu-
juomaa kaikille. Onneksi olkoon hienosta suorituksesta!

Antti Reponen

MELKEIN MILJOONAN DOLLARIN MIES

(Kimmo Pennasen kirjoittama teksti lainattu VG:n nettisivuilta)

Kuva ei ole Espanjan miljoonajutusta, vaan tässä Antti Reponen (vas.) saa palkinnon 
parhaasta scratch-tuloksesta VG:n Tenan Tuoppi -kilpailussa viime vuonna. Palkinnon 
ojentaa kilpailun perustaja, lappeenrantalainen ikigolfari Tenho “Tena” Ruotsalainen. 
Kuva: Juha Haikala
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 KUinKa 
         riKKi rÄJÄHTÄneeSTÄ 
          KarHUSTa KooTTiin 
 SenioriGolFari

Lassin kolumni

Televisiosta tuli erää-
nä helmikuun ilta-
na dokumenttioh-
jelma melkein 25 

vuotta sitten sattuneesta pant-
tivankidraamasta, joka alkoi 
pankkiryöstöllä Helsingin Ja-
komäessä ja päättyi valtavaan 
räjähdykseen Mikkeliin torin 
kulmalle aamuyöstä 9.8.1986. 
Ohjelma keskittyi kahteen 
silloiseen Karhuryhmän polii-
siin Kari Tulikouraan ja Jussi 
Makkulaan, joiden komea ura 
poliiseina katkesi samassa sil-
mänräpäyksessä. 

Aiheen tähän juttuun sain 
kun näin ohjelman lopussa toi-
sen poliiseista, Jussi Makkulan, 
pelaavan golfia. Jussi Makkula 
ei itse muista suuresta pama-
uksesta yhtään mitään sillä 
ta ju oli ns. kankaalla parisen 
viikkoa. Lehdistä ja muitten 
kertomuksista hänelle on tul-
lut jonkinlainen kuva tapahtu-
mista. Räjähdys ja ympäriinsä 
sinkoilleet autonkappaleet ja 
paineaalto olivat kaataneet 
mie hen katuun, jossa hän virui 
verisenä, toinen silmä ja korva 
irronneena ja koko vartalo, pää 
mukaan lukien, täynnä ruhjei-
ta. Autosta irronneita osia oli 

tunkeutunut jopa luotiliivin 
lävitse. 

Jussi Makkulalla oli edes-
sään vuosia kestänyt sairaalaru-
peama ja hänet leikattiin häm-
mästyttävät 38 kertaa. Lääkärit 
kiittelivät Makkulan erittäin 
vahvaa sydäntä, joka ensisijas-
sa mahdollisti kaikki mittavat 
hoitotoimenpiteet. Vahva sy-
dän oli taas peräisin vuosien 
urheilijataustasta, sillä kaiken-
lainen urheilu kuuluu elimel-
lisenä osana Karhuryhmän hy-
vään valmiustilaan. Jussi Mak-
kulan oma ryhmä, ja hän itse 
henkilökohtaisesti, olivat aikai-
semmin samana kesänä vieneet 
EM-kilpailun ykkössijat mitte-
löissä, jotka testasivat poikke-
uksellisissa oloissa toimivien 
poliisien kykyä selviytyä niin 
fyysisistä kuin taktisista tehtä-
vistä. 

Pitkä toipumiskausi ja 
masentavat oikeustaistelut hoi-
tojen, kuntoutuksen, korvaus-
ten ja eläkkeiden maksamises-
ta veivät useita vuosia ja vasta 
kuusi vuotta sitten, sopivasti 
miesgolfarien seniori-ikärajan 
ylittäneenä, Jussi Makkula löy-
si golfin.

Äkillinen poistuminen työ-

elämästä jättää ihmisen monel-
la tapaa yksin. Kaikki sosiaali-
nen elämä loppuu kerralla ja 
vanhoista kave reista ei kuule 
kuin satunnaisesti. 

Golf on onnistunut nyt 
täyttämään Jussi Makkulan 
elä män uudestaan. Hän on 
saanut paljon uusia ystäviä ja 
paljon mukavaa yhdessäoloa 
mielenkiintoisen pallo pelin 
merkeissä. Ähtärissä asuva 
Jussi Makkula edus taa luon-
nollisesti paikallista golfseuraa 
Ähtärin Golfia ja kiertää pääo-
sin Moksunniemen yhdeksän-
reikäistä kenttää jota ollaan, 
sivumennen sanoen, kasvatta-
massa 18-reikäiseksi. Hänen 
tasoituksensa on jo kunnioitet-
tavat 18.6, mikä on tältä, nyt-
temmin yksisilmäiseltä mie-
heltä, melkoinen saavutus. 
Hän kokee menettäneensä ns. 
syvyysnäkönsä ja ongelmia tu-
lee varsinkin hiekkaesteissä.

Jussi Makkula kilpailee 
pal jon ja hyvällä menestyksel-
lä erilaisissa seniorikilpailuissa 
ja sanomattakin on selvää, että 
hän kuuluu, kaikkien ilois-
ten aktiiviharrastajien tavoin 
Suomen Golfliiton Senioreihin.

Lassi Tilander

Kiinnostus golfin sääntöihin 
lisääntyi, kun Euroopan Tour 

antoi kolmen kuukauden pelikiellon 
skotlantilaiselle pelaa jalle, joka oli 

syyllistynyt vakavaan sääntörikkeeseen 
Venäjällä pelatussa kilpailussa.    
     Sääntörike oli tapahtunut viheriöllä, jossa 
pelaaja ei laittanut merkkausnastaa pallon taakse 
vaan vähän sen sivuun. Asettaessaan pallon takai-
sin paikalleen, hän laittoi sen tarkasti merkin etu-
puolelle, hyö tyen täten ehkä 10 mm. Kansain väli-
nen lehdistö arvelee tämän ammattilaispelaajan 
maineen menneen iäksi.

Pallon tunnistaminen
Pelkästään viheriöllä ei tapahdu pallon merkitse-
misessä huolimattomuutta. On varsin yleistä, että 
pelaaja tunnistaessaan palloaan ei merkitse sen 
paikkaa vaan pyörittää sitä ruohossa tai ottaa sen 
käteensä.  Tästä seuraa lyönnin rangaistus.     
     Lisäksi on huomattava, että kanssapelaajille 
on ilmoitettava tunnistusaikeista ja annettava 
heille mahdollisuus tarkkailla pallon nostamista 
ja asettamista tarkalleen alkuperäiselle paikalle. 
Merkitse pallosi niin, että kykenet sen tunnista-
maan. (Sääntö 12-2)

Talvisääntö
Talvisääntö on poikkeusolosuhteita varten. Se on 
yleensä Suomessa tarpeen keväisin ja syksyisin. Se 
ei ole pysyvä nautintaoikeus. Palloa nostettaessa 
sen paikka on merkittävä. Pallo on asetettava pai-
kalleen annetun siirto-oikeuden rajoissa, mutta ei 
lähemmäksi lippua. Ilman pallon paikan merkit-
semistä pallon siirtäminen tuo lyön nin rangais tuk-
sen.

Osmo Saarinen
osmo.saarinen@hotmail.com

Kannattaa 
olla tarkkana

Sääntöpalsta
Osmo Saarinen
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Neljät Kesäpäivät       ensi kesänä

OHJELMA
 . yhteislähtökilpailu klo 9.00 (kokoontum. 8.30) . 

 . kullakin paikkakunnalla omaa ohjelma .. keittolounas  . hyvät palkinnot . . tervetuloa mukaan .

 04.7.  ma  LOHJA St. Laurence Golf   45 e
 19.7.  ti   PORI Porin Golfkerho         35 e
 27.7.  ke   OULU     Oulun Golfkerho         40 e
 03.8.  ke MIKKELI  Golf Porrassalmi 35 e

ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa Caddie Masterille:

Lisätietoja:
Teuvo Käyhty

p. 050 5553 974

PORI: p. 02 630 3888
caddie-master@kalafornia.com

LOHJA: p. 019 357 821
caddie.master@stlg.fi

MIKKELI: p. 015 335 518
toimisto@annilangolfkeskus.net

OULU: p. 08 5315222
caddiemaster@oulugolf.fi 

VUOSIKOKOUSKUTSU 
Suomen Golfliiton Seniorien jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

kevätkoukseen, joka pidetään torstaina 28.4.2011 klo 17.00 
Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 25.4.2011 mennessä: 
ilmo.seniorit@golf.fi tai p. (09) 3481 2244 (ma-ke).  Lisätietoja: Ole Johansson, p. 040 746 2626

OPEN FORUM
Ennen vuosikokousta kello 14.00 järjestetään 
edellä mainitussa paikassa avoin tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus. Ohjelma on ensisijaisesti 
suunnattu golfseurojen senioritoimikuntien 
puheenjohtajille ja jäsenille mutta kaikki golf-
seurojen jäsenet ovat tervetulleita. 
Ohjelma: www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit

VUOSIKOKOUS
Kello 17.00 alkavassa kokouksessa käsitellään 
Suomen Golfliiton Seniorit -yhdistyksen sään-
töjen §12 määrää mät asiat.
Esityslista nähtävänä SGS:n kotisivuilla osoit-
teessa: www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit

Kahvitarjoilu.


