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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koi-
tuk  sena on kehittää se nio ri golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen senioreita 
kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edes-
auttaa seurojen senioritoimikuntien toimin- 
taa sekä yhteistyössä Golfliiton kanssa koor-
dinoida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet ja 
naiset sinä vuonna kun täyttävät 50 vuot-
ta. Jäsenmaksun mak sa neita senioreita oli 
vuoden 2018 lopussa 14 519.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open ja Senioripokaalit. 
Lisäksi jär jeste tään eri seniori-ikäryhmille 
M50 Haastajatour, M60 Tour, M65 Tour, 
M70 Tour, M75 Tour, N60 Tour, N70 Tour, 
Senior Aluetour sekä erikseen reikäpeli- 
 kilpailut 60-, 65-, 70- ja 75-vuotiaille mie-
hille. Viime vuonna aloitettu uusi kilpailu-
sarja Pohjois-Suomi Tour pelataan myös tänä 
vuonna.
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open ovat avoinna myös SGS:ään kuulu-
mattomille Suomen Golfliiton jäsenseuro -
jen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Senior 
Open on avoin myös ulkomaisille pelaajille. 
Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapah-
tumat ovat EM-joukkuekilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjes tä  mät 
miesten EM-kisat ovat syys kuun alussa 
Tanskassa, naisten vastaavien kisojen 
pelipaikka ei vielä ole tiedossa. Kesäkuussa 
järjestetään ESGA:n (Eu ro pean Senior 
Golf Association) miesten M70-sarjan 
kisat Ruotsissa ja M55-joukkuei den 
mestaruuskilpailut heinä-elokuun vaihteessa 
Walesissa. ESLGA:n (Euro pean Senior Ladies 
Golf Associations) mestaruus kilpailut, nimel-
tään Marisa Sgara vatti Trophy, sekä N65-
joukkuekil pailut järjestetään heinäkuussa 
Puolassa.

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

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet ja 
heidän toimikautensa:

Anneli Tuominen, KyG
2012 – 2019
Varapuheenjohtaja 
050 639 38
anneli.tuominen@kotiportti.fi  

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

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

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

Kyösti Puustinen, PGC
2017 – 2019 
040 779 8311
kyosti.puustinen@gmail.com   

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

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

Kristian Toivio, RuG
2012 – 2019 
0440 453 980
kristoivio@hotmail.com
  

SGS:n kotisivut:
www.suomengolfseniorit.fi 

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

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

jäsenmäärässä ennakoidusti
pientä pudotusta

Jäsenten käytettävissä olevat pelioikeuskentät lisääntyvät tänä kautena kahdel-
la SGS:n hankittua pelioikeudet oikealla näkyvästä Oulujärven rannalla sijaitse-
vasta Paltamon Golfista ja Hirsala Golfista Kirkkonummella (alakuva).

Golftoimialalla vuosi 2018 oli hiukan mollivoittoinen. 
Talous vaikeuksissa painivien kenttien osalta jouduttiin teke-
mään ikäviäkin päätöksiä, mutta toivottavasti saadaan taas 
positiivinen vire päälle.

SGS:n jäsenmäärä putosi muutamalla kymmenellä kau-
della 2018. Tämä korreloi myös Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen jäsenmäärään, joka myös pieneni. Emme voi jäädä 
”tuleen makaamaan” vaan meidän on ryhdyttävä toimenpi-
teisiin, jolla päästäisiin takaisin ainakin maltillisen kasvun 
uralle. Golfliiton kanssa on sovittu yhteistyöstä, jonka avulla 
pyritään saamaan uusia senio reita golfin pariin sekä nykyisin 
jo pelaavia senioreita liittymään SGS:n jäseniksi.

Golfliiton meille tarjoamat toimistopalvelut päättyivät 
2018 lopussa. Jouduimme rakentamaan uuden toiminta-
mallin, joka palvelee jäsenkuntaamme vähintäänkin yhtä hy-
vin kuin aikaisempinakin vuosina. Uskomme, että uusi tapa 
toimia toimistopalveluiden osalta tulee toimimaan hyvin ja 
voimme palvella jäseniämme heitä tyydyttävällä tavalla.

Jäsenpalvelujen puolella pyritään löytämään uusia jä-
senetuja. Pelioikeuksia tullaan mahdollisuuksien mukaan 
lisäämään tänäkin vuonna. Pelioikeuksien käyttö on ollut 
vilkasta vuodesta toiseen. Varsin positiivista on, että monet 
kentät ovat olleet meihin yh  teydessä ja tarjonneet pelioi-
keuksia käyttöömme. Nyt kun jäsenmäärän kasvu pysähtyi 
ja lähdettiin lievään laskuun, täytyy tarkkaan pohtia mihin 
käytettävissä olevat eurot käytetään.

Jäsenmatkat ovat edelleen olleet suosittuja jäsenistön 
keskuudessa ja niitä tullaan kehittämään ja pyrimme löytä-
mään uusia kiinnostavia kohteita. Matkojen määrällistä li-
säämistä ei niinkään ole harkittu, mutta matkojen sisältöön 
tulee ehkä pientä muutosta. 

Kilpagolfin puolella Golfliiton hallitus myönsi SM-
statuksen myös M60/M65/M70/M75 reikäpeleille. Meillä 

on sen verran paljon kilpailuja vastuullamme, että nyt täy-
tynee vetää hiukan henkeä ja keskittyä nykyisten kilpailujen 
kustannustehokkaaseen hoitamiseen ja niiden kehittämi-
seen. 

Uusitut kotisivut saivat erittäin positiivisen vastaan-
oton. Sivustolla on ollut usein vaihtuvia ajankohtaisia tiedot-
teita, joita on täydennetty vielä Uutiskirjeillä. Uutiskirjeen ja 
sähköisen jäsenmaksulaskun saamisen edellytyksenä on, että 
olet päivittänyt jäsenrekisteritietosi oikealla sähköpostiosoit-
teella. Jos et vielä sitä ole tehnyt, niin tee se pikaisesti.

Hyvää Golfkautta 2019
Heikki Hallaranta

Puheenjohtaja
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  peliOikeuSkeNtät 2019

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

MEMBERSHIP CARD

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2020

SGS

Jäsenkortti 2019
Suomen Golfseniorit ry

JäSeNpAlVelut
AleNNuSkeNtät

Aulangon Golfklubi (AGK)
tarjoaa arkisin ennen klo 15.00 Green Feen hintaan 
45 euroa (Eversti) ja 20 euroa (Hugo 9r).
Etua voi käyttää kerran kaudessa kummallakin kentällä.

Iitin Golfseura (IGS)
tarjoaa kaikkina päivinä Green Feestä alennusta 5 euroa. 

Jyväs-Golf (JG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä ennen klo 12 Green Feen 
hintaan 23 euroa/9 reikää ja 32 euroa/18 reikää. 

Kytäjä Golf (KyG)
tarjoaa Green Fee hintaan 50 euroa. Etua voi käyttää kerran 
kummallakin kentällä kauden aikana.

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

Loimijoki Golf (LoG)
SGS:n jäsenet pääsevät 31.5.2019 asti ja 1.9.2019 alkaen 
pelaamaan vapaasti arkisin toimistomaksulla (20,-). Viikon- 
loppuisin ja pyhinä peliokeuksia käytössä normaalisti 6 kpl/pvä.

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

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

Nordcenter Golf & Country Club (NGCC)
tarjoa neljänä päivänä; ti 21.5. to 23.5. ke 4.9. ja ti 10.9. 
Green Feen hintaan 25 euroa/kenttä. Ei koske omia jäseniä.

Porin Golfkerho (PGK) 
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
Green Feestä. Etu ei ole voimassa 21.6-31.7.2019.

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

Salo Golf (SaG)
tarjoaa maanantaisin 1.5. alkaen Green Feen hintaan 25 
euroa. Ei voimassa 1.-31.7. Ei koske oman seuran jäseniä.

Sea Golf Rönnäs (SGR)
tarjoaa arkisin ennen klo 14 alennusta 10 euroa normaali 
Green Feestä.

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

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

Virvik Golf (ViG)
tarjoaa kaikkina arkipäivinä Green Feen hintaan 35 euroa.
Ei koske omia jäseniä. 

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

AlennustA myös esPAnjAssA, VirossA, Venäjällä, 
lAtViAssA jA PuolAssA

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

AllA luetellut kentät myöntäVät sGs:n jäsenille AlennustA PelimAksustA 

Kytäjä Golf, South East 18

Alastaro Golf, AlGo 4
Botniagolf, BG 4
Eerikkala Golf, EeG  2
Eke Golf, EkeG 4
Espoon Golfseura, EGS 8
Golf X Rae, Viro 2 
Gumböle Golf, GG 8
Hangon Golf, HG 4
Hartolan Golfklubi, HaGK 4
Himos-Patalahti Golf, HPG 4
Hirsala Golf, HirG 2
Hyvinkään Golf, HyG 4
Järviseudun Golfseura 2

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

Ruukkigolf, RuG 4
Santa Claus Golf, SantaGC 2 
Tahkon Golfseura, TGS 4
Uudenkaupungin Golfklubi, UGK 2
Vaasan Golf, VaG 2
Vierumäen Golfseura, ViGS
     Cooke  4
     Classic 4
Viipurin Golf, VG       
     Etelä-Saimaa / Kahilanniemi 2
Virpiniemi Golf Club, ViGC 2
Wiurila Golf & CC, WGCC 4

Kahdenkymmenenviiden euron jäsenmaksulla SGS:n jäsenet saavat 
monta rahanarvoista etua, joista kerrotaan tässä lehdessä. 
Alla on lueteltu kaikki vuonna 2019 SGS:n jäsenten käytösssä olevat 

pe  lioikeuskentät ja peli oikeuk sien mää rät. Pelioikeuskartta laajenee tänä kau-
tena jälleen kun pelioikeuskenttäjoukkoon liittyvät Hirsala Golf Uudenmaan 
Kirkkonummella ja Paltamon Golf Oulujärven rannalta. SGS:n jäseniltä pe-
rittävä toimistomaksu on 15 tai 20 euroa. Pelioikeuksien tarkemmat tiedot ja 
käyttöohjeet löytyvät netistä sekä tämän lehden liitteenä jäsenille jaettavasta 
peli oikeus tiedotteesta, josta löydät myös vuoden 2019 jäsenkorttisi.

Vaasan Golf

Kalajokilaakson Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski-Golf

Vierumäen Golfseura

Puula Golf

Hyvinkään Golf
Kymen Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi

                
Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                   Ruukkigolf

Hirsala Golf
Espoon Golfseura

Gumböle Golf

Alastaro Golf
Loimijoki Golf

SGS-PELIOIKEUSKENTÄT
2019

Golf X Rae, Viro

Himos Golf

Santa Claus Golf

Kartanogolf
Karelia Golf

Uudenkaupungin Golfklubi

Järviseudun Golfseura Eerikkala Golf

Paltamon Golf

Viereisellä pelioikeuskenttäkartalla näkyvät kaikki vuoden 2019 peli-
oikeuspaikkakunnat. SGS:n jäsenten käytössä on tänä vuonna pelioi-
keuksia yhteensä 133 kpl 36:lla kotimaan golfkentällä ja Viron Golf X 
Rae -kentällä. 

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

MEMBERSHIP CARD

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2020

SGS

Jäsenkortti 2019
Suomen Golfseniorit ry

MEMBERSHIP CARD
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Pelioikeuden käyttö rastitaan mustekynällä
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12345       SEVERIANO SENIORI

Estonian Golf & Countrty Club, Viro

Yllä olevat tiedot sitoumuksetta. Täydelliset ajan tasalla olevat tiedot 
löytyvät SGS:n nettisivuilta: www.suomengolfseniorit.fi
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   MuitA JäSeNetuJA
    majoitus- ja golfpaketteja suomessa

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

GOLFIA TUNTURIN KUPEESSA LEVILLÄ

Tilava korkeatasoinen 
kelohuvila Levillä golf-
kentän läheisyydessä, sopii 
isommallekin porukalle. 
Huvilassa on on kaksi  
neljän makuuhuoneen 
huoneistoa á 130 m2. 
Tilaa on 1-8 hengelle per 
huoneisto. Matkaa Levin 

golfkentälle vain par viiden verran 600 m. 
Huoneiston viikkovuokraan sisältyy pelit kahdella golfosak-
keella, kummallakin viisi peliä. Golfin lisäksi Levi tarjoaa 
monipuolisia harrastusmahdollisuuksia (www.levi.fi). 
Tarkem pi kuvaus mökistä osoitteesta: www.kelounel ma.net.
Hinnat:  kesä-heinä kuu 490,-/vko/huoneisto 
               elo-syyskuu 640,-/vko/huoneisto 
Lisäinfo: 040 552 8946 tai kari_kankaanranta@hotmail.fi

REVONTULI GOLF, HANKASALMI

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

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

HOTELLI FJALAR, SALO

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

•	 Salo Golf  94,-/hlö
•	 Wiurila Golf & Country Club 94,-/hlö
•	 Räätälöimme mieluusti useamman pelin majoituspaketit

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

NAANTALI SPA

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

•	 Sauna- ja allasosaston vapaa käyttö 
•	 Yksi Gree Fee Aurinko Golfissa tai Kultaranta Golfissa  
•	 Hinta alk. 120,40/hlö/vrk (Erikoish. pak. raj. määrä) 
Varauskoodi ja nettivarausten kampanjatunnus Golf seniorit.
Varaukset: 02 4455 100 tai info@naantalispa.fi 
Lisäinfo: www.naantalispa.fi/

SANTA´S RESORT & SPA HOTEL SANI KALAJOKI

•	 Green fee ja majoitus 
     2h standard-huoneessa
     alk. 75,-/hlö/vrk
•	 Majoitus ilman golfia 
     55,-/hlö/vrk standard-
     huoneessa
•	 Lisämaksusta 6,-/hlö  
 Superiorhuone parvek- 
 keella ja merinäköalalla 
     

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

KIVITIPPU, LAPPAJÄRVI

Golfarin paketti: kaksi 
vuoro kautta hotelli Kivi-
tipussa ja kolme green 
feetä Järviseudun Golf-
seuran kentälle.
•	 majoitus 2vrk/2hh
•	 aamiainen
•	 saunan, allasosaston ja 
     kuntosalin käyttö
•	 kolme green feetä

Hinta: 160,-/hlö (1.5.-11.8. ) ja 130,-/hlö (12.8.-30.9.)
1hh-lisä 60,-. Hinnat eivät voimassa erikoisviikonloppuina.
Kivitipun hyvinvointipalveluista 10 % alennus: hieronta/
jäsenkorjaus, vyöhyketerapia, hermoratahieronta, parturi-
kampaaja ja kosmetologi.
Tee varauksesi koodilla SGS19: www.kivitippu.fi/varaa huone 
tai myynti@kivitippu.fi, 044 7910470

MEMBERSHIP CARD

Senior Golf Association of Finland

Valid thru 04/2020

SGS

Jäsenkortti 2019
Suomen Golfseniorit ry Kesäpäivät 

  2019
•	hangossa		•	raumalla	

•	 jämsässä	 •	joensuussa

hangon	golf		2.7.					40€
Pelimuotona	
Pari-scramble
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 2.6. klo 12.00: caddiemaster@hangolf.fi

karelia	golf			23.7.									40€
Pelimuotona	
amerikkalainen	greensome
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 23.6. klo 12.00: caddiemaster@kareliagolf.fi

himos	golf		16.7.									40€
Pelimuotona	
henkilökohtainen	pistebogey
ilmoittautuminen alkaa 16.6. klo 12.00: caddiemaster@himosgolf.fi

rauma	golf		10.7.						40€
Pelimuotona	
Pari-scramble
ilmoittautua voi pareittain tai yksin, jolloin järjestäjä arpoo peliparit.
ilmoittautuminen alkaa 10.6. klo 12.00: caddiemaster@raumagolf.fi

yhteislähtökilpailu	klo	10.00
•	 kokoontuminen	klo	8.00	alkaen
•	 aamukahvi	klo	8.00	-	9.20
•	 keittolounas	pelin	jälkeen	
•	 parhaat	palkitaan
•	 runsaasti	arvontapalkintoja
•	 jokaiseen	tapahtumaan	otetaan	100	pelaajaa	tai	50	joukkuetta	

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

						kilpailuun

lisätietoja:	Paavo Reunanen, 040 740 8402, paavo.reunanen@welho.com
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aadaksemme tarkempaa näkemystä tietolähteis-
sämme esiin nousseista kentistä kävimme itse 
pelaamassa useimmilla niistä kesän 2018 aikana. 

Olemme lisäksi pelanneet suurimmalla osalla näistä 
kentistä useita kertoja jo aiemmin. Käyttämämme 
arviointikriteerit olivat: klubitalo ja muu miljöö, pro 
shop, käveltävyys, visuaalisuus/ kentän kauneus, pe-
lattavuus/ tuloksenteko, opasteet ja väylätaulut, kun-
to, ravintolapalvelut ja hinta sekä erityisesti naisnäkö-
kulmasta mm. vessojen, väylätaulujen ja pallopesurei-
den sijainti.

Golflehden kenttäranking
Golflehden kahden vuoden välein toteuttama kenttä-
ranking perustui yli 6 600 golfin harrastajan loka-
kuussa 2017 antamiin arvioihin Suomen golfkentistä. 
Yksittäisiä kenttäarvioita tehtiin yli 36 000 kappaletta, 
joten dataa kertyi aika lailla. Yhteenveto tuloksista on 
julkaistu paperisen Golflehden numerossa 8/2017 ja 
kaikki tulokset golfpiste.comin digilehden erikoisnu-
merossa.

Kenttäranking perustui kahdeksaan arviointi-

kategoriaan: design, reititys ja pelattavuus (painoker-
roin 2); kunto ja viimeistely (1,5); esteettisyys (1,5); 
ilmapiiri ja viihtyvyys (1); palvelu (1); ravintola (1); 
klubitalo ja oheispalvelut (1); hinta-laatusuhde (1). 
Kaikki kategoriat arvioitiin asteikolla 1-10 ja laskettiin 
yhteen painokertoimilla painotettuina, joten suurin 
mahdollinen yhden vastaajan yhdelle kentälle anta-
ma arvosana oli 100. Kentän rankingpisteiksi otettiin 
kaikkien annettujen arvosanojen keskiarvo, kuitenkin 
jättämällä pois kentän omien jäsenten vastaukset.

Kun lopputuloksista jätettiin tilastollisesti epä-
luotettavina pois alle 20 arviota saaneet kentät, jäi 
listalle 147 kenttää. Kärkikymmenikkö oli seu-
raava: 1. Viipurin Golf – Etelä-Saimaa (keskiarvo 
88,00), 2. Ålands Golfklubb – Slottsbanan (87,68), 
3. Vanajanlinna Golf & Country Club (87,11), 4. 
Paltamon Golf (87,10), 5. Tahkon Golfseura – Old 
Course (86,59), 6. Ålands Golfklubb – Kungsbanan 
(86,20), 7. Nordcenter Golf & Country Club – Fream 
(85,75), 8. Nordcenter – Benz (85,32), 9. Lakeside 
Golf – Pirunpelto (85,08), 10. Kytäjä Golf – South 
East (84,66). Näistä kentistä Vanajanlinna, Paltamo, 

Seniorigolfari-lehden numerossa 2/2018 arvioimme seniorigolfarien 
näkökulmasta niitä Suomen kenttiä, jotka sijoittuivat kärkeen Golf Digest 
-lehden vuonna 2017 julkaisemalla listalla. Tässä numerossa jatkamme 

arviointia Golflehden vuonna 2017 toteuttaman kenttärankingin ja 
itse toteuttamamme gallupin pohjalta. Emme enää arvioi 

tarkemmin edellisessä jutussa mukana olleita kenttiä.

teksti: Anne ja jukka Paakki

S

Suomen parhaat
SenIORIkentät

Osa 2

Nordcenter Fream ja Kytäjä South East 
ylsivät myös Golf Digestin top 9 -listalle, 
mutta esimerkiksi kisan voittaja Viipurin 
Golf ei sinne päässyt.

Gallup
Kyselimme kesän aikana seniori-ikäisiltä 
pelikavereiltamme heidän kotimaisia 
mielikenttiään rajoittamatta niiden luku-
määrää. Koska pelasimme lähinnä Etelä-
Suomessa, ovat gallupimme tulokset huo-
mattavasti harhaisempia kuin laajemmat 
Golf Digestin ja Golflehden arvioinnit. 
Olemme kuitenkin käyttäneet myös gallu-
pin tuloksia arvioinnissamme, koska Golf 
Digest ja Golflehti eivät ole julkaisseet 
erikseen nimenomaan seniorigolfareiden 
mieltymyksiä.

Saimme pelikierrosten aikana spon-
taaneja vastauksia noin 50 seniorilta, joten 
otos on pieni. Käyttökelpoisten vastausten 
määrää vähentää vielä se, että viitisentois-
ta vastaajaa kertoi pelaavansa – sijainti- ja 
kustannussyistä – lähes pelkästään koti-
kentällään. Koska oma kotikenttä on tie-
tysti jokaisen golfarin lempikenttä, jätim-
me nämä vastaukset noteeraamatta.

Gallup vahvisti ainakin sen ennak-
koaavistuksen, että mielikenttiä on yhtä 
monta, ellei jopa enemmän kuin golfaa-
jia: meidän 35 vastaajaamme antoivat 

puoltoääniä yhteensä 38:lle eri kentälle! 
Merkille pantavaa on myös se, että senio-
rit tuntuvat arvostavan myös kenttiä, joita 
asiantuntijat ja nuoremmat klubipelaajat 
eivät niinkään, sillä gallupissa saivat ääniä 
sellaisetkin kentät, jotka eivät sijoittuneet 
hääppöisesti Golflehden kenttärankingis-
sa, Golf Digestistä puhumattakaan. Kun 
tiedustelimme syitä äänen antamiselle, 
nousivat hinta ja kentän kauneus tärkeim-
miksi yksittäisiksi kriteereiksi. Myös ko-
konaispaketti eli se, että kaikki on kohdal-
laan ja toimii, katsottiin tärkeäksi.

Valitessamme arvioitavia kenttiä käy-
timme gallupin tuloksia kahdella tavalla. 
Ensiksikin kävimme pelaamassa niillä 
kentillä, jotka saivat eniten puoltoääniä, ja 
toiseksi karsimme Golflehden kenttäran-
kingin kärkipäästä ne kentät, jotka saivat 
vähemmän kuin kolme ääntä. Täten esi-
merkiksi Ålands Golfklubbin molemmat 
kentät jäivät viime kesänä pelaamatta ei-
vätkä näin ollen pääse meidän rankingis-
samme Suomen parhaiden seniorikenttien 
joukkoon. Kaiken kaikkiaan pelasimme 
kesän aikana 35 kentällä, mutta osalla 
niistä kävimme vain pelailemassa ilman 
sen kummempaa arviointitavoitetta.

Alla arvioimme niitä kenttiä, jotka 
menestyivät hyvin sekä Golflehden kent-
tärankingissa että omassa gallupissamme.

Viipurin Golf 
– Etelä-Saimaa

Viipurin Golfin Etelä-Saimaa-kenttä si-
jaitsee Lappeenrannassa Tuosan saaressa, 
jonne päin johtavaa siltaa voi ihailla maini-
ossa tv-sarjassa Sorjonen. Kenttä on esteet-
tisyydessään aivan huippuluokkaa ja saikin 
kyseisessä kategoriassa koko Golflehden 
rankingin selvästi korkeimman yksittäi-
sen pistekeskiarvon 9,49. Suurin ansio 
kentän kauneudesta on Saimaalla, joka 
näkyy todistetusti sen jokaiselta väylältä. 
Hyödynsimme järveä testikierroksellam-
me paitsi ihailemalla sen pintaa myös 
sopimalla treffit melontaretkellä olleen 
Jukan siskon kanssa väylän 4 lyöntipaikal-
le. Hääpäivämme kunniaksi myös sää helli 
seniorien luita ja ytimiä: täyttä aurinkoa, 
tyyntä, 30 astetta.

Etelä-Saimaa voitti Golflehden kent-
tärankingin lisäksi ylivoimaisesti myös 
meidän gallupimme saaden 16 ääntä. 
Lähes joka toinen haastattelemistamme 
senioreista nosti siis kentän omien suosik-
kiensa joukkoon. Kun pyysimme peruste-
lua, oli se aina kentän kauneus. Seniorit 
menevät mielellään Etelä-Saimaan kentäl-
le katselemaan maisemia mutta päättävät 
jo etukäteen, että tuloksenteko on syytä 
unohtaa. Range on vähän syrjässä, joten 
tulosta mahdollisesti parantava lämmittely 

Kuvassa Viipurin Golfin Etelä-Saimaa -kentän kahdeksannen väylän viheriö. Kenttä voitti Golflehden kenttärankingin lisäksi ylivoimaisesti kirjoittajien raadin gallupin. Kentän 
kauneus, jota kuvassakin voi ihailla, oli useimpien vastaajien määräävin kriteeri.
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vaikea Fream ei ole hyvä seniorikenttä. 
Toisaalta Nordcenterin miljöö ja ravinto-
la ovat mielestämme ensiluokkaisia, myös 
senioreille.

Nordcenter sai toisen mahdollisuu-
den, kun kävimme lokakuussa pelaamassa 
Benzin. Vaikka syyssateet olivat jo alka-
neet, oli kenttä erinomaisessa kunnossa. 
Väylät olivat hyvässä nurmessa ja yllät-
tävän kuivat, viheriöt vastaanottavat ja 
sopivan nopeat. Freamillä poissaolollaan 
loistaneet väyläkartat olivat nyt muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta hyvin 
kulkureitillä, ja olipa kahdella punaisella 
lyöntipaikalla jopa oma kartta. Kentällä 
on kaksi vessaa, jotka on sijoitettu sopi-
vasti niin, että ne osuvat kolmeen kertaan 
matkan varrelle. Ainoaksi miinukseksi to-
dettiin tienviittojen vähyys, joka eksytti 
Jukan pariin kertaan yrittämään siirtymis-
tä Freamin puolelle ja varman katastrofin 
partaalle. Liekö kenttien ja väylien lievä se-
kavuus aiheuttanut myös sen, että Garmin 
G6 -käsilaite oli pariin kertaan eri väylällä 
kuin pelaajat.

Testimme osoitti, että Benz on senio-
reille aivan eri luokan kenttä kuin Fream. 
Se on kevyt ja nopea kävellen pelattavaksi, 
ja tulosta saa aikaan vähän huonommalla-
kin pelivireellä. Varsinaisen kentän pituus 
on keltaisilta lyöntipaikoilta vain 5590 m 
ja punaisilta lyöntipaikoilta 4598 m, mut-
ta kävelymatkaa lisää pitkähkö siirtymä 
klubitalolle. Meille kertyi kokonaismatkaa 
noin 9,7 km, ja aikaa kului kolmelta pe-
laajalta melko tyhjällä kentällä ainoastaan 
3 tuntia 40 minuuttia. Puistomainen Benz 
kiertää metsäylängöllä ja on useiden lam-
pien ja kumpujen ansiosta todella kaunis 

kenttä. Siellä on käytännöllinen lähtö- ja 
taukokioski.

Siinä missä Fream on keltaisilta pe-
laaville miehille slope-arvoltaan (139) 
Suomen vaikein kenttä ja punaisilta pe-
laaville naisillekin melko vaikea (127), on 
Benz teoreettiselta vaikeudeltaan mukavaa 
keskiluokkaa (132, 124). Se näkyi myös 
pelisuorituksissamme: Jukka löi 88 kertaa 
keräten 31 bogipistettä ja Anne 90 kertaa 
keräten 33 pistettä. Saimme siis yhteensä 
kasaan 64 pistettä, mihin päätimme olla 
varsin tyytyväisiä syksyiset olosuhteet 
huomioon ottaen. Kun kierroksen jälkeen 
nautittu lounas oli jälleen monipuolinen 
ja televisiossa pyöri LPGA Keb Hana 
Bank Championship, oli pitkä golfreissu 
oikein onnistunut. Maksoimme peli-ilosta 
Golfpisteen kortilla 80 euroa periaatteella 
”kaksi yhden hinnalla”. Suurin osa senio-
rigolfareista pitää tätä Benzin normaalia 
greenfeetä liian korkeana, olkoonpa itse 
kenttä miten mukava tahansa. Ongelmaa 
korostaa se, että Nordcenter ei ole ollut 
mukana missään muissa alennusjärjestel-
missä kuin Golfpiste-kortissa.

Kytäjä Golf 
– south east

Kuten Vanajanlinna, on Kytäjä South 
East arvioitu jo juttusarjamme ensimmäi-
sessä osassa. Laskemalla Golf Digestin, 
Golflehden ja meidän gallupimme sijoi-
tuspisteet yhteen sijoittuu kenttä Vana-
janlinnan jälkeen toiseksi (1+10+7). Ku-
ten Vanajanlinna, kaatuu ikävä kyllä myös 
South East liian korkeaan hintaan seniori-
kenttien sarjassa.

Pickala Golf Club 
– Forest, Seaside, Park

Pickalassa on peräti kolme täysmittais-
ta kenttää, jotka kaikki sijoittuivat hy-
vin Golfpisteen rankingissa, Forest sijalle 
12, Seaside sijalle 16 ja Park sijalle 19. 
Gallupissamme ainoastaan Forest sai seni-
oriääniä. Kentät ovat profiililtaan erilaisia: 
Forest kulkee kumpuilevassa ja avarassa 
maastossa, Seaside vesiesteiden seassa ja 
takaysiltään merenrannoilla, Park tasaises-
sa ja paikoin kapeassa puistossa. Forestia 
pidetään yleisesti Pickalan lippulaivana, 
mutta samalla kentistä vaikeimpana. Sen 
slope-arvo on miehille ”keltaisia” vastaa-
vilta 59-lyöntipaikoilta 138 ja naisille ”pu-
naisia” vastaavilta 48-lyöntipaikoilta 124, 
kun vastaavat arvot ovat Seasidella 131 
(lyöntipaikat 57) ja 120 (48) ja Parkilla 
123 (60) ja 115 (50).

On makuasia, mikä Pickalan ken-
tistä on seniorien näkökulmasta ”paras”. 
Forestin maisemat ovat komeimmat, mut-
ta se on toisaalta raskain kävellä eikä anna 
takuuta kelvolliselle tulokselle. Parkilla on 
meininki päinvastainen: kenttä on paikoin 
vähän tylsä, mutta useimmiten siellä saa 
helposti hyvääkin tulosta aikaan. Seaside 
on sitten olemukseltaan jossain Forestin 
ja Parkin välimaastossa. Kaikilla kolmella 
kentällä on yhteinen laaja miljöö, klubita-
lo ja ravintola, josta saa vähän kulloisesta-
kin ravintoloitsijasta riippuen paremman 
keskitason ruokaa. Forestilla on lisäksi 
erinomainen taukokioski.

Pelasimme Forestilla arviointikier-
roksen ja Parkilla muuten vaan iloksemme, 
mutta Seasiden jätimme pelaamatta, koska 
se oli remontissa koko kesän. Odotetusti 

jää useimmiten väliin.
Kenttä on mäkineen, sokkoväyli-

neen, koirankoipineen ja suojelualueineen 
todella vaikea. Sen slope-arvo on keltaisilta 
pelaaville miehille 136 ja punaisilta pelaa-
ville naisille 129, molemmat varsin korkei-
ta lukuja. Varsinkin (surullisen) kuuluisa 
par 5 -väylä 10 syö useimmiten pelaajaa 
ja palloja, kun erilaiset vesiesteet vaanivat 
joka kantilla. Tällä kerralla Jukka sentään 
pääsi puttaamaan paria kuivalla pallolla, 
mutta Annelle kävi köpelömmin pallon 
ajautuessa metsän puolelle. Vaikka kenttä 
ei ole kovin pitkä (5728 m keltaisilta ja 
4687 m punaisilta) eikä kävelymatkaakaan 
kertynyt kuin 10 km, kesti kierros kentän 
raskauden takia neljän hengen ryhmäs-
sä 4 tuntia 40 minuuttia. Viheriöt olivat 
onneksi nopeampia kuin pelaajat ja väylät 
hyvässä kunnossa.

Kun soitimme caddiemasterille 14 
päivää ennen testikierrosta tasan klo 
8:00:00, onnistuimme saamaan käyttööm-
me SGS:n pelioikeudet 20 euron toimis-
tomaksulla. Viipurin Golf on rajoitetusti 
mukana myös Golfpisteen jäsenkortissa, 
joten senioreilla on mahdollisuus pelata 
kentällä edullisesti. Normaali greenfee on 
ollut 55 € (lomakaudella 65 €), joten hin-
ta on muutenkin kohtuullinen. Lounas oli 
ok ja palvelu karjalaisen ystävällistä, joten 
kierroksesta jäi hyvät mietteet.

Vanajanlinna Golf & 
Country Club
Koska Vanajanlinna sijoittui toiseksi Golf 
Digestin listalla, se arvioitiin jo juttusar-
jamme ensimmäisessä osassa. Kun kenttä 
tuli kolmanneksi Golflehden kenttäran-

kingissa ja jaetulle kakkossijalle meidän 
gallupissamme (8 ääntä), voidaan se ju-
listaa arviointimme selväksi voittajaksi 
pelkästään sijoituspisteitä laskettaessa. 
Kuten edellisessä osassa totesimme, ei 
Vanajanlinnaa voi kuitenkaan korkean 
hintatason takia nostaa Suomen parhaiden 
seniorikenttien listalla aivan kärkeen.

tahkon Golfseura 
– Old Course, New Course

Tahkovuoren matkailukeskuksessa on 
suo sittujen laskettelurinteiden lisäksi 
mm. kaksi hienoa golfkenttää, Tahkon 
Golfseuran Old Course ja New Course. 
Kumpikin sijoittui hyvin niin Golflehden 
kenttärankingissa (Old Course sijalle 
5, New Course sijalle 14) kuin meidän 
gallupissamme (molemmat jaetulle si-
jalle 2), joten kentistä pidetään yleisesti. 
Kokonaispaketin arvoa nostaa Tahkon 
lomakeskus, jossa on useita ravintoloita 
ja runsaasti monen tasoista majoitustar-
jontaa. Me pelasimme kentät tällä kertaa 
edullisella GoGolfin paketilla, joka sisälsi 
kahden vuorokauden majoituksen ja kaksi 
greenfeetä neljälle. Hinta oli yhteensä 390 
€ eli alle 100 € per pelaaja. Tahkolla pe-
laaminen on muutenkin halpaa: normaali 
greenfee on ollut sunnuntaista torstaihin 
35 € (koko päivä 55 €) sekä perjantai-
na ja lauantaina 45 € (koko päivä 65 €). 
Tahkolla on lisäksi SGS:n pelioikeuksia, 
joita seniorit voivat hyödyntää.

Kentät sijoittuvat kauniiseen metsä-
maisemaan, Old Course Syvärin rannoil-
le ja New Course avarammalle alueelle. 
New Coursella on asiallinen range, mutta 
Oldin range on vaatimaton ja hiukan syr-

jässä. Old Course (keltaisilta 5625 m, pu-
naisilta 4770 m) on vaihtelevampi ja ke-
vyempi pelata kävellen kuin New Course 
(keltaisilta 5755 m, punaisilta 4785 m), 
joka on mäkisempi ja enemmän kisaken-
tän oloinen. Jostain kumman syystä Old 
Course on kuitenkin virallisella mitta-
puulla määritelty kentistä vaikeammaksi: 
sen slope-arvot ovat keltaisille miehille 
138 ja punaisille naisille 133, kun vastaa-
vat arvot New Coursella ovat 134 ja 130. 
Molemmat kentät olivat heinäkuun puo-
livälissä todella hyvässä ruohossa, mutta 
raffit olivat senioripelaajille liian tiukat.

Vaikka Old Coursen slope-arvot ovat 
jopa Etelä-Saimaata korkeammat, on se 
huomattavasti mukavampi ja helpompi 
pelata. Se näkyi myös testikierroksellam-
me, jossa Jukka teki koko projektin par-
haan tuloksensa, 84 lyöntiä ja 39 bogipis-
tettä. Kun Annekin pelasi hyvin, onnistui 
kenttä antamaan meille koko projektin 
suurimman yhteispistemäärän, 69. New 
Coursella Jukka oli pahassa ylikunnossa, 
kun taas Anne pelasi vielä paremmin kuin 
Old Coursella keräten 90 lyönnillä 34 
pistettä. Kun ryhmämme toinen naispe-
laaja, Kipa, iski korttiin vielä hurjemmat 
lukemat (uusi lyöntipeliennätys 82, 44 
pistettä), voidaan todeta, että New Course 
näyttää sopivan erittäin hyvin seniorinai-
sille. Old Course puolestaan sopii kaikille.

Nordcenter Golf & 
Country Club 
– Benz

Raaseporissa sijaisevalla Nordcenterillä on 
kaksi laatukenttää, Fream ja Benz. Ku-
ten edellisessä osassa totesimme, raskas ja 

Suomen suurimpana golfkeskuksena Pickala Golf tarjoaa runsaasti        pelivaihtoehtoja. Kolmesta kentästä Forest sai seniorirankingissa
eniten puoltoääniä.

Vierumäen Cooke-kenttä on seniorien suosiossa ja golfseniorien pelioikeudet ovat siellä varsin kysyttyjä, joten jos niitä 
mielii, täytyy olla hyvissä ajoin liikkeellä. Kuvassa ykkösväylä ja taustalla klubitalo. (Vierumäki - Suomen Urheiluopisto, kuvapankki)

Artikkelin epävirallisessa seniorirankingissa Nordcenterin Benz sijoittui kolmanneksi, ja jos hinnoittelua ei huomioi-
da, sijoittuu se ykköseksi. Kuvassa Benz-kentän lopetusväylät 9 ja 18.
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peli sujui Forestilla nihkeästi, kun saim-
me kokoon yhteensä vain 57 pistettä. 
Kävelymatkaa kertyi 9,6 km, ja aikaa kului 
neljältä pelaajalta 4:10. Kesäkuun heltei-
den takia väylät olivat kuivat, mutta vi-
heriöt hyvässä kunnossa. Piittaamattomat 
pelaajat olivat tosin jättäneet viheriöille 
paljon korjaamattomia lyöntijälkiä, joihin 
tunnolliset leidit kohdistivat ahkerasti il-
maisia huoltotoimenpiteitä.

Testikierros maksoi Golfpisteen 
kortilla yhteensä 70 euroa. Pickala on 
ollut mukana Red Cardissa mutta ei 
Kultakortissa, eikä siellä ole SGS:n pe-
lioikeuksia. Pelaaminen ei siis ole aivan 
kalleimmasta päästä, muttei halpaakaan 
hintatietoisille senioreille. Pickalassa käy-
tetään tosin kysynnän mukaan joustavaa 
hinnoittelua, joten siellä saattaa lounasai-
kaan päästä pelaamaan varsin edullisesti.

st. laurence Golf 
– Pyhä Lauri, Kalkki-Petteri

Lohjalla sijaitsevassa St. Laurence Golfissa 

on kaksi kenttää, joista Golfpisteen kent-
tärankingissa Pyhä Lauri oli 17. ja Kalkki-
Petteri 36. Pyhä Lauri kulkee metsä- ja 
lampimaastossa, kun taas Kalkki-Petteri 
on laakeampi peltokenttä. Kentistä Kalk-
ki-Petteri on vaikeampi miehille ja Pyhä 
Lauri naisille: keltaisilta lyöntipaikoilta 
pelaaville miehille ”Kalkkiksen” pituus on 
5860 m ja slope-arvo 127 sekä punaisilta 
pelaaville naisille 5024 m ja 123, kun vas-
taavat luvut ovat ”Pyhiksellä” 5754 m ja 
121 sekä 5134 m ja 122.

Pelasimme molemmilla kentillä use-
ampaan kertaan kauden 2018 aikana. 
Testikierroksilla paljastuivat kenttien eri-
laiset vaikeusasteet naisille ja miehille, sillä 
Anne teki enemmän bogipisteitä Kalkki-
Petterillä (32) ja Jukka puolestaan Pyhällä 
Laurilla (38). Toukokuun lopulla Pyhä 
Lauri oli vielä puolivillaisessa kunnossa 
(myöhemmin kesällä toki paremmassa), 
kun taas Kalkki-Petteri oli elokuun alus-
sa pelattaessa väyliltään hyväkuntoinen. 
Molempien kenttien viheriöt olivat koko 

kesän paikoin kaljuja, ja yhdellä Pyhän 
Laurin väylällä oli loppukesällä tilapäinen 
viheriö. Kumpikin kenttä on tasamaas-
tossa ja helposti käveltävissä: meille kertyi 
molemmilla kävelymatkaa 9,6 km ja pe-
liaikaa neljän ja kolmen hengen ryhmissä 
3:50. Kentille voi antaa bonuspisteen ves-
soista, joita on kerrankin riittävästi hädän 
hetkille. Kentillä on myös yhteinen tauko-
kioski.

Seniorit, me mukaan lukien, pitävät 
Pyhää Lauria kentistä vaihtelevampana ja 
mukavampana. Ravintolasta saa tavan-
omaista golflounasta, mutta miinusta tu-
lee siitä, että kahvista pitää maksaa erik-
seen. St. Laurence on ollut mukana Red 
Cardissa ja Kultakortissa, jolla me pela-
simme kaikki kierroksemme. Sen sijaan 
Golfpisteen kortti ei pure. St. Laurencessa 
ei ole myöskään SGS:n pelioikeuksia, 
mutta SGS:n jäsenet ovat päässeet arki-
sin ennen klo 15:tä pelaamaan 50 eurolla. 
Normaali greenfee on ollut arkisin 55 € ja 
viikonloppuisin 65 €, joten St. Laurence 
on pelihinnaltaan alempaa keskiluokkaa.

kurk Golf
Kirkkonummella sijaitsevassa Kurk 
Golfissa on kolme yhdeksänreikäistä kent-
tää, Valley, Lake ja Hill. Useimmiten pe-
lattava 18-reikäinen yhdistelmä Valley & 
Lake sijoittui 42:nneksi Golfpisteen ran-
kingissa, ja Kurk sai kokonaisuutena gal-
lupissamme seitsemän ääntä sijoittuen vii-
denneksi. Valley ja Lake kulkevat pääosin 
puistomaisessa maastossa, kun taas Hill on 
nimensä mukaisesti mäkisempi.

Pelasimme arviointikierroksen yh-
distelmällä Hill & Valley, koska Lake 

oli lokakuun puolivälissä jo suljettu. 
Kombinaation pituus on keltaisilta 5625 
m (slope-arvo miehille 123) ja punaisilta 
4695 m (slope naisille 125), joten kent-
tä on teoriassa melko helppo. Varsinkin 
Valley oli sateista johtuen märkä, mutta 
väylät olivat molemmilla yseillä hyvässä 
kunnossa. Koska Kurkin kentillä on (lii-
an) alhaiset slope-arvot, jyrkkiä koiran-
koipia ja kapeita metsäväyliä, ei tulok-
senteko siellä ole helppoa. Sen saimme 
mekin jälleen kerran kokea, kun saimme 
plakkariin yhteensä vaivaiset 57 bogipis-
tettä. Toisaalta kenttää oli helppo kävellä 
9,2 km ja aikaa kului täydeltä ryhmältä 
vain neljä tuntia.

Ravintolassa on tarjolla peruslou-
naita ja meidän tällä kerralla syömiäm-
me maukkaita hampurilaisia. Lisäpiste 
ropsahti televisiossa pyörineestä British 
Masters -kisasta. Koska Kurk ei ole enää 
mukana alennuskorteissa, saimme pulit-
taa pelistä normaalin greenfeen 40 euroa 
per nokka, mikä ei ole lainkaan paha hin-
ta mukavasta kentästä.

Vierumäen Golfseura 
– Cooke
Vierumäki Cooke on arvioitu juttu-

sarjamme ensimmäisessä osassa. Se on 
kaikilta muilta osin kuin kunnoltaan 
mitä mainioin seniorikenttä. Mikäli siis 
Cooken viheriöt sattuvat jonain päivänä 
olemaan edes kohtuullisessa kunnossa, 
pannaan sana kiertämään ja kerätään 
seniorit nauttimaan mukavasta kentästä 
kauniissa suomalaisessa mäntymaastossa.

ja voittaja on…
Mitkä sitten lopulta ovat testiprojek-
timme perusteella Suomen parhaat se-
niorikentät? Jottei makuasioista tarvitsisi 
kiistellä pelkän mutun varassa, olemme 
panneet pelaamamme kentät järjestyk-
seen niillä kriteereillä, joita tarkastelim-
me arviointikierroksilla. Koska useimpi-
en seniorien mielestä visuaalisuus/kentän 
kauneus ja hinta ovat kriteereistä tär-
keimmät, annoimme niille painokertoi-
men 2. Lisäksi koska moni senioripelaaja 
odottaa kierrokseltaan edes kohtuullista 
tulosta, annoimme kriteerille pelatta-
vuus/tuloksenteko painokertoimen 1,5. 
Lopuille kriteereille annoimme paino-
kertoimen 1: klubitalo, pro shop ja mil-
jöö; ravintolapalvelut; käveltävyys; ken-
tän kunto; opasteet, väylätaulut ja vessat 
ja niiden sijainti. Nämä kriteerit ovat pal-

jolti subjektiivisia, joten on todennäköis-
tä, että jokin toinen arviointiraati päätyi-
si tyystin erilaiseen lopputulokseen.

Arvioimalla kaikki kriteerit skaalalla 
1-5 ja laskemalla ne painotettuina yhteen 
päädyimme seuraavaan kärkikymmenik-
köön:

 1.  Tahko – Old Course
 2.  St. Laurence – Pyhä Lauri
 3.  Nordcenter – Benz
 4.  Tahko – New Course
 5.  Viipuri – Etelä-Saimaa
 6.  Pickala – Forest
 7.  St. Laurence – Kalkki-Petteri
 8.  Vanajanlinna
 9.  Vierumäki – Cooke
 10.  Kurk – Valley & Lake 
  (testissä: Hill & Valley)

Tämä rankinglista on aika lailla eri-
lainen kuin Golf Digestin ja Golflehden 
listat ja vastaa toivottavasti paremmin 
seniorigolfareiden mielipiteitä. Koska 
Suomen golfkausi on lyhyt, emme eh-
tineet pelata kaikkia kenttiä, jotka olisi-
vat Golflehden rankingin ja gallupimme 
perusteella olleet arvioinnin väärtejä. 
Tällaisia ovat ainakin Kotkan Kymen 
Golf, Laukaan Peurunkagolf ja Sea Golf 
Rönnäs. Jätimme esteellisinä myös oman 
kotipesämme Hill Siden kentät arvioi-
matta.

Mikäli hinta jätetään noteeraamat-
ta, muuttuu palkintopalli seuraavaksi: 

1.  Nordcenter – Benz 
2.  Vanajanlinna 
3.  Tahko – Old Course 

Me ainakin menemme siis joka kesä 
Benzille ja Vanajanlinnalle, maksoi mitä 
maksoi. Benz saa lisäksi yhden epäviralli-
sen voiton, kun äänestimme keskenäm-
me sen 18. väylän Suomen golfkenttien 
kauneimmaksi päätösväyläksi.

Kiitämme kaikkia gallupiimme 
osallistuneita, samoin kuin (tietämät-
tään) kanssamme arviointikierroksilla 
pelanneita senioreja. Toivottavasti taas 
tapaamme yhteisillä mielikentillämme…

Kirjoittajat Anne ja Jukka 
Paakki Tahko Old Coursen 
kauniilla 12. lyöntipaikalla. 
Kumpikin hymyilee aurin-
koisesti tulossa oleville 
helpoille par-tuloksille.

Seniorirankingissa kakkossijan nappasi St. Laurencen 
Pyhä Lauri -kenttä. Vaakakupissa painoivat senioreille 
tärkeät kriteerit visuaalisuus / kauneus, pelattavuus, 
palvelu ja hinta.

Parhaaksi seniorikentäksi raati rankkasi Tahkon Golfseuran kauniin Old Coursen. Syväri-järveä voi ihailla useammalla kentän väylistä, kuten tässä väylällä 13.

Kirjoittajat: 
Anne Paakki on Hill Side Golfin naistoimi-
kunnan vetäjä ja toinen kapteeneista ja Jukka 
Paakki puolestaan Hill Siden senioritoimikun-
nan vetäjä. Kummallekin kertyy golfkierroksia 
vuodessa yli 150. Annen tasoitus oli vuoden 
2019 alussa 14,2 ja Jukan 11,3. Ikää kum-
mal lakin on 63 vuotta.
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Yllätys
Ylimääräisenä yllätyksenä esitelmien lomassa ”N60 Tourin isä” 
Veijo Hä mäläinen kutsui Pirjo Siprosen ja Liisa Eerolan lavalle 
ja luovutti heille kiitospaketit uurastuksesta sittemmin N60/N70 
Touriksi kasvaneen kilpasarjan hyväksi.

CoXA – tekonivelkirurgian koti
Open Forumin viimeisenä esiintyjänä oli Roope Tähkä tekoni-
velsairaala Coxasta teemalla Elämisen ja liikkumisen ilon edistä-
minen.

Tamperelainen Coxa on Pohjois maiden suurin ja Suomen 
ainoa sairaala, joka on erikoistunut puhtaasti tekonivelleikkauk-
siin.

Tekonivelet ovat varsinkin seniori-ikäisille tuttu tuote, mut-
ta paljon myös nuoremmille joudutaan niitä asentamaan. Polvi 
ja lonkka ovat yleisimmät nivelet, joihin teknistä apua haetaan. 
Leikkaus on nykyisin nopea toimenpide ja siitä toipuminen 
myös. Sairaalassa 2-3 vrk, muutama viikko lepoa ja harjoittelua 
riittää. Potilaalle tulee leikkauksesta kuluja yleensä ainoastaan sai-
raalapäivistä. Lisätietoja löytyy Coxan nettisivuilta www.coxa.fi

Coxa on jo useamman vuoden järjestänyt golfkilpailut. 
Kilpailuissa on kaksi sarjaa, toinen tekonivelleikkauksen läpikäy-
neille golfareille, toinen Coxa Open, joka nimensä mukaisesti on 
avoin kaikille. Tänä kesänä tapahtuma on Meri-Teijo Golfissa ke-
säkuun 8. päivänä. 

syyskokous
Open Forumin jälkeen pidettiin sääntömääräinen syyskokous sa-
moissa tiloissa. Nevaksen Eero Aron puheenjohtamassa kokouk-

sessa käsiteltiin syyskokoukseen kuuluvat asiat.
Hallituksen kokoonpanoksi vahvistettiin 1+8. Hallitustyö 

on palkatonta vapaaehtoistyötä ja yhdistyksen laajamittaisesta 
toiminnasta johtuen kaikki ovat hyvin työllistettyjä.

Kuusi vuotta naisten kilpailuasioita ansiokkaasti hoitanut 
Pirjo Sipronen, SHG, ei asettunut enää ehdolle uudelle kaudelle 
ja hänen tilalleen kokous valitsi yksimielisesti Sarfvikin Pirkko 
Havukaisen. Yksimielisesti hyväksyttiin myös hallituksen laatima 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.

Vuoden 2019 jäsenmaksuksi vahvistettiin hallituksen eh-
dottama 25 euroa eikä liittymismaksua peritä.

Teksti: matti santanen, ole johansson

kuvat: matti santanen

Helsingin Hotelli Haagassa vuosikokouksen yhteydessä pidettyyn 
Open Forumiin oli saapunut lähemmäs sata senioria, mikä on 
suurimpia osanottajamääriä, mitä näissä on ollut. Uudet vuoden 
2019 alusta astuvat golfsäännöt lienevät olleet merkittävimmät 
houkutustekijät.

open Forum
Open Forumin avasi SGS:n hallituksen puheenjohtaja Heikki 
Hallaranta todeten kuluneen vuoden olleen SGS:lle hyvin puu-
hakasta aikaa. Elokuussa Hä meenlinnassa järjestetyt ESGA:n 
M55 Euroopanmestaruuskisat työllistivät hallituksen jäsenistä 
muodostettua projektiryhmää varsin kiitettävästi. Kolmen vuo-
den projekti oli kuitenkin puheenjohtajan mukaan ponnistusten 
väärtti, varsinkin kun kisat saivat osanottajilta paljon kiitosta.

Puheenjohtaja kertoi myös, ettei SGS:n jäsenmäärä enää 
kasvanut vuonna 2018, vaan se jäi edellisvuoden tasolle ollen nyt 
noin 14 500. Seniori-ikäisiä golfareita on Suomessa kuitenkin 
pyöreästi 70 000, joten jäsenmäärän kasvullekin olisi realistisia 
mahdollisuuksia, jos vain pystymme kehittämään palvelujamme 
ja löytämään houkuttelevia syitä liittyä yhdistyksemme jäseneksi.

kilpailutoiminta
SGS:n kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Kari Hiukka kertasi 
yhteenvetona menneen kauden kilpailijatilastoja sekä avasi tu-
levan vuoden kilpailukalenteria. Erilaisista toureista ja kilpailu-
sarjoista seitsemällä alueella järjestettävä Aluetour on kilpailija-
määrillä mitattuna suurin kisatapahtuma. Osallistujamäärä oli 

kaikissa SGS:n vastuulla olevissa kilpailuissa 6080 ja kilpailupeli-
kierroksia pelattiin yhteensä 8256. Tälle kaudelle kilpailuja tulee 
olemaan kaikenkaikkiaan 73 kilpaa. 

Ready Golf
Kari valotti myös ensi kaudella virallisesti käyttöön otettavaa ready 
golf -aatetta, jolla on tarkoitus nopeuttaa peliä.   Yksinkertaistaen 
ready golf tarkoittaa, että se, joka on valmis lyö, riippumatta siitä, 
onko hän kauimpana reiästä vai ei, muistaen kuitenkin, että ei ai-
heuta vaaraa eikä häiritse muita pelaajia tai peliä. Muistettava on 
myös, että tämä ei ole sääntö vaan suositus, josta kukin peliryhmä 
sopii itsenäisesti. Ready golfia ei kuitenkaan voi soveltaa reikäpe-
liin, koska reikäpelissä kauimpana reiästä oleva pelaa aina ensin.

Tuleekin olemaan mielenkiintoista nähdä, miten nopeasti 
golfarit omaksuvat ready golf -suosituksen. Toivottavasti pian, 
koska hidas peli on golfin suurimpia riesoja tänä päivänä.

Uudet säännöt
Maamme parhaimpiin golf-
sääntöjen asiantunti joihin 
kuuluva Timo Hu vi nen oli 
saapunut kertomaan vuoden 
vaihteessa muuttuvista golf-
säännöistä. Miksi niitä on 
muutettu?

 – Säännöt on korjattu 
helpommin ymmärrettäviksi 
ja käytettäviksi sekä yksinker-
taisemmiksi ja pelaajan kan-
nalta reilummiksi, oli Timon 
kommentti.

Uudet kansainväliset säännöt on jo hyväksytty ja painettu 
kirjaksi ja tiivistetyksi kirjaseksikin sekä myös mobiiliversioksi.  

Timo Huvisen havainnolliseen esitykseen voi syventyä ne-
tissä osoitteessa: http://www.suomengolfseniorit.fi/sites/default/files/
SGS_syyskokous_Säännöt2019.pdf

Timo vielä kannusti ja innosti, että häneen voi olla yhtey-
dessä missä tahansa sääntöihin ja koulutuksiin liittyvissä asioissa. 
Esimerkiksi jos seurojen seniorit haluavat omiin tilaisuuksiinsa 
infoa uusista säännöistä, niin hän on käytettävissä: timo.huvi-
nen@ramboll.fi.

Syyskokous & Open Forum

Uudet säännöt saivat 
seniorit liikkeelle

Kaksi kautta hallituksessa istunut Pirjo Sipronen (vas.) ei enää asettunut 
ehdolle uudelle kaudelle. Hänen tilalleen vastaamaan naisten kilpailutoi-
minnasta valittiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Pirkko Havukainen.

Välipala maistui kokousväelle ennen vuosikokouksen alkua ja juttuakin näytti kuvasta päätellen riittävän.
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Harvoin tullaan ajatelleeksi, miten nuori laji golf Suomessa 
on ja miten varttuneina nykyiset seniorimestarit pääsivät sitä 
aloittamaan. Vuonna 1934 perustettu Talikin sai 18 reikäisen 
kentän vasta Helsingin olympiakisoihin vuonna 1952 ja kol-
mekymmentä vuotta kului, ennen kuin seuraava täysmittainen 
kenttä raivattiin Espooseen 1982. Silloin vasta yleinen mielen-
kiinto golfiin heräsi ja nyt seitsemänkymppiset senio rit pääsivät 
käytännössä tutustumaan pelin saloihin vasta keski-ikäisinä. 
Näin myös Suomen seniorien kärkipelaajiin kuuluva ja tämän 
vuoden Euroopan joukkuemestaruuden voittanut 67-vuotias 
Kari Nyman, joka kosketti golfmailaa ensimmäisen kerran ne-
likymppisenä.

– Olin Lahdessa tuuraamassa erään optiikkaliikkeen kesä-
lomia 1989 ja liikkeen vetäjä päivät pitkät puhui ja puhui vain 
golfista. Minäkin sitten hänen mielikseen lähdin kerran rangel-
le, jossa hän pitkään käsiotteita ja tekniikkaa opastettuaan antoi 
minulle mailan käteen ja pilke silmäkulmassaan pani palkkansa 
likoon, jotta en palloon osuisi neitsytlyönnilläni. Kuinka olla-
kaan, osuin, ja pallo sai kyytiä ainakin ampparipaalulle saak-
ka. Seuraavista lyönneistä ei enää vetoa lyöty, eivätkä ne ehkä 
osuneetkaan, mutta se tärkein lyönti osui naulan kantaan. Olin 
koukussa.

– Olin kyllä sitäkin ennen koko nuoruuteni harrastanut 
monenlaista liikuntaa ja urheilua, joten golfpalloon osumisen 
motoriikka oli ehkä piilevänä jo olemassa. Tennis, jääkiekko, 
judo ja intin jälkeen autosuunnistus sekä rallikin hoitivat va-
paa-aikani ajankulutuksen. Nyt ne kaikki saivat jäädä, golf oli 
tehty minua varten. Ensimmäisen kierroksen pelasin Espanjassa 
marraskuussa 1989 ja seuraavana keväänä liityin Lohjan St. 

Laurence -klubiin, joka on ollut kotikenttäni siitä alkaen.
Nykyisin vietän talvisin yleensä 3 - 4 kuukautta Flori das sa.

seniortourilla kari aloitti 2006 ja 
kunniataulu on sangen vakuuttava

2009  Reikäpeli SM M55 1. sija
2010  Joukkue SM  M55 2. sija
2016  Lyöntipeli SM M65  2. sija
2017  Joukkue SM M65  1. sija
          Joukkue SM M60  2. sija
2018  Lyöntipeli SM M60 1. sija
2018  Joukkue EM M55 ESGA   1. sija

Kukaan ei ole mestari syntyessään 
Mitä vaaditaan huipulle pääsyyn ja siellä pysymiseen?

– Työtä, työtä ja työtä.
Golfiahan ei ihan työksi lasketa, mutta tässä yhteydessä se 

tarkoittaa miltei jokapäiväistä harjoittelua, pelaamista tai kun-
toilua. Kerran viikossa kotikenttäkisoja kiertävän on aika vaikea 
ymmärtää, miten paljon aikaa kilpapelaaja käyttää ollakseen 
timmissä kunnossa tarpeen tullen.

Kynnys astua kotikentän perhekisoista ”tosi” kilpailuihin 
muille kentille ei ole kovin matala. 

Uloslähtö vaatii hieman rohkeutta, epäonnistumisen hy-
väksyntää, vieraassa porukassa pelaamista ja kisoissa menesty-
minen sinnikkyyttä sekä pitkäjänteisyyttä, ja toki osaamistakin. 

Myös henkinen tasapaino on tärkeä. 
Itsensä kanssa on oltava sinut ja hyväk-
syttävä, että et aina voi voittaa, mutta on 
myös annettava itselle kiitosta hyvistä saa-
vutuksista. Tärkeätä on osata antaa arvo ja 
kunnia myös muiden hyville suorituksille. 
Hyvä toveripiiri kannustaa myös hyviin 
suorituksiin ja tietenkin kotiasiat ovat 
avainasemassa.

Henkilökohtaisia toiveita
Ikää kun karttuu, niin terveys saa elämän-
kulun hierarkiassa honourin. 

– Fyysinen harjoitus kuuluu oleelli-
sena osana useimpaan arkipäivääni ja sen 
avulla saan pidettyä lihaskuntoni kuosissa 
ja ennen kaikkea liikkuvuuden ja tasapai-
non kontrollissa. Kun lähden talveksi rapa-
kon taa, niin harjoitusohjelma on etukä-
teen tiedossa, lomailemaan en sinne mene. 
Harkkapäivien lisäksi pelaan 3-4 kierrosta 
viikossa ja niiden päälle fyysinen treenaus. 
Tavoitteena on tulla sieltä kesäkisoihin en-
tistäkin paremmassa pelikunnossa. 

Voitto on tietenkin tavoitteeni kai-
kissa kisoissa, mutta kyllä joukkue-EM 
70-vuotisissa kangastelee lähivuosien pää-
tavoitteena.

Voittojen ohella unelmana on vielä 
pelata kierros lyöntejä alle oman ikäni, 
vielä en sitä ole tavoittanut, mutta kahden 
lyönnin päässä se on jo käynyt. 

Läheinen ystäväni ja poikien hoi-

topappa Pertti Lehto, 89v, on idolini ja 
kunnioitukseni kohde. Olen ollut hänen 
caddienään useissa SM-kisoissa ja toivee-
namme on pelata vielä yhdessä ensi vuo-
den Suomen mestaruudesta 80-vuotiaiden 
sarjassa.

toiveita kilpapelaajan 
kotiseuroille ja 
kisaorganisaatiolle
Seuroissa ei usein tiedosteta sitä, miten 
paljon ja mitä kaikkea huipulle kipuami-
nen vaatii. Se vaatii jatkuvaa harjoittelua, 
taloudellisia uhrauksia, monesta mukavas-
ta kieltäytymistä ja vapaa-ajan varaamista 
”golf ensin” -periaatteella.

– Huipulla kilpaileminen myös mak-
saa. Osanottomaksut, harkkakierrokset, 
majoitukset ja matkat viime kaudella ku-
luttivat kukkarostani noin 4500 euroa. 

Seniorikisojen ja kilpailijoiden arvos-
tus ja taloudellinen tuki seuroissa kaipaisi 
kohennusta. Moni kilpaileva seniori har-
kitsee jättävänsä ainakin osan valtakunnal-
lisista kilpailuista väliin seurojen taloudel-
lisen tuen puuttumisen seurauksena. Siellä 
ei myöskään aina huomata, että Suomen 
seniorit ovat lähteneet parinkymmenen 
vuoden takamatkalta kilvoittelemaan ja 
kuromaan kiinni etumatkaa, jonka kolle-
gat jo syntymälahjaksi saivat.

– Kansainvälisissä kisoissa ollaan kui-
tenkin avaamassa samalta tiiltä ja saman-
ikäisten kanssa  kilpaillaan tasaveroisina.

Nuoremman polven suomalaiset gol-
farit ovatkin tämän vuoksi jo paljon pa-
remmissa lähtöasemissa.

Yleisurheilijat kun lähetetään tärkei-
siin kansainvälisiin kisoihin, niin poik-
keuksetta heidän tukenaan on saman ko-
koinen tukijoukko. Suomesta golfarit läh-

tevät usein yksin tai ryhmänä joukkueen-
johtajan kanssa. Kilpakumppaneilla sitä 
vastoin on usein valmentajat tai caddiet 
etukäteen tekemässä pelikirjaa ja kenttää 
kartoittamassa ja heillä on valmiit nuotit 
annettavaksi pelaajalle mukaan jo harkka-
kierrokselle. 

Golfin tuoreus suomalaisessa urhei-
lumaailmassa näkyy myös sen yhteiskun-
nalta heruvan tuen niukkuutena.

mieluisia muistoja
Ensimmäinen holari on jokaisen golfarin 
ikimuistoinen tapahtuma. Kari kuvailee 
omaansa näin. 

– Olimme Floridassa kierroksella 
Alpo Mäntykorven ja Markus Heikkilän 
kanssa, kun Markus kopsautti pallonsa 
puolen metrin päähän lipusta ja tokaisi, 
jotta pankaas pojat paremmaksi. Kuinka 
ollakaan, palloni saattoi sen kuulla, lensi 
puoli metriä yli lipun, huomasi menneen-
sä liian pitkälle ja pyörähti takaisinpäin ja 
suoraan kuppiin. Helppo oli minun sanoa: 
”mitäs yllytit”.

EGA järjesti ensimmäiset senio-
rien joukkue-EM-kisat Suomessa Ruuhi-
koskella 2006 ja sain kunnian olla pelaaja, 
joka avasi kisan. Joukkueemme sijoittui 
silloin yhdeksänneksi ja se oli hieno tulos, 
sillä mukana olivat mm. kaikki edustus-
joukkueet Britteinsaarilta.

Toki viimekesäinen joukkue-EM 
Hämeenlinnassa on mieluisin ja muistois-
ta tuorein.

mikä golfissa kiehtoo 
– Hienointa on, että lajia kohta 30 vuotta 
harrastaneena uskoo edelleen oman pelita-
son parantamiseen.

– Senioritourilla 13 kautta, 12 maa-
joukkue-edustusta ja muutama henkilö-
kohtainen SM-mitali ovat tuoneet hienoja 
hetkiä upeiden ihmisten kanssa. 

teksti: matti santanen
kuvat: kari nyman

Kultatiimi 2018: Kari Nyman lyöntipelin Suomen mes- 
tari M60, caddiena Päivi Honka ja toisin päin, Päivi 
lyöntipelin Suomen mestari N60, caddiena Kari. 

Poikani Jani ja Jesse ottivat molemmat kosketuksen 
golfiin jo 3-4 vuotiaina. Poikien välissä Pertti (Pepe 
pappa) Lehto, joka aloitti golfin 66 vuotiaana. Hän pelasi 
87 vuotiaana ensimmäisissä SM-kisoissaan kolme lyöntiä 
alle ikänsä, tuloksena neljäs sija. 

Poikani Janin lapset Stella 4,5v siivoaa golf-
auton kuntoon ja Rufus 2v tarkistaa tekniset 
asiat kierroksen jälkeen.

golfia ikä kaikki
kari	nyman
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– Se on leikkiä, joka sopii huonosti 
tosikoille, täydellisyyteen pyrkiville perfek-
tionisteille, kaiken tietäville mullqvisteille 
ja virheitä sietämättömille pelaajille. Hyvin 
se sopii niille, jotka nauttivat pelistä, pe-
laavat hymyillen ja antavat itselleen virheet 
anteeksi.

Onneksemme me seniorit kuulumme 
jälkimmäiseen ryhmään?

Golfjooga
Päivän viimeiseksi luentoaiheeksi oli otet-
tu golfjooga ja siitä meille kertoi Susanne 
Ropponen.

Susanne on golfjoogan perustaja ja 
nykyisin myös sen opettaja. Vakuuttavan 
esityksen jälkeen moni tunsi asian omak-
seen tai ainakin mielenkiintoa sitä koh-
taan ja luennon jälkeisillä tutustumistun-
neilla vieraili 65 harrastajaa, joista valta-
osa ensikertalaisia. Susannen kerto man 
mukaan golfjooga rentouttaa lihaksia, 
kehittää niiden yhteistyötä ja parantaa 
golfin liikesarjojen hallintaa.

Eipä siis ihme, että monessa illallis-
pöydässä pääpuheenaihe oli golfjooga.

Golfjoogan verkkokurssista löytyy 
linkki ja tarjous SGS:n kotisivuilta; 
http://www.suomengolfseniorit.fi/joogaa.

Liikuntaa sisällä ja ulkona
Iltapäivä jatkui liikunnan merkeissä. 
Valittavana oli golfjoogaa, keilailua tai 
vapaamuotoista omaehtoista liikuntaa.

Sunnuntai oli pyhitetty kokonaan 
golfille. Vierumäen golfsisähallissa seni-
orit saivat opettajien johdolla opastus-
ta puttaukseen, lähipeliin ja draiviiin. 
Run saasta osanottajamäärästä johtuen 
ryhmät muodostuivat melko suuriksi, 
mistä yksilöllinen opetus hieman kärsi.

matti santanen

 

Helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetyille SGS:n talvi-
päiville osallistui reilusti toista sataa senioria. Tapahtuma oli yh-
distelmä kiinnostavista luentoaiheista, hyvistä esiintyjistä ja mo-
nipuolisesta ohjelmasta ja nämä ilmeisesti olivat ne vetonaulat, 
jotka vetivät Vierumäelle senioreita ympäri Suomea.

Ensin luentoja, sitten liikuntaa
Ensimmäisenä päivänä opimme uusia golfsääntöjä ja niiden kie-
muroita, etsimme tuloksetta golfin syvintä olemusta sekä karis-
timme ennakkoluulojamme joogan ja golfin yhteenkuuluvuudes-
ta. 

Luentojen jälkeen ennen illallista oli varattu tilaisuus keilai-
luun tai golfj oogaan. Omatoimiselle ulkoilulle olosuhteet olivat 
myös oivalliset, varsinkin hiihtäjille hankea oli varattu riittävästi 
suksien alle. Toisena päivänä kävimme opettajien johdolla läpi oi-
keaoppisen svingi- ja puttaustekniikan.

Ari Mustonen ja Heikki Hallaranta 
avasivat talvipäivät ja toivottivat kaikki 
tervetulleiksi sekä totesivat meitä ole-
van paikalla ankarista talviolosuhteista 
piittaamatta ennätysmäärä eli 122 il-
moittautunutta. Avauspuheissaan he 
ker toivat lyhyesti viime vuoden men-
neen suunnitelmien mukaan ja tämän 
kauden tavoitteena olevan herätellä pas-
siivisia senioreita mukaan jäsenhankin-
takampanjalla. Houkuttimena on mm. 
saada lisää uusia edullisia pelioikeuksia. 
Kilpailutoimintaan myös panostetaan ja 
ensi kesäksi onkin jo sovittu yli 70 viral-
lista kisaa käytäväksi.

Uudet säännöt
Sääntöguru Arto Teittinen kertoi uusista säännöistä ja niiden so-
velluksista. Esitys oli innostava ja herätti yleisön vilkkaasti kysele-
mään uusien sääntöjen tulkinnoista. 

Sääntökirja ja pelaajaopas on suomennettu ja painettu kan-
sien väliin. Myös golfliiton sivuilta https://golf.fi/pelaajalle/saannot/ 
löytyvät samat asiat ja niihin kannattaa perehtyä ennen kauden 
alkua, jotta välttyy tyhmiltä virheiltä. Sääntöjen tulkinnat tullevat 
pitämään keskustelua yllä vielä pitkään, niin pelissä kentällä kuin 
jälkipelissä klubillakin.

Droppaus, lipputanko, esteet ja pallon etsintä lienevät eni-
ten muuttuneet pykälät.

Ovatko kaikki muutokset järkeviä, se on sivuseikka, oleel-
lista on pelata sääntöjen mukaan, totesi  Arto yhteenvetona sään-
tökeskustelulle.

Ready Golf -aate oli lyhyesti esillä 
luennon päätteeksi. Sen voi kiteyttää lau-
seeseen ”pelaaja, joka on valmis, lyö” ja 
se tarkoittaa pelin nopeuttamista turhista 
äkseerauksista luopuen ja lyöntivuorojen 
tiukasta järjestyksestä joustaen.

Golfin syvin olemus
Seppo Palmisen luennon teemana oli et-
siä ja löytää golfin syvin olemus. Tehtävän 
asettelu jo loi mielikuvan vaikeasta tehtä-
västä, mutta Sepon Buddha-kirjoja selaa-
malla ja niiden uumenia penkoen ehkä 
päästiin lähemmäksi ratkaisua. 

Luennon punaisena lankana oli 
kertoa, mikä on oikea asenne golfiin. 

Uudet golfsäännöt kiinnostavat senioreita. Talvipäiville 
niistä oli tullut puhumaan maamme tämän hetken 
johtava sääntöasiantuntija Arto Teittinen.

Vierumäen talvipäivillä uusi osanottajaennätys
tAlViPäiVät

Sotkamon sopukoilta saapuneen, Katin-
kulta Golfia kotikenttänään pitävän 
Matti Teiskan kanssa juttelimme hark-
kojen ohessa talvipäivien annista.

Matti on ollut talvi päivillä usein 
ennenkin ja ohjelma sekä osittain asiat-
kin olivat odotusten mukaiset. Tuttujen 
tapaaminen, kuulumisien vaihtaminen 
ja uusien toiminta-ajatusten nouta-
minen on luentojen ohella se vetovoi-
ma, joka saa seniorivetäjän matkaa-
maan Sotkamosta saakka Vierumäelle. 
Kotiseurassaan Matti on monessa mu-
kana, niin hallituksessa kuin vetämässä 
klubi- ja senioritoimintaakin. 

Talvipäivien golfjooga olisi kyl-
lä Mattia kiinnostanut, mutta uusittu 
lonkkanivel ei vielä spagaattiin taivu, jo-
ten keilailu vei tällä kertaa joogasta voi-
ton. Hiihtokin kuuluu Matin talvisiin 
harrastuksiin, mutta nyt ei suksia tullut 
matkaan. Luentoja Matti piti kiinnosta-
vina ja hyödyllisinä.

– Olisi kiva kuulla miten muissa 
seuroissa senioriasiat hoidetaan. Muu-
tamasta seurasta kuultu puheenvuoro 
avartaisi ja antaisi vinkkejä omien, usein 
luutuneiden toimintatapojen uudistami-
seen.

Matti oli hyvin tyytyväinen Talvi-
päivien antiin ja todennäköisesti ta-
paamme ensi vuonna uudestaan.

Yökerhoa etsiessämme tapasimme Mar-
ja Laos maan ja Aila Geijerin. Humpan 
ja valssin välissä kuulimme, että he ovat 
ensimmäistä kertaa SGS:n talvipäivillä. 

Marja ja Aila ovat kokeneita golfa-
reita. SGS:n järjestämillä matkoilla he 
ovat olleet, mutta kesäpäivät on vielä 
kokematta ja talvipäivilläkin nyt ensim-
mäistä kertaa.

– Ennen joulua asia meillä mo-
lemmilla mielessä käväisi, mutta se jäi 
muiden kiiruiden jalkoihin ja uudestaan 
havahduimme vasta SGS:n uutiskirjee-
seen ja varasimme paikkamme silloin. 
Vierumäki myös paikkana houkutti, 
sillä olemme täällä olleet lukemattomia 
kertoja, tosin muissa merkeissä, ja tänne 
tulimme kuin toiseen kotiin. Ruokahan 
täällä on aina ollut erinomaista, joten se-
kin veti meitä puoleensa.

– Luennot, esiintyjät ja asiat olivat 
mielenkiintoisia. Golfjooga nappasi heti 
kiinni. Siihen saattaa tulla riippuvuus. 
Hiukan vilkkaampaa iltaohjelmaa jäim-
me kaipaa maan, sillä kokemuksemme 
talvisilta laskettelumatkoilta ovat hie-
man vauhdikkaammat. Vierumäen 
tanssilattialla ei todella ollut tungos-
ta. Golfopastus jäi myös aika pinta-
puoliseksi, mutta sen ymmärtää näin 
ison ryhmän ollessa kyseessä.

– Kotiin lähdemme oikein hyvän 
mielen kanssa ja ensi vuonna tapaam-
me taas, ellei sitten jo kesäpäivillä.

Matti Teiska, 
Katinkulta Golf

YleiSöpoimintoja

Marja Laosmaa 
ja Aila Geijer, 
Pickala Golf

Liikuntaosuuteen kuului mm. golfjoogaa ja golfopetuk-
seen hiukan venyttelyä ennen syventymistä puttauksen 
saloihin. 
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Pelioikeuksien käyttö
kasvoi reilusti
Pelioikeuksien hankinta vuosituhannen 
alussa oli suurin jäsenmäärämme miltei 
räjähdysmäiseen kasvuun vaikuttava teki-
jä. Vuonna 2006 pelioikeuksia oli yhdek-
sällä kentällä, viime vuonna kenttiä oli jo 
35. Samana ajanjaksona jäsenmäärä kasvoi 
noin 10 000:lla seniorilla ollen tänään n. 
14 500.

Jäsenpalvelujen kokonaiskustannuk-
set vievät budjetista yli puolet, siitä valta-
osan muodostavat pelioikeuksista makset-
tavat vastikkeet. Osakkeita SGS omistaa 
12 kenttäyhtiöstä ja niillä pelioikeuksia oli 
38, vuokrattuja pelioikeuksia oli 21 ken-
tällä yhteensä 96. 

Voidaan todeta, että pelioikeudet 
ovat kysytyin ja käytetyin SGS:n jäsenil-
leen tarjoama etu.

Pelioikeuksien perusajatuksena on 
tarjota jäsenille kohtuuhintaisia pelikier-
roksia ja mahdollisuuksia tutustua uu-
siin kenttiin. Tarkastelemme joka vuosi 
kauden jälkeen pelioikeuksien käyttöä ja 
tulosten perusteella pyrimme budjetin sal-
limissa puitteissa hankkimaan lisää pelioi-
keuksia sieltä, missä kysyntä on suurinta.  

Kaikilla Suomen kentillä pelattujen 
kierrosten määrä kasvoi edellisestä vuodes-
ta 8,7%. Vuonna 2017 pelikierroksia oli 
2,67 miljoonaa ja viime vuonna 2,91 mil-
joonaa. Hieno kesä varmasti vaikutti kas-

vuun, mutta jonkun arvion mukaan helle 
myös verotti peli-intoa.

Samansuuntainen kehitys tapahtui 
myös SGS:n jäsenten pelioikeuskierros-
määrissä. Viime vuonna kierroksia pelat-
tiin noin 16.300 vastaavan luvun olles-
sa edellisvuonna noin 14.900 kierrosta. 
Pyöreästi 1400 kierroksen eroon saattoi 
lisäksi vaikuttaa myös vuoden 2017 poik-
keuksellisen sateinen kausi.

Pelioikeuksia käytettiin siis varsin 
kiitettävästi, jos summan jakaa kaikkien 
jäsenten kesken voidaan todeta kunkin jä-
senen pelanneen 1,13 pelioikeuskierrosta.

Viime vuonna hankittiin pelioikeu-
det kolmelta uudelta kentältä, Uuden-
kaupungin Golfklubista, Järviseudun 
Golf   seurasta sekä Eerikkala Golfista. Kar-
tanogolfista hankittiin kaksi lisäpelioi-
keutta ja Rauma Golfista vähenettiin kak-
si.

Absoluuttisesti mitattuna pelattiin 
suurimmat kierrosmäärät Espoon Golf-
seurassa (1080), Loimijoki Golfissa 
(982), Wiurila Golfissa (936) ja Gumböle 
Golfissa (916). Huomioitava on, että 
Espoossa ja Gumbölessä oli senioreilla 
käytettävissään kahdeksan pelioikeutta ja 
Wiurilan neljällä pelioikeudella sallitaan 
kaksi kierrosta päivässä. Loimijoessa peli-
oikeuksia on kuusi ja lisäksi edulliset ke-
vät- ja syyshinnat.

Tarkastellessa kierrosmääriä per peli-
oikeus muuttuu kärjen järjestys. Wiurila 
nousee ykköseksi 234:llä kierroksella, toi-
seksi sijoittuu Hill Side Golf 196:lla kier-
roksella ja kolmas on Hartola Golf 188:lla 
kierroksella. Pelioikeutta kohden pelattiin 
keskimäärin 120 kierrosta.

Pelioikeuksien käyttäjäkunta voi-
daan leikillisesti jakaa kahteen eri bägiin. 

Toiseen kuuluvat maata kiertävät 
kenttäbongarit, jotka suunnitte-
levat ”rengasmatkoja” ja kiertä-
vät näin uusia sekä vähemmän 
pelattuja kenttiä. Toiseen bägiin 
voidaan sijoittaa naapurikenttiä 
kiertävät seniorit, jotka hakevat 
omasta kotikentästään poikke-
avia haasteita ja kokemuksia. 
Molemmat ovat hyviä tapoja tu-
tustua uusiin kenttiin, uusiin ih-
misiin sekä klubien toimintoihin.

Pelioikeuksien käytöstä 
muis tutamme, että käyttäjällä tu-
lee olla SGS:n jäsenyyden lisäksi 
jäsenyys sekä pelioikeus jollakin 
Suomen Golfliiton alaisella ken-
tällä Suomessa. Lisäksi kentillä on 
omia sääntöjä mm. varausaikojen 
suhteen, jotkut kentät myöskin 
rajoittavat käytön arkipäiville. 
Yhteistä kaikille pelioikeuskentil-
le on, että käyttö on rajattu pois 
omilta jäseniltä. Kenttien omat 
ehdot löytyvät SGS:n pelioikeus-
tiedotteesta. Sen kääntöpuolella 
on myös kerrottu pelioikeuksien 
käyttöohjeet tarkemmin.

Pelioikeuksien lisäksi monet 
kentät Suomessa ja ulkomailla 
tarjoavat SGS:n jäsenille alen-
nusta pelimaksuissa. Eri majoi-

tusliikkeitten kanssa on myös 
sovittu edullisista golf/majoitus-
paketeista. Tarkemmat tiedot löy-
tyvät tämän lehden sivuilta 8-10 
ja SGS:n nettisivuilta.

Liikkuminen on terveellistä 
ja siihen on golf oiva laji. Yhdyn 
siinä mielessä myös Helsingin 
por mestarin Jan Vapaavuoren  
huo leen ihmisten liikkumatto-
muudesta ja luontoyhteyden 
heik  kenemisestä. Golf tarjoaa hy-
vin ratkaisun molempiin.

Maassamme on noin 70 000 
seniori-ikäistä golfaria. Sen lisäksi 
on kymmeniä, jollei satojatuhan-
sia seniori-ikäisiä taikka seniori-
ikää lähestyviä ei vielä golfaavia 
sukulaisia, naapureita, tuttavia 
ym. Koetetaan yhteistuumin kai-
k ki yhdessä saada tuo porukka 
aloittamaan tämä tutkimuksissa-
kin terveysvaikutuksiltaan hyväk-
si to dettu upea harrastus.

Hyvää kesää ja golfkautta 
kaikille, puttaillaan sitten lipulla 
tai ilman ja muistetaan myös rea-
dy golf. 
ELÄ PIDEMPÄÄN 
             – PELAA GOLFIA

Ari mustonen, ole johansson

Taulukossa viime vuoden pelioikeuskohtaiset kierrosmäärät eri kentillä. Määrät eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia, koska niihin vaikuttaa useampi tekijä, kuten mm. pelioikeuksien 
määrä ja se, sallitaanko yhdellä pelioikeudella useampi kierros päivässä. Kenttäkohtaiset 
pelioikeusmäärät on esitetty eri värein. 

Taulukossa jäsenmäärän ja pelattujen pelioikeuskierroksien määrän kehitys vuodesta 2010 vuoteen 2018.

vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

kierroksia
10.903
10.803
10.875
13.115
13.869
16.068
15.850
14.900
16.331

Pelioikeuksia
88
88
92
97
101
112
118
126
134

kierr/p.o.
123,9
122,8
118,2
135,2
137,3
143,5
134,3
118,0
121,8

Jäseniä
9.600
10.000
10.600
11.600
12.200
12.900
13.400
14.500  
14.500

kierr/jäsen
1,14
1,08
1,03
1,13
1,14
1,25
1,18
1,03
1,13

Wiurila  234
Hill Side 188
Hartola 182
Viipuri 168
Loimijoki 163
Vierum/Cooke 152
Puula Golf 151
Alastaro  140
Espoon Golfseura 135
Vierum/Classic 132
Nurmijärvi 130
Revontuli 129
Himos 120
Hanko 119
Uusikaupunki 118
Virpiniemi 116
Kymen Golf 115
Gumböle 114
Meri-Teijo 112
Eke Golf 111
Ruukki 108
Hyvinkää 105
Tahko 101
Porvoo 100
Kalajoki 98
Kartanogolf 98
Vaasa 97
Koski-Golf 96
Järviseudun Golf 81
Karelia 77
Botnia 77
Rauma 72
Santa Claus  72
Eerikkala 71
Golf X Rae (Viro) 55

KiERRoSMääRäT / PELioiKEUS  2018

Pelioikeuksien 
määrä / kenttä

 8
 6
 4
 3
 2

Absoluuttisesti mitattuna pelioikeuksien käyttö oli vilkkainta Espoon Golfseurassa (kuva vasemmalla). Pelioikeuskenttien määrä kasvoi viime vuonna kolmel la kentällä. 
Uusia olivat Järviseudun Golfseura Lappajärvellä (kuva keskellä),Uudenkaupungin Golfklubi (kuva oikealla) ja Eerikkala Golf Tervossa.
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Seniorigolfin
Pelimatkat | Syksy 2019

Espanja | Torremirona

Gironan pohjoispuolella sijaitsevassa TorreMironassa sää on 
golfarille suosiollinen ja luonto kauneimmillaan. Illallispöydässä 
pääsee nauttimaan alueen ruoka- ja viinikulttuurin antimista. 
Kenttä on helppo kävellä ja tarjoaa pelinautintoja upeissa ja 
jylhissä maisemissa. Matkan aikana pelaamme myös tyylikkään 
Peraladan kentän, tutustumme läheiseen Salvador Dalin synnyin-
kaupunkiin, sen upeaan museoon ja illallistamme paikallisessa 
tapas-ravintolassa.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus TorreMirona Golf & Spa ****
• Aamiaiset ja 6 illallista ruokajuomineen (vesi, viini ja kahvi)
• 1 x tapas lounas klubilla ja 1 x tapas illallinen Figueres
• 5 kierrosta golfia (4 x Torremirona ja 1 x Peralada)
• Figueresin opastettu kaupunkikierros ja Dali-museo
• 1 sisäänpääsy hotellin Spa-osastolle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
• 1 vk 1350 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 280 €/vk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 16.4. klo 9.00 
Varaukset puhelimitse tai verkossa ongolf.fi/golfseniorit 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

LÄHTÖ: 5.10.

Ranska | Le National 

Syksyn 2018 Ryder Cup oli yksi ikimuistoisimpia urheilutapah-
tumia. Syksyn Golfsenioreiden matkalla sinulla on ainutlaatui-
nen mahdollisuus kokea uudestaan Ryder Cup -hetket Pariisin 
läheisyydessä sijaitsevalla Le Nationalin kentällä. Neljän päivän 
aikana pelataan kaksi kertaa Ryder Cup kenttä Le National ja 
kaksi päivää pelikenttänä on Le Nationalin linkshenkinen Aigle, 
joka on hieman leppoisampi, mutta varmasti yhtä unohtumaton 
kokemus. Viikonloppumatkan tukikohta, neljän tähden tyylikäs 
Novotel-hotelli sijaitsee Le Nationalin kenttäalueella, joten siirty-
miin ei kulu aikaa. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotelli Novotel Saint Quentin****
• Aamiaiset ja 2 illallista
• 4 kierrosta golfia hotellin kahdella kentällä 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa. 
•  4 vrk 1295 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 215 €/4 vrk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 4.4. klo 9.00
Varaukset puhelimitse tai verkossa ongolf.fi/golfseniorit 
Matkanvetäjä Ole Johansson

LÄHTÖ: 20.9. SHORT BREAK (4 VRK)

Voit tehdä varauksen myös netissä myynnin auettua osoitteessa:
www.ongolf.fi/golfseniorit

Varaukset myynnin auettua: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) tai osoitteessa ongolf.fi/golfseniorit

Turkki | Belek 

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

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Gazipasa-Helsinki
• Matkatavara ruumaan 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive 
• Viisi kierrosta Glorian ja Nobiliksen kentillä
• Golfkenttäkuljetukset
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
•  1 vk 1340 €, 2 vk 2140 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 120 €/vk 
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 17.4. klo 9.00 
Varaukset puhelimitse tai verkossa ongolf.fi/golfseniorit 
Matkanvetäjä Ole Johansson 

LÄHDÖT: 30.10. JA 6.11.

Marokko | Agadir

Marokko on noussut yhdeksi tämän hetken tyylikkäimmistä 
lomakohteista. Senioreiden marraskuun pelimatka suuntautuu 
Agadiriin, jossa yhdistyy arabimaan eksotiikka ja modernin loma-
kohteen palvelut. Matkalla pääset nauttimaan Agadirin elämyk-
sistä ja hyvästä golfista kolmella upealla kentällä. Lisämausteen 
matkalle tuovat hienot hiekkarannat ja unohtumattomat aurin-
gonlaskut arabialaisessa tunnelmassa. Pelimatkalla majoitutaan 
uusitussa Iberostar Founty Beach -hotellissa. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Agadir-Helsinki
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotelli Iberostar Founty Beach ****
• All inclusive
• 5 kierrosta golfia (3 x Les Dunes, 1 x L´Ocean ja 1 x Tazegzout)
• Golfkenttäkuljetukset 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa.
•  1 vk 1295 €, 2 vk 2295 € (standard huone)
•  1 vk 1335 €, 2 vk 2375 € (osittainen merinäköala*)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 220 €/vk | huone yhdelle 270 €/vk*
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu) 

Myynti aukeaa 18.4. klo 9.00 
Varaukset puhelimitse tai verkossa ongolf.fi/golfseniorit 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

LÄHDÖT: 23.11. JA 30.11.

RANSKA | Le National

Varaukset myynnin auettua: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) tai osoitteessa ongolf.fi/golfseniorit
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Eipä juuri sellaista arkiaamua kesäaikaan ole, ettei 
Miikka Karikoski olisi Peuramaalla pelaamassa.

En sellaista senioritapahtumaa muista, jossa 
Miikka ei olisi ollut aktiivisesti mukana. Sen vuok-

si tämäkin haastattelu saatiin sovituksi vasta, kun griinit ovat 
kiinni ja lumitykit vallanneet leikkureiden roolin.

Olet ahkeran pelaajan maineessa, 
mistähän tuo maine on peräisin?
– Kierroksia kertyy kesän mittaan aika tavalla, 13 viimeisen 
vuoden (2006-18) keskiarvo on yli 200 kierrosta kaudessa ja 
ne ovat valtaosin kotikentällä tehtyjä. Muutama kierros ulko-
mailla ja jokunen seuraottelu muilla kotimaan kentillä ovat 
sormin laskettavissa. Eniten tuli kierrettyä vuonna 2014, jol-
loin sain mittariin 238 korttia.

– Entisenä talouspäällikkönä olen tottunut pelaamaan 
myös numeroiden kanssa ja kirjaamaan niitä. Siitä alkaen, 
kun lajiin innostuin vuonna 2002, olen tallentanut kaik-
ki kierrokseni, ja ellei mitään odottamatonta satu, tarjoan 
ensi kesänä kahvit 3000. kierrokseni jälkeen. Montako vielä 
puuttuu, se jääköön sanomatta.

Kesäisin et juuri muihin harrastuksiin 
ehdi, mutta entäs talvisin?
– Kyllä sukset jo porstuassa odottavat innolla ulospääsyä 
eli hiihto on sitten vuorossa, kun hankea saadaan. Lehden 
ilmestyessä toive on täyttynyt enemmän kuin hyvin (toim. 
huom.). Tennistäkin nuorempana harrastin, mutta se on 

nyt jäänyt. Kerran viikossa kokoonnumme golfkavereiden 
kesken keilaamaan ja vaihtamaan kuulumiset. Avopuolisoni 
Riitta on myös innokas hiihtäjä ja golfari, mutta kierrosmää-
rät ovat maltillisemmat kuin itselläni.

Vastikemaksut kivijalkana
Peuramaa on ollut viime aikoina tapetilla myös markkina-
ehtoiseen toimintamalliin pyrkivänä kenttänä. Et ole tullut 
tunnetuksi sen mallin järin innokkaana kannattajana, pi-
kemmin päinvastoin, olet aktiivisesti ollut kannattamassa ja 
säilyttämässä Peuramaalla vastikemaksuihin perustuvaa kivi-
jalkaa.

– Minusta kiinteät vastikemaksut takaavat turvatun ta-
loudellisen tilanteen ja vakaan kassavirran kehittää kenttää 
pitkällä tähtäimellä. Toisaalta pelaajille tarpeettomista osak-
keista luopumiseen pitäisi ottaa hallittu menetelmä käyt-
töön, jolloin ne eivät jäisi perikuntien painolastiksi eivätkä 
puliveivareiden pelinappuloiksi.

Miksi Peuramaan aikoinaan valitsit? 
– Kun valintapäätöksen tein, Peuramaalla oli Vanha Peura 
ja par 3 -kenttä jo valmiina ja uusi Porkkala työn alla, joten 
siinä oli näkyvissä tekemisen meininki. Peuramaan maine ei 
tosin silloin ollut kovin korkealla, mutta uuden kentän myö-
tä ja vanhemman kentän tason kohennuttua on Peuramaan 
hinta/laatu -suhde erinomainen. Totta kai myös lyhyt ”työ-
matka” on etu, varsinkin kun sen kulkee päivittäin.

Matti Santanen

Aikainen pelaaja 
birdien nappaa 

Espanja | Ona Valle Romano

Golfsenioreiden syksyn Long Stay matka suuntautuu 
Espanjan Andaluciaan Esteponan maisemiin. Long Stay matkalla 
asutaan Ona Valle Romano Golf Resortissa vain noin 10 minuutin 
ajomatkan päässä Esteponan kauniista kaupungista. Huoneis-
tot sijaitsevat Valle Romanon golfkentän vieressä. Tyylikkäissä 
huoneistoissa on kaikki mitä tarvitset Long Stay lomalla. Hyvin 
varusteltu keittiö, kaksi makuuhuonetta, kaksi wc/suihkua ja 
tilava parveke aurinkotuoleineen. Voit valita huoneiston joko 
aamuaurinkoon laaksomaisemilla tai iltapäiväauringon puolelle, 
josta maisemat ovat rauhalliselle kadulle. Long Stay matkalla 
pelataan Valle Romanon kentän lisäksi kahdella muulla alueen 
kentällä. Long Stay lomasi kohteen mainio sijainti mahdollistaa 
myös tutustumisen Costa del Solin rannikon muihin nähtävyyk-
siin ja kaupunkeihin kuten Marbellaan ja historialliseen Rondaan.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkalaukunkuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Ona Valle Romano Resort **** 28 vrk
• 16 kierrosta golfia 
  (7 x Valle Romano, 5 x La Canada ja 4 x Almenara)
• Golfkärryt kaikilla kentillä
• 2 illallista/viikko

HINNAT 
1995 € kahden mh:n huoneisto (2 hlö/huoneisto)

Lisämaksusta: 
• huoneisto yhdelle 450 € 
• huoneisto ylemmässä kerroksessa (toinen kerros) 120€/hlö
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)
• autovuokra 500 €/27 vrk (A-luokka) 575 €/27 vrk (C-luokka) 
  (hinnat sisältävät täysvakuutuksen)

Myynti aukeaa 5.4. klo 9.00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Matka-aika: 23.10.-20.11.2019 (28 vrk)
LONG STAY MATKA

Lisää upeita kohteita tulossa huhtikuussa!
Tunisia Sousse Loka-marraskuu

Arabiemiraatit Ajman Tammikuu

Dominikaaninen Tasavalta Punta Cana Tammikuu

Teneriffa Golf del Sur Helmikuu

Katso lisää ja varaa      www.ongolf.fi

Matkat myyntiin huhtikuun aikana.

Varaukset myynnin auettua: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) tai osoitteessa ongolf.fi/golfseniorit
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Vuoden ensimmäisen seniorien jäsenmatkan kohteena oli Arabiemiraatit 
ja sen pohjoisosassa sijaitseva Ras al Khaimah. Ras al Khaimah on ollut seniorien 
matkaohjelmassa muutaman kerran aikaisemminkin. Tammikuussa Arabiemiraatit 

tarjoavat ihanteelliset olosuhteet, takuuvarma aurinko ja lämpötila reilusti yli 20 
asteen. Sadettakin esiintyy mutta onneksi aniharvoin. Bonuksena tämän-
kertaiselle matkalle oli, että majoitus oli jälleen järjestynyt aivan kentän 

vieressä olevassa Hilton Al Hamra Golf & Beach Resortissa.

R as al Khaimah on pohjoisin 
Yhdis tyneiden Arabiemiraattien 
(United Arab Emirates UAE) 
emiraateista. Arabiemiraatit 

koos tuu seitsemästä emiraatista. UAE perus-
tettiin valtaosin 1971, Ras al Khaimah liittyi 
mukaan vuonna 1972.

Abu Dhabi ja Dubai
Suurin emiraateista on Abu Dhabi, jon-
ka pinta-ala on 87% koko UAE:n pinta-
alasta. UAE:n pääkaupunki on Abu Dhabi. 
Väkirikkain kaupunki on kaikkien ainakin 
nimeltään tuntema Dubai, joka on myös 
luonnollisesti Dubain emiraatin pääkaupun-
ki. Dubaissahan on 828 metrin korkeuteen 
nouseva maailman korkein rakennus Burj 
Khalifa, joka varmasti on useimmille tuttu, 
jos ei muuten niin kuvista.

Vierastyövoimaa riittää
Asukkaita UAE:ssä on n. 9,6 miljoonaa, 
joista n. 8 miljoonaa eli valtaosa väestöstä 
on maahanmuuttajia. Suurin syy tähän on 
maassa tapahtuva valtava rakennusboomi. 
Maahanmuuttajat tulevat mm. Intiasta, 
Pakistanista, Bangladeshista, Filippiineiltä, 
Nigeriasta ja Marokosta. Kaikkia näitä kan-
salaisuuksia löytyi myös klubin ja hotellin 
työntekijöistä. Väkiluvun on ennustettu 
nousevan parin seuraavan vuoden aikana yli 
10 miljoonaan.

Ras al Khaimahissa on asukkaita 
n. 350 000. Emiraatin pääkaupunkia 
kutsutaan RAK Cityksi, joka sijaitsee n. 
20 km päässä majapaikastamme Hilton 
Al Hamrasta. Parin sadan metrin päässä 
hotellistamme oli emiraatin kuuluisin 
hotelli Waldorf Astoria Ras al Khaimah.

Bensalitra 50 senttiä 
Matka Dubain lentokentältä hotellille 
kesti melkein kaksi tuntia. Matkan alku-
pää oli erityisen tukkoinen ja hidas vii-
destä kaistastaan huolimatta. Ajankohta 
oli tietysti juuri työpäivän päättymisen 
jälkeen, jolloin työmatkaliikenne on 
vilkasta. Autokanta UAE:ssä on yleisesti 
ottaen varsin mallikasta. Isoja kaupun-
kimaastureita V8-moottorilla löytyi lii-
kenteestä. Valtaosa autoista oli japani-
laista alkuperää. Vaikkakin sieltä löytyi 
isomoottorisia bensasyöppöjä, niin oli 
myös kohtuullisella määrällä bensaa 
kulkevia. Bensa ei ollut kallista, 50 
senttiä/litra, eli isoillakaan moottoreilla 
varustetuilla autoilla ajaminen ei ollut 
meidän mittapuun mukaan kallista.

 Teksti: Heikki Hallaranta | Kuvat: Heikki Hallaranta,  jukka Honkanen, ole johansson

Seniorit Arabiemiraattien 
RAS AL khAImAhISSA

Al Hamran kentällä on pitkien siirtymien takia ns. autopakko. Aamulla autot 
odottavat lähtöaikajärjestyksessä siistissä rivissä päivän pelaajia. 

Vasemmalla Dubain kuuluisa Burj al-arab eli Arabien torni. 60-kerroksinen ja 
321 metrin korkuinen hotelli on virallisesti viiden tähden, mutta sitä on kutsuttu 
myös maailman ainoaksi seitsemän tähden hotelliksi. 

>>>

Mailman toistaiseksi korkein rakennus on kuvassa 
näkyvä 828 metrinen Burj Khalifa Dubaissa.
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Autokenttä
Al Hamran golfkenttä oli varsin hyvässä 
kunnossa. Pitkistä siirtymistä johtuen 
siellä pelataan autoilla. Kentällä pelattiin 
syksyllä 2018 Challenge Tourin finaali.
    Säät meille olivat suosiolliset, kummal-
lakin viikolla lämpömittarin elohopea 
nousi päivittäin 25-30 asteeseen, joten 
nestetankkaus oli tärkeää. Autoissa oli 
jääboksissa vesipullo per pelaajaa, jota 
sitten voi täyttää melkein jokaisella tiipai-
kalla. Täyttövesi on kylmää ja sitä voi tur-
vallisesti juoda. Täyttöastiat vaihdettiin 
päivittäin. Kierrosajat olivat kohtuullisia. 
Suositusaika on 4 tuntia 10 minuuttia ja 
tuohon lähes kaikki ryhmät pääsivätkin, 
jotkut jopa sen alle.

Ei pelkkää golfia
Viikon viimeinen eli kuudes pelipäivä ei 
kummallakaan viikolla ”houkuttanut” 
ihan kaikkia pelaamaan, vaan osa suun-
tasi Dubaihin katsomaan nähtävyyksiä. 
Toisella viikolla juuri meneillään oleva 
ET-kisa, jossa mukana oli neljä cut´in 
selvittänyttä suomalaista, oli houkuttele-
vampi vaihtoehto kuin oma pelaaminen. 
Toisena vapaapäivän vieton vaihtoehtona 
oli RAK City. Matkat sai järjestettyä ho-
tellin aulassa olevien erittäin palvelualttii-
den henkilöiden toimesta. Koko päivän 
retki taksilla Dubaihin ja takaisin sisältä-
en myös nähtävyyksien katselua maksoi 
500-600 Dirhamia (n. 125-150€).

Kenttään ei kyllästynyt
Vaikkakin pelasimme kuutena päivä-
nä viikossa samaa kenttää, ei kenttä 
tuntunut mitenkään yksitoikkoiselta. 

Viheriöt olivat varsin vaikealukuiset, jo-
ten kolmen putin viheriöitä tuli helpos-
ti. Karheikkojen ruoho oli myös erilaista 
mihin on Suomessa totuttu, joten sekin 
vaati hiukan totuttelua. Kaikille tuo kuu-
si kierrosta ei riittänyt, vaan jotkut kiersi-
vät vielä illan hämärässä kentän valaistua 
yhdeksän reiän lenkkiä. Meillä oli  seit-
semän päivän unlimited paketti, johon 
sisältyi myös vapaa rangen ja par-3 ken-
tän käyttö, joten innokkaimmille riitti 
harjoittelu- ja pelaamisvaihtoehtoja.

36-reikäiset mestikset
Perinteiseen tapaan pelattiin mestaruus-
kilpailut kummallakin viikolla. Kilpailut 
pelattiin poikkeuksellisesti kaksipäiväisi-
nä eli yhteensä 36 reikää. Ensimmäisellä 
viikolla Emiraattien mestareiksi leivottiin 
naisten sarjassa Eeva Savola ja miesten 
sarjassa Ahti Hiironen. Toisella viikolla 
mestaruuden veivät naisten osalta Kirsti 
Junnila ja miesten osalta Seppo Savola.

kiitosta
Ryhmä piti hyvänä hotellia ja siellä tar-
jottavaa aamupalaa ja illallista, lisäksi ho-
tellin sijainti kenttään nähden (50 m) sai 
varsin paljon kiitosta.

Naapurissa olevan emiraatin kuu-
luisimpaan Waldorf Astoria hotelliin ver-
rattuna Al Hamra on ehkä hieman vaa-
timaton. Hotelli täytti kuitenkin hyvin 
saamansa neljä tähteä ja plussan, huoneet 
olivat siistit ja tilavat, ranta ja meri vie- 
ressä, ruoka maittavaa ja ennen kaikkea 
palvelu oli erittäin joustavaa ja ystävällis-  
tä. n

Kuvassa keimolalaiset M70-maajoukkue-edustajamme. 
Tarmo Mäkelä (vas.) oli voittamassa Suomelle kultami-
talia 2009 Islannissa pelatuissa kisoissa, Ahti Hiironen 
edusti vuorostaan Suomea Saksan Bonnissa 2011 pela-
tuissa kisoissa. 

Matkalaisten nuoriso-osastoa edustivat ensimmäisellä 
SGS-seniorimatkalla olleet Koski-Golfin Isto ja Tarja 
Hairo sekä sarfvikilaiset Susanna ja Antti Irjala.

Päivän pelikierroksen alkamista odottavat ykköstiillä 
Anne Eriksson, KG, Pirjo Juvonen, ViGS ja Terttu Iltanen, 
SaG.

Rangen takana oleva näyttävä Waldorf Astoria hotelli on Ras al Khaimah -emiraatin kuuluisin hotelli.

www.ongolf.fi nettikauppa avoinna 24/7. 
Puhelinmyynti 020 7428590 palvelee ma–pe 9–17

Kaikki onnistuu, 
kun kysymys on 
OnGolfin 
ryhmämatkoista

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

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 
info@ongolf.fi

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

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

Golf Center TAGi
Tule tutustumaan kauden 2019 kuumiin tuoteuutuuksiin 
ennenkokemattomaan jättimyymälään Tapiolan Golfkeskuksessa TAGissa. 

Golf Center TAGista löydät myös ainutlaatuiset ympärivuotisesti palvele-

vat Fitting LAB-mailamitoitus studiot mailanmitoitukseen ja opetukseen. 

Olet lämpimästi tervetullut palveltavaksi!

Testaa mailat lyömällä suoraan liikkeestä ulos rangelle.

Golf Center TAGi
Turveradantie 17, 02180 Espoo
Puh. 020 7428 500

Vantaanportin Noutopiste
Antaksentie 4, 01510 Vantaa
Puh. 020 7428 518

NOUTOPISTE:

VANTAANPORTTI
Antaksentie 4, Vantaa
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On ilo ja kunnia aloittaa Suomen Golfseniorit ry:n hallituk-
sen jäsenenä ja samalla naisten tourpäällikönä. Sain edeltä-
jältäni Pirjo Siproselta suuret, mutta hyväkuntoiset saappaat 
ja tarpeelliset hoito-ohjeet niille. Paljon kiitoksia luottamuk-
sesta.

Pirjo pystyi tässäkin lehdessä perustellusti kiteyttä-
mään oman esittäytymisensä sanoihin ”Minun lajini on aina 
ollut golf”. Oma suhteeni lajiin on ollut tunnustelevampi. 
Hieman hitaasti syttyvä, mutta sitten vahvasti sitoutuva on 
tyylini monessa asiassa.

Maalaistyttö Enosta
Olen juuriltani maalaistyttö Enosta – nykyisestä Joensuun 
”lähiöstä”.  Siirtokarjalaisten vanhempieni yksi tärkeimmis-
tä elämänarvoista ja hyvä eväs minulle ja kahdelle veljelle-
ni oli, että vain laadukkaasti tehdyllä työllä on merkitystä. 
Kunnolla tai ei lainkaan olivat suositellut vaihtoehdot mi-
hin tahansa tekemiseen. Lapsuuden liikuntaharrastuksista – 
hiihdosta ja pyöräilystä sekä penkkiurheilusta - on vuosien 
myötä muodostunut pysyviä energian ja mielihyvän tuot-
tajia. 

Enon lukiosta pääsin hyvän todistuksen ansiosta suo-
raan Helsingin kauppakorkeakouluun. Ekonomitutkinnon 
sain päätökseen 1979 pitkälti työn ohessa opiskellen. Kou-
lussa matematiikan tunnit olivat suosikkejani. Kiinnos-
tukseni tunnistaen opettajat yllyttivät ratkaisemaan mo-
nimutkaisia yhtälöitä ja kannustivat treenaamaan loogista 

ajattelua. Kauppiksessa markkinointi ja tilastotiede muo-
dostuivat pääaineikseni. Opitut teoriat ovat vuosien mittaan 
muokkautuneet, mutta mm. tilasto-osaamiseeni ihastunut 
kurssikaveri Markku Takanen on pysynyt muutoksessa mu-
kana. Tenttiharjoituksista alkanut yhteinen aikasarja-ana-
lyysimme on jatkunut jo 43 vuotta, syksystä 1979 lähtien 
Espoossa.

Karhusta median maailmaan
Karhu-Titan, Nestle-Findus ja mediatoimisto Dagmar oli-
vat ensimmäisiä varsinaisia työpaikkojani. 

Karhulla työhöni sisältyi mm. talliurheilijoista huoleh-
timista. Nestle-jätti oli 1980-luvun alussa pieni Suomessa, 
mutta kansainvälisin strategioin toimivana yrityksenä mah-
tava markkinoinnin ja myynnin käytännön korkeakoulu. 
Vuodet dynaamisessa Dagmarissa perehdyttivät syvälliseen 
kohderyhmäajatteluun ja monipuolisesti mediamaailmaan. 
Ovet Sanoma Osakeyhtiöön aukesivat.  

Sanoma-urani kesti kvartaalia vaille 28 vuotta. Hen-
kilöstöä aidosti arvostavassa yhtiössä oli mahdollisuus siir-
tyä tehtävästä toiseen. Edelleen tuntuu hyvältä, kuinka 
Kodin Kuvalehden ja ET-lehden uudelleen brändäykset 
ja Cosmopolitan-lehden tuonti Suomeen 20 vuotta sitten 
onnistuivat tiiviissä yhteistyössä toimitusten ja myyntiorga-
nisaatioiden kanssa. Suunnittelu- ja kehitystehtäviin kuului 
myös muutaman tuotteen raskas lopetus. 

Vuoden 2014 alussa tein tilaa tuoreemmille digivoi-

Karjalan tyttö Enosta astuu 
          Pirjon saaPPaisiin 

 

mille ja jäin pois kokopäivä-
työstä. Tyttö voi kyllä lähteä 
mediasta, mutta media jää: 
seuraan edelleen innostunees-
ti media- ja markkinointialan 
trendejä. Omista markkina-
analyyseistäni muistuu mielee-
ni, että tunnistin jo 90-luvul-
la tulevan hybridikuluttajan.  
Sanoma-aikoja voin kiittää 
myös voimakkaasta yleisliikun-
taherätyksestäni. Koin sellai-
sen samalla kun lanseerasimme 
Sport-lehden 2000-luvun alussa.

St. Andrews sytytti 
golfkipinän
Kipinä golfiin syttyi St. Andrews’ssa jo 
kesällä 1985. Olimme Markun ja pa-
rin ystävämme kanssa yhdistetyllä semi-
naari- ja lomamatkalla Edinburgissa ja 
poikkesimme vapaapäivänä Old Coursen 
lähellä olleelle Pitch and Put -kentälle. 
Rataa kanssamme kiersi harmaahiuksisia 
skotteja nuolikoteloita muistuttavia lauk-
kuja vetäen. Totesin ääneen, että tässäpä 
minullekin harrastus – sitten kun minulla 
on aikaa työn teolta ja lukemiselta.  Kun 
Suomen golfbuumi alkoi sitten roihuta, 
huomasin pian olevani usein yksin koto-
na. Hankkiuduin kesän 1989 alussa kak-
sipäiväiselle golfkurssille Messilään. Siellä 
svingiopettajana oli lapsuuteni mäkihyp-
pyidoli Veikko Kankkonen apunaan kolle-
gansa Juhani Kärkinen. Greencard-kokeet 
suoritin heinäkuussa Pickalassa Tuomas 
Tuovisen isän valvonnassa. Loppukesän 
ja vielä seuraavan kauden kiersin ahke-
rasti Parkia ja nykyistä Seasiden etuysiä. 
Moninkertainen suomenmestari Annukka 
Taukojärvi oli mainio mentori ensimmäi-
sissä golfkisoissani. 

Sarfvik kotikentäksi
Siuntio vain tuntui tuolloin olevan pitkiä 
työpäiviä tekeville liian kaukana, ja sik-
si päätimme siirtyä Sarfvikiin.  Jo ennen 
pelien alkamista aloitin syksyllä 1990 golf-
taitojeni hiomisen Ville Kallialan kanssa 
– Markun ystävällisellä saatteella ”Tee tästä 
jotain”. Yhteisestä squash-harrastukses-
tamme Markku hyvin tiesi, että olin otol-
lista ainesta lyöntitekniikan opetukselle. 
Valmennusyhteistyö Villen kanssa jatkuu 
edelleen.

Heti Sarfvikin alkuvuosina päädyin 
toimikuntatyöhön. Ensin naiskiintiöpai-
kalle kilpailutoimikuntaan ja sisäänajo-
vaiheen jälkeen ladykapteeniksi vuosiksi 
1997 ja 1998. Kiireisinä kapteeniuskesinä 
pelaamiseen jäi vähemmän aikaa, mutta 
harjoittelemaan ehdin niin, että sain sin-
geltasoituksen syksyllä 1998. Kaikkiaan 
toimikuntavuosia on kertynyt jo yli 10.

kilpaileminen kiehtoo
Kilpaileminen on kiehtovaa. Osittain sik-
si, että minua jotenkin ajaa jatkuva ke-
hittämisen ja kehittymisen tarve.  Itsensä 
voittaminen on voitoista ensimmäinen ja 
paras on Platonkin sanonut. Minulta on 

joskus kysytty, minkä 
kilpailumenestyksen lai-
tan ykköseksi. Vaikea 
sanoa, onnistumiset 
kun ovat aina ilon ai-
heita. Arvostan kyllä 
tosi paljon Me Naiset 
Openin voittoa noin 
vuodelta 1992 – eri-
tyisesti siksi, että seu-
raavana vuonna jäin 
samassa tuolloin isos-
sa kisassa viimeiseksi. 

On hyväksyttävä, että voittaminen voi olla 
ohimenevää. Annukan lisäksi kivoja kirit-
täjiäni kilpailuissa ovat olleet nuori Minea 
Blomqvist-Kakko varsinkin Sarfvikin ai-
koinaan ja monet, monet Finnish Senior 
Tourin huippunaiset vuodesta 2004 läh-
tien. 

kaverit mukaan
Kirjoitan tätä Floridassa. Vierailimme 
Markun kanssa lähinnä uteliaisuuttamme 
nyt kolmannen kerran Orlandon vuo-
sittaisessa PGA Merchandise Show’ssa.  
Uusien välineiden, varusteiden, vaatteiden 
ja valmennusoppien ohella messuilla esi-
teltiin USA:ssa elokuussa 2018 lanseerat-
tua #Invite Her -ohjelmaa ja sen tuloksia. 
PGA of America -yhdistyksen juuri valittu 
puheenjohtaja Suzy Whaley innosti jo ta-
pahtuman avaussanoissa kuulijoita kuvit-
telemaan, kuinka paljon hyvää saadaan ai-
kaan kutsumalla kaveri mukaan. Voittajia 
ovat sekä kutsujat että kutsun myötä uu-
den rakkaan harrastuksen aloittavat tai la-
jista uudelleen syttyvät kaverit. 

Suzyn sanomaa jakaen; tervetuloa 
kesän 2019 toureille – mielellään kaverin 
kanssa.

Pirkko

Seurajoukkueiden SM-ksioissa 
Hyvinkäällä 2018 Sarfvikin joukkue 
on juuri voittanut Pickalan ladyt.

Esittelyssä hallituksen uusi jäsen
PIRKKO HAVUKAINEN

PIRKKO HAVUKAINEN
•	 Ikä 64 vuotta
•	 Tasoitus 6,2
•	 Kotiseura Sarfvik Golf Club 

Useita seuran lyönti- ja reikä-
pelimestaruuksia eri sarjoissa

•	 7 henkilökohtaista SM-mitalia
•	 13 seurajoukkue-SM-mitalia
•	 6 seniorimaajoukkue-

edustustehtävää
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voiko näillä kahdella, äkkiseltään 
hyvin erilaisella lajilla, painon-
nosto ja golf, olla jotain yhteistä? 

Kysytään sitä Teija Kortelaiselta, Karelia 
Golfin aktiivijäseneltä ja painonnoston 
hallitsevalta Euroopan mestarilta, jolla on 
hallussaan myös maailmanennätys ikä- ja 
painoluokassaan. 

Teija, kerro taustaksi kuka olet
– Minä olen ihan tavallinen viiden lapsen 
mummo, entinen leipomoalan yrittäjä 
ja ikuinen espanjanopiskelija. Harrastan 
monipuolisesti liikuntaa. Kesäisin uin 
joka aamu Joensuun läpi virtaavassa 
Pielisjoessa, aina siitä hetkestä kun jäät 
keväällä sulavat siihen saakka kunnes uusi 
jääpeite saa vallan. Talvella sitten pulahdan 
avantoon. Kuntosali, hiihto ja kaikkinai-
nen liikunta ovat minulle hyvin luontaisia 
harrastuksia. 

Mikä on sinun suhteesi golfiin   
– Menimme molemmat, mieheni Pekka 
ja minä, vuonna 1999 green card kurs-
sille tuttavien kanssa ja hurahdimme heti 
lajiin. Pelaan nykyään noin 70 kierros-
ta kesässä, niistä 20–30 vieraskentillä. 
Tasoitus liikkuu 14 tienoilla. Minulla on 
aika vahva kilpailuvietti ja tykkään kilpail-
la, se on golfin suola. Tulos ei kuitenkaan 

ole tärkein tekijä, enemmänkin itsenä 
voittaminen. Lisäksi nautin suuresti golfin 
sosiaalisesta luonteesta ja kauniissa luon-
nossa liikkumisesta. Ei minulla mitään 
kovin kummoisia kilpailutuloksia golfista 
ole; joitain sijoituksia seuran mestaruus- ja 
muissa kisoissa sekä viime kesältä Pohjois-
Karjalan seniorimestaruus naisissa. 

Miten painonnosto tuli 
mukaan elämääsi
– Menin kolme vuotta sitten crossfit-tree-
neihin, joissa kehitetään erityisesti lihas-
voimaa, kestävyyttä, nopeutta ja notkeut-
ta. Siihen kuuluu myös painonnostoliik-
keitä. Seuraava askel oli kaksi vuotta sitten 
mennä mukaan Joensuun Punttipoikien 
painonnostokouluun. Teknisen opastuk-
sen myötä painonnostoliikkeet alkoivat 
sujua yllättävän nopeasti. Oma tyttäreni 
harrastaa painonnostoa ja myös valmentaa 
sitä. Hän on laatinut minulle harjoitusoh-
jelmat. 

Olet saavuttanut varsin hyviä 
tuloksia painonnostossa
– Aloitin kilpailemisen oman seuran ki-
soissa ja siitä olen edennyt isompiin kisoi-
hin. Kilpailen luokassa yli 65 vuotiaat ja 
alle 69 kiloiset. Huhtikuussa 2018 voitin 
Suomen mestaruuden Kalajoella painon-

noston SM Masters -kisoissa yhteistulok-
sella 93 kg. Tempaus 38 kg ja työntö 55 kg 
merkitsivät myös uutta Suomen ennätystä. 
Kaksi kuukautta myöhemmin osallistuin 
Budapestissä Euroopan mestaruuskisoi-
hin, joissa voitin oman sarjani yhteistulok-
sella 92 kg. Se on samalla uusi maailman-
ennätys. Edellinen ennätyksen haltija oli 
amerikkalainen. Tyttäreni oli huoltajana 
mukana. Nyt on menneillään harjoittelu-
kausi. Seuraavat SM-kisat ovat huhtikuus-
sa ja EM-kisat kesäkuussa Rovaniemellä”.  

Mitä golf ja painonnosto 
antavat toisilleen
– Golfin parissa olin tottunut kilpaile-
maan, joten kilpaileminen painonnostos-
sakin tuntui heti alusta alkaen luonnollisel-
ta. Painonnosto antaa kuitenkin enemmän 
golfille kuin päinvastoin. Painonnoston 
myötä usko itseeni on kasvanut fyysis-
ten ominaisuuksien kehittymisen ohella. 
Parantunut lihasvoima, vartalon hallinta, 
ryhti, notkeus ja liikkuvuus ovat tehneet 
hyvää golfille, mm. lyöntieni pituus on 
kasvanut. Saan molemmista lajeista iloa 
ja energiaa. Onnistumisen tunne ruokkii 
halua jatkaa. 

leena Westman
karelia Golf

Mitä yhteistä 
on golfilla 

ja painon-
nostolla
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GOlFRiStikkO 4

Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan SGS:n pikee-paita. 
Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalalle 31.5.2019 mennessä joko kuvana koko ristikosta sähköpostitse 
(helena.rajalat@gmail.com) tai kirjeitse (Eerontie 3, 01900 Nurmijärvi). Kerro myös paitakokosi ja sähköpostiosoitteesi. 
Voittajan nimi julkaistaan SGS:n nettisivuilla ja voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse heti 31.5.2019 tapahtuvan arvonnan jälkeen.
Helena on Kytäjä Golfin senioripuheenjohtaja ja palautetta saa mielellään antaa hänelle tai lehden toimitukseen 
(ole.johansson@ecsad.inet.fi). 
Ratkaisun lähettäjä:

Nimi .......................................................  Sähköpostiosoite ..............................................@...............  Paidan koko M/N ...........
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VUOSIKOKOUS
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömää-

räiseen vuosikokoukseen ja open Forum -tilaisuuteen, 
jotka pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 14.00 alkaen 

Metropoliassa Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 
Ohjelma
13.45 Kahvitarjoilu
14.00 SGS:n kuulumisia
   Heikki Hallaranta, puh.joht.
     Suomen golfseniorit
14.20 Golfmatkojen järjestäminen 
   Tuomas Kiiskinen, toim.joht. 
     OnGolf 
15.00 Golf ja terveys 
   Raija Laukkanen, liik.tiet.dos. 
     Polar Electro oy
15.45 hallitse lähipeli 
   Petri Parviainen, pro PGA 
16.30 Kahvitarjoilu

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

VUOSIKOKOUS 
Kello 17.00 alkavassa vuosi kokouksessa käsi
tellään Suomen Golfseniorit ry:n sään töjen 
§10 määrää mät asiat. Esityslista on nähtävänä 
SGS:n netti sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi > Golf seniorit ry > 
Vuosikokoukset

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 
19.4.2019 mennessä: www.suomengolfseniorit.fi > 

Golfseniorit ry > Vuosikokoukset > Ilmoittaudu tästä 
tai info@golfseniorit.fi tai 040 501 0358. 

tervetuloa!

GOlFRiStikkO 3
a Urh. 

opisto
Gary     
väri g kieli

s i k a r i i
t a r i n a ase g o l f

Järvi Norrtäljen 
Upplandissa

 Samulin          
Akiola

a a s i n s i l t a
n luetaan 

saame i l t a s a t u
k a k s i Kisner k e v i n

Sii
rty

mä

s l i Tiger 
harj.aika i k o n i i

s e n i i l i -musa e t n o BOXIT -IKÄ

Kiekko-
seura n ä p p i s riparilla 

naiset l e i r i o l o t
s i k a p o o l i t k -allas p o r e
k o k n i t i o - Rex e o k i

ARVET
FINANSSI 
RYHMÄ

Pikkarainen 
Harkimo, Lear

pyykeille     TAATAHÖPERÖ

Possukartellit

TIETOISUUS

koulu- RIOSSA

k a r i e s GUNDE s v a n a k a t o n
sana-
peli

Kaleva i MINÄ m neula ä i m ä a m a s i

sinkku

HAM-
PAIS-

SA 
ILKEÄ

kahvit TEEMA a l i a s i o s a tilillä k a t e
l a t e t i Ritari 

yhtiö ä s s ä SOLO 
Mart h a n Asuu 

Lapissa t
Kauppa
keskus i t i s l o l a aatelia 

1 yli+t l o r d i Mikko

h e d e m y y t Valto-
nen b a n a a n i

e Rolling 
Stonelta 
TIIMAT i s i a kahvi- 

paahto 
Valtio m o a k t a l o

a n g i e v i a g r a r o i
j Vete-

maa e n n a n t i p artisti p i n k
sääte-

lyä v a m m a tukeille u i t o t u n i t e e
h i t a s laulaa 

hammas-
harja s a n i u MAALI 

poikia p a n u
e i s o u s kanava a v a Grels t e i r s
r l i r o haa-

vaan v a a k l
s u m a alas- 

tytöt a j o t a i Khan a a
geelitön  m o b i l a t i t o n hyök-

käys a t a k k i
ä k ä s antaa 

työ n a k i t t a a ERÄ- m a a t
k u g a edes-

säsi a v i i s i v a i n i o
k i t i t a t t a e Boom-

town- r a t s

jyvän kuori

koko 
kahlaaja 

alok-
kaita

RUUH-
KA

-lompolo 
Ford 
tiivis-
teet

muurahais-
suku

jäykis-
tää 

OSAKE- 
alue-
golf-
farit

kukas-
sa

             Koira     
x   SAIRAS

ORKESTERI

ILTA-
JUO-
MA

SIELLÄ 
COOKE    
palo-

lentoturvallisuutta 
nykyajan sesam Organisaatio

Kaunein 
1996 

Muumin 
kamun 
kaimat 
Kujan-

suu
sointu

Syksyn lehden golfristikon oikein ratkaisseiden kesken 
arvotun pikeepaidan voitti Hill Side Golfin Anne Paakki. 
Hän on senioriaktiivi ja myös naistoimikunnan puheen-
johtaja ja lady kapteeni. Toimitus onnittelee voittajaa.
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Uusi kilpailukausi on alka-
massa. Senioreita odot-
taa yli 70 SGS:n vastuulla 
olevaa kilpailua. Ne nou-

dattavat melko pitkälle viime vuo-
sina muodostettua kaavaa. 

SGS:n kilpailujen pääsponsorina 
jatkaa OnGolf Matkatoimisto.

Suurin muutos tulevalle kaudelle 
on Golfliiton seniorien M60-, M65-, 
M70- ja M75-reikäpeleille myöntämä 
SM-arvo. SM-arvon on myös saanut 
75-vuotiaiden miesten lyöntipelin 
seu rajoukkuekilpailu.

Viime vuonna pilottiprojektina jär-
jestetty Pohjois-Suomi Tour jatkuu 
tänäkin kesänä.

Viime kautena enää vain naisten 
pelaama Senior Open -kisa jää sponso-
rin puuttumisesta johtuen tänä vuon-
na pois ohjelmasta kokonaan.

Kilpailutoimikuntaan tulee kaksi 
muutosta naisten kilpailuista vastaa-
vien Pirjo Siprosen ja Liisa Eerolan jät-
täessä vastuun uusille voimille kuu-
den vuoden urakoinnin jälkeen. Pirjon 
tilalle hallitukseen naisten kilpailu-
vastaavaksi tulee Sarfvikin Pirkko 
Havukainen ja Liisan tilalle N60/
N70 Touria hoitamaan Pickalan Tellu 
Maunuksela. 

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

uusi	kilpailukausi
odottaa

 18.-19.5. Finnish Senior Tour 1 N50 (tr 16)  36r scr  Nordcenter G&CC / Benz

 30.-31.5. Finnish Senior Tour 1 M50 (tr 10)  36r scr   Nordcenter G&CC / Fream

 08.-09.6. Senioripokaalit  M50 (tr 10)  36r scr  Lahden Golf

  Senioripokaalit N50 (tr 16)  36r scr Hill Side Golf Club / Valley

 29.-30.6. Finnish Senior Tour 2 M50 (tr10) / N50 (tr 16)  36r scr Pickala Golf Club / Forest/Park

 05.-07.7. SM lyöntipeli M50 (tr 10)  54r scr Golf Talma / Master

 19.-21.7. Finnish Senior Open M50(tr 10) / N50 (tr 16)  54r scr  Aura Golf

 27.-28.7.  SM lyöntipeli N50/N60/N65/N70 (tr 24)  36r scr Salon Golf
 23.-25.8. SM reikäpeli M50 (tr 10)  Tammer-Golf

 24.-25.8. SM reikäpeli N50 (tr 16)  Tammer-Golf

 07.-08.9. FST karsinta 2020 M50 (tr 10) 1)   36r scr St Laurence Golf / Kalkki-Pett.

Osallistumisoikeus kilpailuihin
Osallistumisoikeuden OnGolf Finnish Senior Tourille (pl. SM-kisat) saa Order of Merit 2018 -rankingin 55 parasta 
miespelaajaa, viime syksynä pelatun karsintakilpailun 30 parasta miestä, M50 Haastajatourin 2018 viisi parasta 
pelaajaa, koko Tourin 2018 voittaja sekä osakilpailujen voittajat. Tämän lisäksi voidaan kilpailuihin ottaa pelaajia 
tasoitusjärjestyksessä, mikäli mahtuu. 
Naisten sarjoissa pelaajat otetaan tasoitusjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen kilpailuihin
Pelaaja on itse vastuussa ilmoittautumisestaan ja se tehdään netissä osoitteessa:
www.suomengolfseniorit.fi –>Golfbox-kilpailukalenteri –> valitse kilpailu, johon haluat ilmoittautua 
Ilmoittautumisaika on kaksi (2) viikkoa alkaen kolme (3) viikkoa ennen ja päättyen yksi (1) viikko ennen kilpailun alkua.
1)  Karsintakilpailuun voivat osallistua myös vuonna 1970 syntyneet miespelaajat.

ongolf fInnISH SEnIoR ToUR

KilPailu-
kalenteri		 	 	 		 	 	 	 	 		 	 	 		 	2019

>>>
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M50 HaaSTajaToUR

M60 ToUR

KilPailu-
kalenteri		
	 	 	 	

	 	 		 	 		 	 			 	2019

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

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

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

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

17.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

 24.5. aurinko golf naantali
 14.6. Hyvinkään golf
 09.8. Master golf Club / forest
 20.-21.8. Ruukkigolf (SM lyöntipeli 36r)
28.-29.8. Hirvhaaran golf (SM reikäpeli)

 26.5.  Meri-Teijo golf
 02.6. nevas golf / Rapu + Karppi
 16.6. lakeside golf Vammala / Pirunp.
 11.8. Espoo Ringside golf 
 01.9. Iitin golfseura

 25.5. Wiurila golf & Country Club
 15.6. lakeside golf Vammala / järvenr.
 13.-14.7. Peuramaa golf (SM lyöntipeli 36r)
 10.8. Vuosaaari golf Helsinki
 30.-31.8. Hirvihaaran golf (SM reikäpeli)

60- ja 70-vuotiaille naisille tar-
 koitettu kilpai lusarja. Pelimuo-
to on 18-reikäi nen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 8-36
Sarja: hcp 

 23.5. Kultaranta golf
 13.6. aulangon golfklubi / Eversti
 24.-25.7. Etelä-Pohjanmaan golf (SM lp 36r)
 08.8. Suur-Helsingin golf / lakisto
 30.-31.8. Hirvihaaran golf (SM reikäpeli)

 22.5. Uudenkaupungin golfklubi
 12.6. Tawast golf
 16.-17.7. Tuusulan golfklubi (SM lp 36r)
 07.8. Espoon golfseura
 28.-29.8. Hirvhaaran golf (SM reikäpeli)

 22.5. Uudenkaupungin golfklubi
 12.6. Tawast golf
 16.7. Tuusulan golfklubi
 07.8. Espoon golfseura

17.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

17.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

17.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

17.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan 
kuusi (6) pelaajaa pa-
remmuusjärjestyksessä.

17.9. fInaalI  
Vanajanlinna g&CC
 finaaliin kutsutaan kum-
mastakin sarjasta neljä 
(4) pelaajaa paremmuus-
järjestyksessä.

PoHjoIS-SUoMI ToUR

KilPailu-
kalenteri			 	 	

	 	 		 	 		 	 			 	2019

50-, 60- ja 70- vuotiaille miehille ja 50-vuotiaille 
naisille Pohjois-Suomessa pelattava kilpailusarja. 
Pelimuoto 18-reikäinen lyöntipeli. 
Tasoitusrajat: 0-20
Sarja: scr

 08.6. Kalajokilaakson golf
 20.7. oulun golfkerho / Vaara
 25.8. Paltamon golf
 

n65 REIKäPElIT

Pelaajat saavat paikat tasoituksen mukaan
Tasoitusrajat: 0-36
Sarja: scr

  29. - 30.8. Hirvihaaran golf Mäntsälä

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

IlMoITTaUTUMInEn KIlPaIlUIHIn

>>>

M65 ToUR

M70 ToUR  

M75 ToUR  

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

n60 ToUR / n70 ToUR  
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KilPailu-
kalenteri		
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Kyösti Puustinen, PgC
kyosti.puustinen@
gmail.com 
p. 040 779 8311

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

Kari Hiukka, lg
kari.hiukka@phnet.fi	
p. 0500 692 790

•	 M65/M70/M75 Tour
•	 EM-joukkueet  M70
•	 SM M65/M70/M75/M80
•	 SgS-reikäpelit M60/M65/

      M70/M75

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

•	 M50 Haastajatour
•	 M60 Tour 
•	 SM M60

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

•	 n60/n70 Tour

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

•	 aluetour
•	 Pohjois-Suomi Tour

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

KIlPaIlUToIMIKUnTa
 25.-27.6. Miesten EM-joukkuekilpailu  ESGA   M70 Båstad Golf Club / New Course (Championship)
     Båstad Golf Club / Old Course (Cup) RUOTSI

 09.-12.7.  Naisten EM-joukkuekilpailu ESLGA N50 Marisa Sgaravatti Trophy
  09.-11.7.   N65 Ladies´ Masters Team Championship
     Binowo Park Golf Club PUOLA

 01.-03.8. Miesten EM-joukkuekilpailu ESGA M55 Celtic Manor (Championship)
     Celtic Manor (Cup) WALES

 03.-07.9.  Miesten EM-joukkuekilpailu EGA  M50 Rungsted Golf Club TANSKA

 03.-07.9.  Naisten EM-joukkuekilpailu EGA  N50 BlackSeaRama Golf Resort BULGARIA 

Edustusjoukkueiden valinta
Pelaajien valinta M70 edustusjoukkueisiin tapahtuu ensisijaisesti vuoden 2018 menestyksen perusteella, muut alkukauden 
2019 menestymisten perusteella. Kapteeneilla on kussakin kilpailussa yksi villi kortti käytössään. 
Valintakriteerit löytyvät nettisivuilta: www.suomengolfseniorit.fi –>Kilpailut –>Maajoukkueet –>Valintakriteerit

EM-joUKKUEKIlPaIlUT

 02.7. SM lyöntipeli M80 (tr 36) 1 ) 18r scr   Helsingin Golfklubi 
   
 05. - 07.7. SM lyöntipeli M50 (tr10)   54r scr  Golf Talma / Master
 13. - 14.7. SM lyöntipeli M60 (tr20) 36r scr Peuramaa Golf / Porkkala
       Seurajoukkue-SM lp M60 (3 pelaajan.joukk.) 36r scr
 16. - 17.7.  SM lyöntipeli M75 (tr24)  36r scr Tuusulan Golfklub
       Seurajoukkue-SM lp M75 (3 pelaajan joukk.) 36r scr
 19. - 21.7. Finnish Senior Open M50 (tr10) / N50 (tr 16)  54r scr Aura Golf
 24. - 25.7.  SM lyöntipeli M70 (tr 20)  36r scr  Ruuhikoski Golf
   
       Seurajoukkue-SM lp M70 (3 pelaajan joukk.) 36r scr
 27. - 28.7.  SM lyöntipeli N50/N60/N65/N70 (tr 24)  36r scr  Salon Golf
 20. - 21.8.  SM lyöntipeli M65 (tr 20)  36r scr  Ruukkigolf 
       Seurajoukkue-SM lp M65 (3 pelaajan joukk.) 36r scr
 23. - 25.8. SM reikäpeli M50 (tr 10)   Tammer-Golf
 
 24. - 25.8. SM reikäpeli N50 (tr 16)   Tammer-Golf
 28. - 29.8.      SM reikäpeli  M65 ja M75    Hirvihaaran Golf
 30. - 31.8.  SM reikäpeli M60 ja M70   Hirvihaaran Golf
 14. -  15.9. Seurajoukkue-SM lp  M50 (4 - 6 pelaajan joukk.) 36r scr Keimola Golf Vantaa
    N50  (2 - 4 pelaajan joukk.) 54r scr Nurmijärven Golfklubi

SM-KIlPaIlUT

KilPailu-
kalenteri		
	 	 	 	

	 	 		 	 		 	 			 	2019

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

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

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

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

alUE I     loUnaIS-SUoMI
ti 04.6.  Salo golf, Sag
ke 26.6. Porin golfkerho, PgK 
ma  22.7. Kankaisten golfpuisto, KgM

alUE II    UUSIMaa
ti 11.6.  Peuramaa golf, PgH / Vanha Peura 
ke 03.7.  Espoo Ringside golf, ERg 
to 01.8.  Kullo golf Club, KgC

alUE III    HäME
ti 04.6.  Kanavagolf Vääksy, Kang
ke 03.7.  Tawast golf, Tawg
ti 06.8.  golf Pirkkala, gPi

alUE IV    KaaKKoIS-SUoMI
ti 11.6.   Kymen golf, Kg
ti 09.7.  Mikkelin golf, Mg
ti 06.8.  Kerigolf, Keg

alUE V    PoHjanMaa
to 13.6.  jakobstads golf - Pietarsaaren golf, jPg
to 11.7.  Vaasan golf, Vag
to 01.8.  Etelä-Pohjanmaan golf, EPg

alUE VI    KESKI-SUoMI
ti 04.6.  Muuramen golfseura, MgS
ti 09.7.  Eerikkala golf, Eeg
ti 13.8.  Tahkon golfseura, TgS / new Course

alUE VII PoHjoIS-SUoMI
pe 14.6.  Katinkulta golf, Kkg
ti 09.7.  Virpiniemi golf Club, VigC
ti 06.8.  Meri-lapin golfklubi, MlgK

fInaalI
la 07.9. Kartanogolf, Kgolf, joroinen

alUEToUR

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

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

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

•	 finnish Senior Tour
•	 naisten EM-joukkueet
•	 naisten SM-kisat
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Täydellinen sääntökirja ja pelaajalle tarkoitettu 
opas löytyvät Suomen Golfliiton sivulta; 
https://golf.fi > Pelaajalle > Säännöt  
Seuraavassa on tärkeimpiä muuttuneita 
sääntökohtia, joita pelaaja peli tilanteessa usein 
kohtaa.

VIHERIöLLÄ
•	 pallo saa koskea huoltamattomaan reiässä olevaan 
       lipputankoon
•	 viheriöllä voi korjata lähes kaikki pinnan vauriot
•	 jos pelaaja vahingossa liikuttaa palloaan viheriöllä, pallo 
       asetetaan takaisin ilman rangaistusta
•	 jos pallo on merkitty, nostettu ja asetettu viheriölle ja pallo 

tämän jälkeen liikkuu, asetetaan pallo takaisin paikalleen

HIEKKAESTEESSÄ
•	 voit poistaa tai liikuttaa irrallisia luonnonhaittoja
•	 voit nojata mailaasi
•	 mutta ET VOI

•	  kokeilla hiekkaa mailalla tai kädellä  välittömästi pallon 
        takana tai edessä

•	  koskea mailalla hiekkaa taakseviennissä tai koelyönnissä

PALLON ETSIMINEN
•	 pallo on löydyttävä kolmen minuutin sisällä etsimisen 
       aloittamisesta
•	 jos pallo liikkuu vahingossa etsimisen aikana, ei rangaistusta 
       seuraa ja pallo asetetaan takaisin niin lähelle alkuperäistä 
       paikkaa kuin mahdollista

VAPAUTUMINEN JA PALLON PUDOTTAMINEN
•	 mitattaessa vapautumisaluetta on käytettävä pelaajan 
       pisintä mailaa, ei kuitenkaan putteria
•	 pallo pudotetaan polven korkeudelta ja pallon on jäätävä 
       pudotusalueelle
•	 jos pallo vierii pudotusalueelta, on pudotettava uudelleen
•	 jos pallo edelleen vierii pudotusalueelta, se asetetaan 
       kohtaan, jossa toisella pudotuskerralla kosketti ensimmäisen 
       kerran maan pintaa

VAPAUTUMINEN KIINTEÄSTÄ HAITASTA, TILA-
PÄISESTÄ VEDESTÄ TAI KUNNOSTETTAVALTA 
ALUEELTA
•	 määritä paikka, jossa kokonaan vapaudut edellisestä
•	 määritä pudotusalue, joka on pisimmän mailan  etäi- 

syyteen asti vapautumispaikasta, ei lähempänä reikää
•	 pudota pallo tälle alueelle polven korkeudelta
•	 pallon on jäätävä pudotusalueelle, ellei, pallo pudotetaan 
       uudelleen, 
•	 ei rangaistusta

PELINOPEUS
•	 pelin nopeuttamiseksi lähempänä reikää olevaa palloa voi 
       pelata ensin, mikäli se on turvallista
•	 pelaajan olisi pelattava palloaan 40 sekunnin sisällä, kun 
       hänellä on mahdollisuus pelata

ESTEALUEET
•	 tämä käsittää aikaisemmat vesiesteet, mutta estealueella 
       ei tarvitse olla vettä
•	 jos pelaa estealueelta, saa liikuttaa irrallisia luonnonhaittoja, 

asettaa mailan maahan ja koskea maapohjaan koelyönnissä

VAPAUTUMINEN ESTEALUEELTA
•	 jos alue on merkitty keltaisin merkein, voi vapautua 
       kahdella tapaa:

•	 lyömällä uuden lyönnin edellisen lyönnin paikalta, 
pallo pudotetaan (viheriöltä pelattu pallo asetetaan)

•	 määrittämällä pudotuslinja reiän ja rangaistusalueen 
viimeisen ylityslinjan suunnassa taaksepäin, merkitse-

       mällä tälle linjalle pudotuskohta ja pudottamalla pallo
       enintään pisimmän mailan (ei putterin) etäisyyden
       päähän pudotuskohdasta, ei lähemmäksi reikää

•	 jos alue on merkitty punaisin merkein, voi vapautua 
       kolmella tapaa:

•	 edellisen kahden vaihtoehdon lisäksi voi määrit-
tää kahden mailanmitan etäisyydelle arvioidusta 
pallon viimeisestä rangaistusalueen ylityskoh-
dasta pudotusalueen, jolle pallo pudotetaan

•	 vastinkohtaa rangaistusalueen toisella puolella ei voi
       käyttää

•	 vapautumisesta tulee yhden lyönnin rangaistus
•	 pallon on jäätävä pudotusalueelle

Uusien sääntöjen tärkeimmät kohdat

Sääntöpalsta

PELAAMATON PAIKKA
•	 pelaamattoman paikan sääntöä voi käyttää muualla 
       paitsi estealueella
•	 muualla	kuin	hiekkaesteessä voi käyttää kolmea 
       vapautustapaa:

•	 lyömällä uuden lyönnin edelliseltä lyöntipaikalta
•	 määrittämällä reiän ja pallon sijaintipaikan linjassa 

       taaksepäin pudotuslinjan, määrittämällä tältä linjalta
       pudotuskohdan ja pudotuskohdasta yhden mailan-
       mitan verran molemmille puolille ulottuvan pudotus-
       alueen, ei lähemmäksi reikää, ja pudottamalla pallo 
       pudotusalueelle
•	 määrittämällä pudotusalue kahden mailanmitan 

              etäisyydelle pallosta, ei lähemmäksi reikää ja 
              pudottamalla pallo tällä alueelle

•	 vapautumisesta tulee yhden lyönnin rangaistus
•	 pallon on jäätävä pudotusalueelle 

•	 hiekkaesteessä voi vapautua neljällä tavalla:
•	 uusi lyönti edelliseltä lyöntipaikalta
•	 pudottamalla pallo reiän ja pallon linjassa 

       taaksepäin hiekkaesteeseen
•	 pudottamalla pallo kahden mailanmitan alueelle, 

       ei lähemmäksi reikää, hiekkaesteeseen
•	 pudottamalla pallo hiekkaesteen ulkopuolelle reiän 

       ja pallon linjassa taaksepäin
•	 tässä viimeisessä tapauksessa pelaajalle tulee kaksi 

              rangaistuslyöntiä, muissa tapauksissa yksi

TIEDETÄÄN TAI ON KÄYTÄNNöSSÄ VARMAA
•	 onko pallo esteessä, liikkuiko pallo tai mikä liikutti palloa

•	 on oltava 95 % varmuus, mitä tapahtui
•	 jos pallo näytti esimerkiksi katoavan estealueelle 

eikä ole 95 % varmuutta, että näin kävi, on pallo 
kadonnut eikä rangaistusalueen sääntöjä voi käyttää

Käytännössä onkin sitten toinen juttu, onko varmuus 95 pro-
senttista vaiko vain 94 prosenttista – enpä halua olla ratkaise-
massa tilannetta! Säännöistä voi ja saakin olla monta eri mie-
lipidettä, näillä kuitenkin tästä lähtien toistaiseksi mennään.

Kari Bastman
kari.bastman@gmail.com

kari 
Bastman 

Mihin aika 
kuluu golf- 

kierroksella? 

Esimerkillisen nopea pelaajamme kiertää 
5670 m pitkän kentän kolmeen tuntiin. 
Hän käyttää kierroksellaan 80 lyöntiä.

AJANKÄYTTÖ
Pelaaja:
 - seisoskelee, odottaa tai etsii palloa 82  min
 - kävelee tehokkaasti  75  min
 - valmistautuu lyömään  20  min
 - lyö palloa  3  min
                                                yht. 180 min
 
Mailat:
 - mailat bägissä  120  min
 - mailoja käsitellään, mukaanlukien
  niihin nojaaminen  57  min
 - mailoilla lyödään palloa  3  min
                                                yht. 180 min

Pallo:
 - on pysähtynyt kentällä  128  min
 - on taskussa tai kädessä  45  min
 - on ilmassa  4  min
 - vierii kentällä  3  min
                                                yht. 180 min
   
Koko pelin aikana maila on kosket tanut 
palloa yhteensä 0,05 sekuntia.  

Oletko joskus ihmetel  lyt, mihin aika kuluu golf
kierroksen aika na? Alla oleva tutkimustulos 
antaa siitä osviittaa. Vaikka tässä tutkimuk
sessa onkin kent tää kierretty kolmeen tun tiin, 
voit muun taa sen mielessäsi neljään tuntiin. 
Oleelliset seikat eivät siitä muutu.
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GLADE PERUSTAKKI
 Glade-perustakki miehille ja naisille. Ohut, kevyt, tuulen ja   
  pienen tihkusateen kestävä bägin todellinen perusvaruste. 
  Värit: tummansininen, kirkas sininen, punainen ja musta. 
    Hinta 69 € (ovh 89,90)

UUTUUTENA LIPPIS JA MAILAPYYHE LOGOLLA
Tyylikkäiden lippiksien materiaali on harjattu puuvilla, takana säätönauha.
 Värit: tummansininen, pinkki ja valkoinen. Hinta 18 €
    Mailapyyhe on tummansininen, kolminkertainen ja mukana on klipsi. 
  Hinta 16,50 €
Lippiksen ja mailapyyhken edullinen yhteishinta 33 €

Kaikissa vaatteissa on  SGS:n logo brodeerattuna. Toimitusmaksua 6 euroa / tilattu tuote 
(lippis ja pyyhe yhdessä tilattuna lasketaan yhdeksi tuotteeksi). 
Saat tilauksesta sähköpostiisi ennakkolaskun, jolla maksat tuotetilauksen. 
Toimituksen mukana tulee lopullinen kuitattu kauppalasku. Hinnat sisältävät alv:n.
Tilaukset tehdään sähköpostilla: mailisoukka@gmail.com  
Mikäli jokin kysymys askarruttaa niin voi myös soittaa 040 5010 358.
Tuotteita voi tilata jatkuvasti, kausituotteissa saatavuus voi olla rajoitetumpaa.

Aurinkoista golfkesää, Maili

HAvSTEN NEULE  
Tyylikäs neule lämmittämään pelin aikana.
Naisille värit: punainen, tumma pinkki ja musta. 
Miehille värit: kirkas sininen, tummansininen ja 
musta.
Hinta 69 € (ovh 79,90)

CLARK PIKEE
Naisille ja miehille laadukas Clark-pikee.  
Värit naisille: pinkki, tumman sininen, 
valkoinen ja musta. 
Värit miehille: kirkas sininen, tummansininen,
punainen ja valkoinen.  Hinta 49 € (ovh 59.90)


