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Kiitos 
yhteistyökumppaneille!
Sea Golf Rönnäs kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan. SGR on Teidän myötävaikutuksellanne 
kehittynyt yhdeksi Suomen arvostetuimmista kentistä, mikä näkyy muun muassa 
vieraspelaajien jatkuvana kiinnostuksena.

Tämän päivän yhteistyön tulee olla kaksisuuntaista. Niinpä SGR suositteleekin 
jäsenistöään käyttämääntässä esillä olevien yhteistyökumppaneiden tuotteita 
ja palveluita aina kun niille on tarvetta.
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Kari Mattila
toimitusjohtaja
Oy Sea Golf AbLähes 12 kk:n kausi 

takana 
Tänä vuonna kirjoitusta jäsenlehteen ei ole tarpeen aloittaa aja-
tuksilla tulevasta kaudesta tai vertauksella lumihangen paksuu-
teen. Nyt voidaan jo reilusti puhua golfkaudesta, joka on kään-
tynyt jälkimmäiselle puoliskolleen. Toki tällä syyspuoliskolla ovat 
luvassa ehkä ne kesän parhaat golfsäät ja loistavassa kunnossa 
oleva kenttä, joten golfkautta on vielä mukavasti jäljellä.

Kentänhoito
Kenttämestarimme Stig Paakkanen siirtyi terveystilanteensa 
takia eläkkeelle keväällä kauden alussa. Aiemmin apulaiskent-
tämestarina toiminut Maria Hyttinen otti tästä eteenpäin vas-
tatakseen kenttämestarin tehtävät. Maria on ollut yhtiön palve-
luksessa vuodesta 2003 alkaen. Maria on toiminut Stigun apuna 
kentänhoidossa jo vuosia ja vaihdos sujui näin ollen suunnitel-
lusti. Stig ehti toimia Rönnäsissä kenttämestarina yli 20 vuotta. 
Tätä ennen hän pelasi aktiivisesti ja vaikutti seuran toiminnassa 
sen alusta alkaen. Stigulle ojennettiin yhteisön 25-vuotisjuh-
lassa kunniamaininta työstä Rönnäsin golfyhteisön hyväksi.
 Kuluvalle kaudelle asetettiin tavoitteeksi parantaa kentän 
tiestöä ja tiipaikkojen alueita. Samalla parannettiin kauttaal-
taan hiekkaesteiden reunoja ja uusittiin tarvittaessa hiekkoja 
esteisiin. Jotta edellä olevat ylimääräiset työt on ollut mahdol-
lisia toteuttaa, on kesätyöntekijäöiden määrää täytynyt hieman 
kasvattaa. Samalla voin todeta itseni ja kenttämestarimme Ma-
rian puolesta kiitokset työntekijöillemme. Aloitteellisuus, oman 
pelaamisen kautta tuleva ymmärrys golfkentästä ja upean tii-
mihengen luominen on ollut hienoa nähdä. Sen sijasta, että 
helteellä työteho olisi laskenut, on töihin tultu työntekijöiden 
omasta aloitteesta jo muutamia tunteja normaalia aiemmin.

Klubijäsenyys ja vuokrapooli
Oy Sea Golf Ab:n hallitus päätti kuluvalle kaudelle niin sano-
tusta klubijäsenmaksusta, joka ei sisällä Suomen Golfl iiton jä-
senmaksua. Klubijäsenmaksu on tarkoitettu pelaajalle, joka pe-
laa käytännössä ainoastaan Rönnäsissä. Maksu ei sisällä SGL:n 
osuutta, eikä näin ollen myöskään golfl ehteä eikä liiton jäsen- 

ja tasoituskorttia. Klubijäsenen tulee muualla pelatessaan itse 
selvittää pelaamismahdollisuutensa. 
 Vuokrapoolin myötä osakas on voinut jättää ylimääräisen 
pelioikeutensa vuokrattavaksi golfyhtiön kautta. Yhtiölle on 
jätetty vuokrattavaksi noin 65 pelioikeutta. Yhtiö on vuokran-
nut pelioikeuksia keväällä hintaan 675 €. Poolia hyödyntäneille 
osakkaille on palautettu poolin tuottama summa elokuun lo-
pulla. Vuokrapoolin tarkoitus on ollut helpottaa osakkaan työtä 
pelioikeuden vuokrauksessa. Klubijäsenyydestä ja vuokrapoolis-
ta kerrotaan tarkemmin jäljempänä tässä lehdessä. 
 Perinteinen kevään jäsenlehti siirrettiin tänä vuonna syys-
lehdeksi. Yhteisön 25-vuotisjuhla heinäkuun alussa ja siihen 
liittynyt historiikki olivat avainasemassa. Syksyllä käynnistetty 
projekti klubitalon laajennuksesta valmistui juuri sopivasti yh-
teisön juhlatilaisuuteen. Laajennus, johon mahtuu 100 henkeä, 
palvelee ennen kaikkea ruuhkaisina pelipäivinä, kilpailuissa, 
yritystapahtumissa sekä alueelta täysin aiemmin suuremmalle 
ryhmälle puuttuneena kokoustilana.
 Kausi 2013 lainasi lopulta muutaman päivän seuraavan vuo-
den tammikuusta ennen kuin lyhyeksi jäänyt talvi päätti kau-
den. Joulukuussa pidettiin pitkään avoinna vain Puisto-kenttää. 
Runsaiden pelaajamäärien myös avattiin joksikin aikaa Meri-
kentän takayhdeksikkö. Loppuvuoden pelaamisesta ei aiheutu-
nut vahinkoa kentälle. Puisto-kentän tiipaikat kuluivat jonkin 
verran, mutta ne saatiin kylvöillä kuntoon aikaisessa vaiheessa 
keväällä. Kun kausi 2014 aloitettiin maaliskuun alkupäivinä, 
jäi talven kestoksi golfkaudella mitattuna tasan 2 kuukautta.  
Aikaisessa vaiheessa alkaneen kauden alle jäivät monet kevät-
työt, joita on purettu pitkin kesää. Perinteinen huhtikuun lopun 
ruuhka kentällä jäi kokonaan toteutumatta kun pelaajamäärät 
jakaantuivat tasaisesti pitkin alkukautta. Nähtäväksi jää, millai-
nen syys- ja talvikausi on tänä vuonna edessä. Runsasluminen 
kuulemma, jos on luottaminen erään suomalaisen suksimerkin 
edustajaan.

Kari Mattila
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Kesän parhaat kohteet 
Helsingistä itään!

Bästa vyerna 
österom Helsingfors!

Saaristovälittäjä - Skärgårdsmäklaren

www.volanen.fi
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Toimittaja: Raimo Holopainen
Taitto: Satukonttori Oy
Kuvat: Raimo Holopainen

Markkinointityöryhmä ottaa 
mielellään vastaan palautetta 
tästä lehdestä.

Yhteystiedot:
Oy Sea Golf Ab/
Sea Golf Rönnäs ry
Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs
www.seagolf.fi 

Toimitus-/
toiminnanjohtaja: 
Kari Mattila, 0400 462 960
kari.mattila@seagolf.fi 

Kenttämestari: 
Maria Hyttinen 050 380 6873
maria.hyttinen@seagolf.fi 

Toimisto: 
toimisto@seagolf.fi 
tel. 020 786 2696
fax. 020 786 2699
Christoffer Salomaa
christoffer.salomaa@seagolf.fi 

Sähköpostiosoitteet: 
Haluatko ajankohtaiset 
tiedotteet suoraan sähköpostiisi? 
Ilmoita meille ajantasainen 
sähköpostiosoitteesi. 

Yhteystietopäivitykset osoittee-
seen toimisto@seagolf.fi 

Juhlavuosi  
Tämä kausi on meille 25. ja siten juhlavuosi, jota juhlistettiin 
klubitalon laajennuksessa heinäkuussa. Samalla saimme kä-
siimme historiikkikirjan, jonka kansien väliin on pyritty Raimo 
Holopaisen toimesta keräämään kaikki Sea Golf Rönnäsin toi-
mintaan liittyvät tapahtumat vuosien varrelta asianosaisten 
kertomina ja vanhoja dokumentteja hyödyntäen.
 Vaikka toimintamme on suhteellisen vilkasta ja tasapainoista 
vuodesta toiseen, horisontissa näkyy hieman mustia pilviä, seu-
ran toiminta nimittäin uhkaa hiipua ellei saada uusia aktiivisia 
toimijoita asioita hoitamaan. 
 Tässä yhteydessä voidaan tietysti nostaa esille ajatus koko 
seuran tarpeellisuudesta, sillä valtaosa toiminnasta on kui-
tenkin tyypillistä harrastusklubitoimintaa, joka voidaan hoitaa 
muutoinkin. Ainoastaan varsinainen urheilutoiminta tarvitsee 
tuekseen järjestäytyneen urheiluseuran ja sen puitteissa kil-
paurheilun vaatimat palvelut voidaan hoitaa asiaan kuuluval-
la tavalla. Tästä lähtökohdasta katsoen saattaa olla niin, ettei 
yhteisössämme ole riittävää määrää golfurheilijoita tulevaisuu-
dessakaan, joille pystyttäisiin tarjoamaan täysipainoista val-
mennus- ja harjoittelutukea ympärivuotisesti. Tällöin olisi ehkä 

syytä katsoa golfurheilutoiminnan mahdollisuuksia laajemmin 
ja keskittää alueen urheilijat yhteen seuraan, jonka toiminta 
organisoitaisiin siten, että valmennuksella ja harjoituksilla pys-
tytään kehittämään muiden yksilöurheilulajien tapaan kilpaur-
heilijoita kotimaan ja kansainvälisille kilpakentille.
 Tällä hetkellä suurin osa kentillämme pelaavista on golfhar-
rastajia, joiden pelaamisen päätarkoitus on nauttia siitä miel-
lyttävänä kuntoilu- ja ulkoilulajina. Osalle klubin järjestämät 
kilpailut tuovat mukavan lisämausteen harrastukseen.  Vapaa- 
ajan harrastus pelaaminen on varmasti tulevaisuudessakin ja 
sille pystytään aina järjestämään harrastajien toivomia palve-
luita ja tapahtumia klubitoimintana. Jäseniemme pyynnöstä 
mahdollistimme, ensimmäisenä klubina Suomessa, pelaajillem-
me mahdollisuuden itse valita haluaako hän olla vain oman 
klubin jäsen, vai kuulua seuran kautta keskusliittoon. Tämä on 
aiheuttanut suurta kiinnostusta yleisesti ja monet klubit ovat 
olleet yhteydessä vastaavan systeemin luomiseksi. Saatujen ko-
kemusten mukaisesti myös vierailupelaaminen on ollut mahdol-
lista useilla kentillä ilman liiton jäsenkorttia (ainoastaan oman 
klubin jäsenyyden ottavien ei tarvitse maksaa seuran jäsenmak-
sussa mukana olevaa liiton jäsenyysmaksua). 
 Toivon, että pohditte joskus lyöntien välissä tai kierroksen 
jälkeen, edellä esittämiäni ajatuksia ja annatte tarvittavaa pa-
lautetta, joka auttaa toimintaa pyörittävien henkilöiden suun-
nitelmia tuleville kausille.

Miellyttäviä hetkiä myös vuoden loppukuukausina!

Jarmo

Jarmo Turtiainen
hallituksen 
puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs ryry
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Olli Näri on Oy Sea Golf Ab:n ensimmäinen puheenjohtaja ja 
seuran kunniajäsen numero 1. Olli poistui keskuudestamme 
viikkoa ennen 82-vuotissyntymäpäiväänsä keväällä 2012. Sea 
Golf Rönnäsin täyttäessä 25 vuotta, haluttiin seuran suurelle 
miehelle osoittaa vielä yksi kunnianosoitus – pysyvä maamerkki 
muistuttamaan jäsenistöä ja kertomaan tuleville jäsenille ken-
tän ykkösmiehen merkityksestä.

Ennen 25-vuotisiltajuhlia paljastettiin Ollin muistokivi. Kabbö-
lentien ja 13. väylän avauspaikan välissä olevaan viisikuutioi-
seen kiveen kiinnitettiin Olli Närin muistoa kunnioittava laatta 
molemmin puolin kiveä. Paikalla oli seuran hallitus, toimitus-
johtaja Kari Mattila, Närien ja Briandtien perheet sekä Tapani 
Leppälä.

Olli Närille muistokivi
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Sea Golf Rönnäs – 
27 reikää merellistä golfi a

Sijainti
Sea Golf Rönnäs on vuonna 1989 perustettu golfkeskus Loviisan 
Pernajassa, Porvoon itäpuolella. 
Etäisyydet Rönnäsiin:
• Helsingistä (Itäkeskus) 68 km
• Porvoosta 27 km
• Loviisasta 37 km

Golfyhtiö
Oy Sea Golf Ab on perustettu 1989. Golfyhtiön osakkeet tuot-
tavat yhteensä 1061 pelioikeutta. Golfyhtiö omistaa golfkentän 
maa-alueet, rakennukset ja konekannan kokonaisuudessaan. 
Golfyhtiö on velaton.

Pelioikeudet
Golfyhtiön osakkeet ovat E, B, C ja D-sarjan osakkeita. Muita 
kuin E-sarjan osakkeita on käytössä enää vain muutamia.
• E-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävän pelioikeuden, 
 joka voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kertapelioikeuskort-
 teina (2014 5 x 4 kierrosta = 20 kierrosta). 
• Osakas voi lunastaa hallituksen vuosittain määräämään 
 hintaan osakkeelleen juniorpelioikeuden perheen alle 21-v. 
 lapselleen. Hoitovastike vuonna 2014 on 650 €/ pelioikeus.

Kentät
Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä vuonna 1991 
valmistuneesta Merestä sekä vuonna 2002 avatusta 9 reikäi-
sestä Puistosta. Rönnäsin kausi on maamme pisimpiä. Kierrok-
sia kentillä pelataan kauden aikana noin 30 000. Monipuoliset 
kentät tarjoavat haasteita golftaidoista riippumatta.

Sea Golf Rönnäs ry
Golfyhtiön kentällä toimii golfseura Sea Golf Rönnäs ry, joka on 
Suomen Golfl iiton jäsenseura. Seuralla on nykyisellään noin 900 
jäsentä ja 200 klubijäsentä. Jäsenmaksu kaudella 2014 on 70 € 
aikuinen ja 35 € juniori. Klubijäsenmaksu, joka on suunnattu 
käytännössä vain Rönnäsissä pelaavalle ja johon ei sisälly SGL:n 
tasoituskorttia eikä golfl ehteä, on 40 €. Golfyhtiö ja golfseura 
muodostavat yhdessä Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.

Hallitukset ja organisaatio 2014

Sea Golf Rönnäs ry
 Puheenjohtaja Jarmo Turtiainen
 Juuso Ihalainen (kapteeni, kilpailutoimikunta)
 Leena Frestadius-Huotari (naistoimikunta)
 Leena Engblom (juniortoimikunta)
 Raimo Holopainen (klubitoimikunta)
 Jorma Ihalainen (seniortoimikunta)

 Kapteeni Juuso Ihalainen
 Toiminnanjohtaja Kari Mattila

Oy Sea Golf Ab
 Puheenjohtaja Jarmo Turtiainen
 Tom Blomberg
 Timo Pekkarinen
 Jouko Purontakanen
 Greger Salomaa 
 Patrick Wackström

Toimitusjohtaja
 Kari Mattila
 0400 462 960
 kari.mattila(a)seagolf.fi 

Kenttämestari 
 Maria Hyttinen 
 050 380 6873
 maria.hyttinen(a)seagolf.fi  

Toimistopäällikkö 
 Christoffer Salomaa
 040 761 6431
 christoffer.salomaa(a)seagolf.fi  

Ravintola 
 Outi ja Pekka Jyry
 tjcatering.2(a)gmail.com
 044 596 0275

Prot 
 Arja Sipronen
 arja.sipronen(a)sipronen.inet.fi 
 040 586 7314
 
 Christine Blomqvist
 040-7666233
 christine.blomqvist@elisanet.fi 
 www.christineblomqvist.fi 

Info
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Golfetiketti 
– aivan samako? 
Kausi on edennyt vääjäämättä loppusuoralle ja on hyvä aika 
katsoa kesää taaksepäin ja nostaa esille muutamia pelaamiseen 
liittyviä tärkeitä seikkoja. Nämä seikat ovat monesti asioita, jot-
ka ovat useimmille itsestään selvyyksiä ja käyty läpi aikanaan 
green card-kokeessa. Alla keskitytään tällä kertaa kentän käyt-
töön ja liikkumiseen.

Etiketin ja golfsääntöjen ero
Käytännössähän linja voidaan vetää niin, että etiketti määrit-
telee etenemisen ja käyttäytymisen golfkentällä. Säännöt taas 
määrittelevät tavan jatkaa peliä ongelmatilanteissa. Siinä missä 
vapautuessaan kivenkolosta pelaaja ottaa mukisematta vastaan 
rangaistuslyönnin, tulisi sama asenne siirtyä myös etiketin nou-
dattamiseen. Sääntöjen osalta voidaan todeta, että sunnun-
taikierroksella, kun kyse ei ole kilpailusta tai tasoituskierrok-
sesta, on jokaisen oma asia miten tarkasti sääntöjä noudattaa. 
Jos pallo menee metsään eikä sieltä heti löydy, on aivan ok 
pudottaa pallo väylän kanttiin ja jatkaa peliä. Kilpailussa tästä 
tulisi automaattisesti viiva väylälle, sunnuntaikierroksella vaik-
ka komea par. Kentän kannalta katsottuna voidaan taas todeta 
seuraavaa: ei mitään merkitystä – ensisijaista on sujuva ja nau-
tinnollinen golfkierros.
 Se mikä ei ole kentällä aivan sama, on yhteisten pelisääntö-
jen noudattaminen. Kun aikanaan on luotu golfetiketti, on siinä 
määritelty miten mm. viheriön ja esteen välistä kuljetaan. Kär-
ryä vetäen ei mitenkään. Kantobägillä taas ilman muuta. Linja 
on muuttunut, ensin ammattigolfi ssa, jota televisiosta näemme, 
sitten kansallisissa kilpailuissa ja lopuksi muutamilla yksittäisil-
lä kentillä koskien myös normaalia pelaamista. Kenttäkohtaisen 
etiketin määrittelee jokainen kenttä itse. Rönnäsissä etiketin 
määrittely on sinänsä helppoa – sitä tulee ehdottomasti nou-
dattaa. 

Otsikkoon liittyen voin jutun allekirjoittaneena todeta, että 
meille on todellakin aivan merkityksetöntä onko pelaajalle juuri 
oikeanlainen vaatetus kentällä. Kuluneen kesän aikana ei mei-
dän ole tarvinnut kertaakaan huomauttaa asiasta. Golfi in kuu-
luu tietynlainen asiallinen, mutta silti mukava ja urheilullinen 
pukeutuminen. Jos pelaaja haluaa kävellä helteessä kovilla sini-
sillä farkuilla täyden 10 km kierroksen, niin miksipä ei. Pelikave-

ria tämä tuskin häiritsee ja todennäköistä on, että seuraavalla 
kerralla ovat jalassa aivan toisenlaiset housut, vaikka kukaan ei 
mitään asiasta sanoisikaan.
 Se mistä sanotaan ja jatkossa tullaan sanomaan yhä useam-
min, on oikeanlainen ja reilu liikkuminen kentällä. Kentänhoi-
tajat eivät turhaan yritä parhaansa mukaan saada viheriön ja 
esteen välissä olevaa forea tai karheikkokaistaletta pidettyä 
vihreänä ja hyväkuntoisena pelialueena. Esteen ja viheriön vä-
listä ei tule kulkea. Osalla kuluvista alueista on kulku ohjattu 
ketjuilla, osalla luotetaan pelaajan harkintaan. Viheriön ympä-
ristön säästäminen liikkumiselta lähtee aina omista pelaajista, 
jotka kenttää pääosin käyttävät. Samalla näytetään esimerkkiä 
muille, miten kentällä liikutaan.

Vielä kertauksena: RÖNNÄSISSÄ LIIKUTAAN KÄRRYN KANS-
SA PELATTAESSA AINA VIHERIÖ JA ESTE KIERTÄEN. 
Tästä ei ole poikkeuksia. Ikä, fyysinen kunto, kilpailu tms eivät vai-
kuta asiaan. Mikäli kentällä ollaan valmiita kävelemään 10 kilo-
metriä, tulee olla riittävästi viitseliäisyyttä kiertää myös esteet oi-
kealta puolelta. Golfautolla liikkuvien tulee noudattaa vielä edellä 
olevaa tarkempaakin harkintaa ajolinjoissa sään mukaan. Varo-
etäisyys viheriöistä ja tiipaikoista on aina vähintään 15 metriä.
 Jotta erilaisia ketjuja ja kylttejä ei tarvitse lisätä kentälle 
loputtomasti, toivomme yhteistyötä asiassa. Näin kenttä py-
syy miellyttävä pelata myös jatkossa. Lopuksi vielä se syy, miksi 
asiasta jäsenlehteen kirjoitetaan: kenttää kiertää parhaimpina 
päivinä yli 200 pelaajaa. Jos he kaikki oikoisivat kärryä vetäen 
kapeista väleistä viheriön kantissa, ei näissä paikoissa kasvaisi 
muutaman viikon kuluttua ruohoa enää lainkaan.

Etikettiä kunnioittaen,

Kari Mattila

Esim. väylä 18
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Rönnäs Prot 
Rönnäsissä opettivat kuluneella kaudella PGA Prot Arja Sipro-
nen sekä Christine Blomqvist. Arja tunnetaankin jo hyvin Rön-
näsissä 1990-luvun puolivälistä jatkuneen opetusuran myötä. 
Uutena golfopettajana aloitti tänä vuonna Christine Blomqvist, 
jonka pääopetuspaikka on naapurikenttämme Virvik Golf. Ta-
voitteenamme opetustoiminnan kehittämisessä on ollut tarjota 
pelaajille laadukkaan opetuksen lisäksi vaihtoehtoja. Rönnäsin 
sijainti luo opettajille haasteita ja moni Rönnäsiläinen käykin 
tunneilla pääkaupunkiseudulla asuinpaikan perusteella.
 Olemme olleet varsin tyytyväisiä Arjan ja Christinen opetuk-
seen. Toivomme, että pelaajat käyttävät heidän palveluitaan. 
Golftaidot eivät kehity loputtomiin vain pelaamalla tai yksin 
harjoittelemalla. Jatkokurssit tai henkilökohtainen valmennus 
ovat toimivia vaihtoehtoja. Kannattaa myös kysyä valmennus-
pakettia omalle golfporukalle.

Christine jää lehden ilmestymisen aikoihin äitiyslomalle 
perheen toisen lapsen myötä. Onnittelut Christinelle ja Tom-
mylle Sea Golf Rönnäsin puolesta. Christine jatkaa äitiyslo-
mansa jälkeen opetustoimintaa Rönnäsissä.

Arjan Golfmatkat uudistuu!
Golfmatkojen kohteena edelleen TORREVIEJA, CAMPOAMOR Espanjan Costa Blancalla, joka tunnetaan Espanjan  

vähäsateisimpana alueena sekä myös ilmastoltaan yhtenä maailman parhaista alueista. Siis erinomainen golfkohde.

Uudistamme toimintamalliamme ja jatkossa toimimme tarjouspohjalta. Ennen tarjouksen antamista määrittelemme 
yhdessä perusasiat kuten montako peliä, kuinka halutaan asua, kuka hankkii lentoliput ja kuljetukset (esim. vuokra-auto 
lentoasemalta). Alicanteen on useita suoria lentoja Suomesta. Tarjottua GreenFee -määrää voidaan lisätä tai vähentää 
perilläkin joustavasti. Majoittuminen hyvin varustelluissa kerrostalohuoneistoissa, joista merinäköala ja ranta näkyvissä 

tai hotellissa Campoamoren golfkentän vieressä tai Dehesa de Campoamoren kylässä olevassa hotellissa.

Hinta-
esimerkkejä: • Viikko 2 MH huoneistossa 

(2 henkeä/huoneisto)
• 4 Green Feetä Campamor GC

• Teeaika varaukset ja proon palvelut
itsehankituilla lennoilla ja kuljetuksilla

Alk. 435 € /hlö

• Viikko Studiossa yksin
• 4 Green Feetä Campoamor GC

• Teeaika varaukset ja 
proon palvelut itsehankituilla 

lennoilla ja kuljetuksilla 

Alk. 560 € /hlö

Huoneistoissa 
asuvilta veloite-
taan jälkikäteen 
sähkö, kaasu ja 
vesi kulutuksen 
mukaan.

Syksyn matkat ovat käynnissä ja jatkuvat tammi-
kuulle. Kevätkausi alkaa hiihtolomaviikoista 
ja jatkuu huhtikuun loppupuolelle.
Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi, niin teemme 
hyvän tarjouksen! Ollaan yhteyksissä.

Golfterveisin Arja Sipronen

Yhteystiedot:
sipronen@sipronen.inet.fi  tai 

arja.sipronen@sipronen.inet.fi  
Arja Espanja +34 616 064 869 tai 

Ensio Sipronen 0400 502 461
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Rönnäsin klubitalo laajeni kaudeksi 2014 lisärakennuksella. 
Laajennusosan myötä voimme tarjota entistä paremmat puitteet tapahtumille 

myös tilojen osalta. Asiakaspaikkoja uudessa tilassa on lähes 100.

Järjestä golftapahtuma 
tai muu tilaisuus Rönnäsissä. 

Pyydä tarjous.

Sea Golf Rönnäs • toimisto@seagolf.fi  • 020 786 2696 • www.seagolf.fi 
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25 vuotta 
palloa ilmaan  
Kaikki alkoi 25 vuotta sitten koulukaverin ja hänen isänsä in-
noittamana. Kipinä syttyi ja nahkainen bägi komeine mailoi-
neen tuli ostettua (tai vanhemmat ne osti). Rönnäsin ensimmäi-
set neljä väylää tuli aluksi Jullen kanssa todella tutuiksi. Siitä se 
sitten lähti. Kenttä kehittyi, seura kehittyi, nuori poika kasvoi 
ja oppi siinä sivussa hieman pelaamaankin. Vuodet meni ja pe-
lattuakin tuli. Välillä muutkin urheilut ja opiskelut vei golffi lta 
ajan, mutta kipinä hienoon harrastukseen ei hävinnyt.
 Viimeiset vuodet on tullut seurattua läheltä Rönnäsin toi-
mintaa. Kilpailutoimikunnan vetovastuu antoi paljon ja siinä 
oppi tuntemaan monet teistä. Kenttätoimikunta on antanut sy-
vyyttä kokonaisvaltaiseen tekemiseen ja näkemystä kentän tär-
keyteen. Hallitustyöskentely on mahdollistanut vaikuttamisen 
teidän seuralaisten asioihin. Kapteenina haluan olla positiivinen 
esimerkki seuralle ja seuroille.
 Kun taakse hieman katselee, niin juuri MID-iän saavuttanee-
na golffarina on ehtinyt monia asioita jo tapahtua. Niin on eh-

Juuso Ihalainen
Kapteeni

tinyt tapahtua myös meidän monien arvostamassa positiivisen 
leppoisan hengen omaavassa Rönnäsin golfyhteisössä. En osaa 
arvata omaa polkuani seuraavan 25 vuoden matkalla. Toivotta-
vasti se on hyvä ja antoisa. Sen osaan varmuudella sanoa, että 
oma golfharrastukseni jatkuu ja toivon isosti Rönnäsin matkaa-
van joka vuosi oikeaan suuntaan. Itse löydän aikaa ja olen siinä 
matkassa omalla panostuksellani mukana. Hyvin liikkuvaa junaa 
ei kannata koskaan jättää.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia 25 juhlavuoden tapahtumia ja 
asioita hoitavia henkilöitä. Etenkin Ramin oma henkilökohtai-
nen panostus asioihin on korvaamatonta – kiitos Rami!

Toivottavasti pelikesäsi tuotti mukavia kokemuksia.

// Juuso

info@automaalaamosandberg.fi 
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Kautta 
2014 
Aloitimme kauden maaliskuus-
sa ruuanlaittokurssilla. Kurssi 

täyttyi parissa päivässä innok-
kaista kokkailijoista. Nyt teimme 

karibialaisten rytmien saattelema-

na herkullisia ja värikylläisiä ruokia sekä juomia. Ruuanlaiton 
lomassa tietenkin vaihdoimme kuulumiset ja suunnittelimme 
kesää.
 Tänäkin keväänä pidimme naisten kauden avajaiset vasta 
toukokuun lopussa. Pelasimme Puisto-kentän lauantaina 24.5. 
ja järjestelyistä ja sponsoroinnista vastasivat viime vuoden ta-
paan Linnavirrat  ja Naviter Oy.  Sää suosi pb-kisaa, jonka voitti 
Gunilla Kiviharju. Kaikki osallistujat palkittiin sekä lisäksi arvalla 
voitti kasvohoidon Porvooseen kosmetologille. Läsnä oli yli kak-
sikymmentä ladya.
 Heti seuraavalla viikolla oli helatorstai ja silloin pelasimme 
perinteisen ystävyysottelun Vierumäki–Rönnäs meillä Meri-
kentällä klo 12 eteenpäin. Ensimmäisen kerran ystävyysottelu 
pelattiin reikäpelinä. Reikäpeli sai hyvän vastaanoton ja ensi 
vuoden ystävyysottelu päätettiin pelata samalla pelimuodolla.

Leena 
Frestadius-Huotari  
naistoimikunnan
puheenjohtaja

vaan koko kisa pelattiin 
hienossa kesäsäässä. Ku-
vassa voittajia.
 Heinäkuussa teimme nais-
ten yhteisen pelimatkan Kurkiin. Bussi 
täyttyi aamulla innokkaista pelaajista ja oman pikku kisan voitti 
Inga Lilleman ja Lisbet Blomberg pelasi samaan pistemäärään.
 Perinteinen neljän seuran ystävyysottelu pelattiin tänä vuon-
na Porvoossa. Isännät voittivat selvästi, Rönnäs kakkostilalla. 
 Naisten kauden päättäjäiset päätettiin jättää väliin tänä 
vuonna, ensi vuonna sitten jos kiinnostusta ilmenee.

Hyviä ajatuksia vuoden 2015 peleille, toivottaa Rönnäsin nais-
toimikunta!
Leena Frestadius-Huotari pj

t
a
ri

puheenjohtaja

ka
kar

p j j
 Valtakunnallinen Lady-golf päivä oli sunnuntaina 8.6. ja päi-
vän teemana oli ”Perhe”. Päivän aikana perheen jäsenet saattoi-
vat tutustua lajiin. 
 Tiistaina kesäkuun 24. päivänä lähdimme Kotkaan Kymen 
Golfi in Mussalon kentälle pelaamaan seurojamme välistä en-
simmäistä ystävyysottelua. Rönnäsistä oli taas parisenkymmen-
tä innokasta ladygolffaria mukana. Henkilökohtaisen kisan voit-
ti Kotkan pelaaja mutta seuraottelun puolestaan Rönnäs.
 Tämän kesän uutuutena yritettiin ”Salainen”-kilpailua. Tarkoi-
tus oli ottaa osaa kilpailuun pelaamalla yhden etukäteen ilmoit-
tamasi pistebogey-kierroksen Meri-kentällä heinäkuun aikana. 
Tulos kirjekuoreen ja tulosten julkaisu myöhemmin. Kiinnostusta 
tähän kisaan ei kuitenkaan löytynyt muutamia lukuunottamatta.
 Heinäkuun 5. päivä oli tänäkin vuonna ”Aamiainen ruohikol-
la” klo 5.07. Aamiainen tarjoiltiin vanhalla klubitalolla yhdeksän 
reiän jälkeen lintujen pitäessä aamukonserttia. Aamuvirkkuja 
löytyi parisenkymmentä ja tänäkään vuonna sää ei pettänyt, 
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Jorma Ihalainen
senioritoimikunnan
puheenjohtaja

UAS (Uudenmaan Alueen Seniorit)

Reikäpelissä 
Rönnäsille Hopeaa 
Uudenmaan Senioreiden reikäpelit on pelattu kesän 2014 osal-
ta. Reikäpeleihin osallistui 32 seuraa Uudeltamaalta ja ne oli 
jaettu 8 eri lohkoon joissa kussakin lohkossa oli 4 joukkuetta. 
Jokaiseen joukkueeseen kuului yksi nainen ja kaksi miestä, jot-
ka pelasivat yksinkertaisen sarjan. Rönnäsin sarjaan kuuluivat 
Hanko Golf, Espoon Golf Seura ja Espoon Ringside Golf. Jo-
kaisesta lohkosta voittaja pääsi jatkoon ja Rönnäs voitti oman 
lohkonsa pistein 17–1.

Neljännesvälierissä pelattiin molempien seurojen kotikentäl-
lä ja yhteistulos ratkaisi. Vastaamme tuli Tammisaari EkeG ja 
pääsimme tutustumaan kenttään, jota meistä kukaan ei ollut 
aikaisemmin pelannut. Sitten pelattiin Rönnäsissä ja lopputulos 
meille 11–1.

Semifi naalissa vastaamme tuli hyvä tuttavamme Kulloo Golf 
Glub ja kaikkein mielenkiintoisten kuvioiden jälkeen Rönnäs 
voitti yhteistuloksella 8–4 ja raivasi näin tiensä fi naaliin. 
 Finaali pelattiin Kirkkonummella Peuramaan kentällä jossa 
vastaan tuli Suur-Helsingin Golf. Tällä kertaa SHG oli parem-
pi ja voitti luvuin 4–2 ja Rönnäs otti hienosti Hopean. Rönnä-
sin joukkueessa pelasivat kauden aikana, Tuula Merentie, Britt 
Lindroos, Dan Högström, Tom Grönqvist, Reima Pylkkänen, Esa 
Tammi ja Christer Wicklund. Joukkueen vetäjinä toimivat Jami 
Ihalainen ja Esa Tammi.

Suuret kiitokset kaikille pelaajille ja vielä ISO KIITOS.  

Jami

Rönnäsin fi naaliedustajat oikealta lukien: Tom Grönqvist, Tuula Merentie ja Dan 
Högström. SHG:n voittajajoukkue keskellä ja vasemmalla Kullo Golfi n edustajia.
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25-vuotis
historiikkikirja 
on valmis
Noin kahden vuoden työrupeama kiteytyi Sea Golf Rönnäsin 
25-vuotisjuhliin, jolloin valmis kirja esiteltiin noin 120-päiselle 
juhlayleisölle. Kirja siis valmistui epäilyksistä huolimatta mää-
räajassa ja toivottavasti visuaalisesti ja sisällöllisesti valtaosaa 
jäsenistöä tyydyttäen. Tuotantoprosessi oli aika mielenkiintoi-
nen – ainakin koostajan silmien ja korvien näkökulmasta.

Historiikkikirjan syntysanat lausuttiin hallituksen kokoukses-
sa talvella 2011/2012, jolloin hallituksessa todettiin lähestyvät 
25-vuotisjuhlat. Allekirjoittanut kysyi – hallituksen jäsenenä 
– onko tarkoitus tuottaa myös 25-vuotistaivalta kuvaava his-
toriikkikirja ja jos, niin voisinko osallistua sen tekemiseen. Olin 
ilmeisesti ainoa ehdokas ja niinpä minut valittiin koordinoimaan 
kirjan tuottamista.

Ensiesittely  klubi-illassa 4.5.2012
Kirjan tuottamisen avauskokous pidettiin klubi-illassa 4.5.2012, 
siis parisen vuotta ennen ilmestymistä. Vedin illan klubitoimi-
kunnan pj:n ominaisuudessa ja vaikka paikalla oli vain kahdeksan 
jäsentä, niin ideoita ja vinkkejä pursusi kyllä parin sivun verran. 
Itse vain kymmenen vuotta mukana olleena olin täysin pihalla sii-
tä, kuka on Sandra D, millaisia olivat silakkamarkkinat, sikajuhlat, 
rapukekkerit jne. Käsitys oli, että hauskaa on ollut ja kaikki ovat 
osallistuneet. Kun vielä kirjasin rangen avajaiset, seuranvaihtaja 
Nykäsen, punaisen tuvan tarinan, ”pankin katalat henkilöt”, suo-
mea taitamattoman pro:n Tony Ristolan ja parikymmentä muuta 
tärkeää historiallista henkilöä, syntyi kirjan perusajatus heti: pal-
jon henkilöitä, paljon hauskoja tarinoita ja paljon kuvia.

Haaste kaikille rönnäsläisille
Pidin tärkeänä, että kaikki, joilla on sanottavaa, muistoja, kuvia 
ja asiakirjoja, kaivavat ne vintiltä, tietokoneelta ja muistiloke-
rikosta. Niinpä ”haastoin” koko seuran jäsenistön talkoisiin ja 
pyysin ottamaan yhteyttä, kun on sopiva hetki rupatteluun. Tä-
män konkretisoin toisessa klubi-illassa tasan kuukauden kuluttua 
edellisestä eli 4.6.2012. Teemana oli edelleen; kerro muistoja ja 
jos et muista, koeta muistaa kuka muistaisi. Runkosuunnitelma 
hyväksyttiin ilman vastalauseita tai kehitysehdotuksia.

Muhitteluvaihe
Seuraava puolivuotiskausi meni vielä formaatin ja punaisen lan-
gan miettimisessä, mutta ajatus, että Rönnäsin tapahtumavuo-
det sidottaisiin Suomessa mediatilaa saaneisiin iloisiin, surullisiin 
ja koskettaviin tapahtumiin kotimaassa ja maailmalla, vahvis-
tui. Ensimmäinen juttukin syntyi, kun halusin kaiken pohjaksi ja 
taustaksi Närien, Kerttuli, Mikko ja Samuli, kerronnan tulostaan 
Rönnäsiin 60-luvulla ja kuinka sitten siitä noin 25 vuoden kulut-
tua kenttähanke käynnistyi ja jatkui seuraavan 25 vuoden ajan. 
Jäsenistöä muistutettiin jälleen kevään 2013 vuosikokouksen ai-
koihin, että materiaalia ja juttuja tarvitaan vielä yli kahden sa-
dan sivun verran. Näihin aikoihin löin kiinni lopullisen formaatin; 
230x 210 mm.

50 ihmistä, 50 mappia
Muistuttelin aika ajoin alkuajan ihmisiä, että ”kantavat kor-
tensa kekoon”, mutta eipä se juuri näin edennyt. Sitten päätin 
– vanhasta kokemuksesta – että kirjan teko on kuin golfkierros. 
Mitä tiiviimpi on rytmi sen parempi on lopputulos. Pitkät tauot 
hukkaavat swingin ja vievät ajatukset pois oleellisesta. Lähetin 
helmikuussa 2014 noin 70:lle ihmiselle haastattelupyynnön ja 
loppujen lopuksi 54 vastasi talkoopyyntööni. Ihan muutamaa en 
tavoittanut ollenkaan ja puolenkymmentä aikanaan lupauksen 
antanut ei sitten jostain syystä palannut koskaan asiaan. Pelin 
henki oli mielestäni selvä; kerroin olevani ”aina” mökillä ja val-
mis lyhyelläkin varoitusajalla rupattelutuokioon – kuten sitten 
noin 50 kanssa tehtiinkin. Nämä juttutuokiot olivatkin kirjan te-
kemisen ja sisällönkin kanssa antoisinta aikaa, tosin myös aikaa 
vievintä, kun jouduin muutaman kerran matkaamaan Rönnäsin 
ulkopuolelle; Tuusulaan, Vierumäelle, Helsinkiin jne. 
 Toinen iso rupeama oli käydä puolen sataa varikon vintillä 

MuhitteluvaiheMuhitteluvaihe
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lojunutta mappia läpi ja löytää niistä paitsi 
faktaa myös kiinnostavaa tietoa. Loppujen 
lopuksi kirja paisui sitten jo 252 sivun laa-

juiseksi ja siihen asetettiin myös raja. Noin 
30-50 sivua olisi kyllä syntynyt, mutta 
siinä olisi ollut jo hieman asioiden tois-
toakin. 

Tämmöinen siitä tulee
Vasta helmikuussa 2014 asia ki-
teytyi siis lopullisesti: tämmöinen 
siitä tulee. Ainoina ”vaatimuksi-
nani” oli, että teen kuten haluan, 

mutta puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja 
toimistopäällikkö voivat niin harkitessaan toppuutella. Toinen 
oli, että Satu Konttinen taittaa. Taittaja täytyi olla seuran sisältä, 
jolloin muun muassa kuvan henkilöiden tunnistaminen oli hel-
pompaa. Lisäperusteena oli yli kymmenen jäsenlehden kautta 
syntynyt yhteinen ajattelutapa. Kyllähän joku jossain vaiheessa 
ehdotti erillisen toimituskunnankin perustamista, mutta ei siihen 
sitten lopulta kukaan ilmoittautunut. Toki Närit ja eritoten Tapani 
Leppälä auttoivat aina tarvittaessa faktatietojen tarkistamisessa. 
 Vielä keväällä 2014 annettiin uutiskirjeen viestillä kaikille rön-
näsläsille mahdollisuus osallistua historiikin kokoamiseen. Tätä 
”viimeistä mahdollisuutta” hyödynsi yksi seuran jäsen. 

Historiikkikirja numeroina
Mappeja oli noin 50 eli noin kaksi jokaista vuotta kohden. Toimi-
kuntien mapit olivat joko hukassa tai sitten aika vajaasti täyden-
netty. Toimiston hallinnassa olevat puolen sataa mappia olivat 
jonkinlaisessa järjestyksessä, mutta varsinkin 90-luvun loppu-
puolen tiedotteista ja jäsenlehdistä löytyi vain joka toinen. Se oli 
harmi, koska niistä löytyi hauskoja tarinoita ihmisistä ja tapah-
tumista. Jari Semin ja Mikko Närin uutteruudet tiedottamisessa 
näkyivät. Myös muutama puheenjohtaja, kapteeni, pro ja toimi-
tusjohtaja oli varsin aktiivinen tiedottaja. Kaikkiaan tiedotteita ja 
jäsenlehtiä löytyi kuitenkin noin sata kappaletta, joiden sisältöä 
on siteerattu ahkerasi. Tosin lähes kaikki jutut on kirjoitettu uu-
destaan, kun sähköistä tietokantaa ei ollut.
 Pöytäkirjoja ja muistioita löytyi noin tuhat, mutta niistä ei 
juurikaan löytynyt muuta kuin raakaa faktaa, hauskoja juttuja ja 
tunnelmia ei luonnollisesti ollenkaan. Valokuvia oli käytettävissä 
parisen tuhatta, joista vain osassa oli vuosiluku, paikka ja henki-
löt kirjattu kuvan yhteyteen. Mainioita taustoja olivat myös Olli 
Närin ja Kerttuli Närin kirjat, jotka luin kannesta kanteen poimien 
ja siteeraten aineistoa kaiketi vain parin prosentin verran sinänsä 
kiintoisasta sisällöstä.

Miljoona lyöntiä
Word-tiedosto kertoo, että kirjassa on noin 85 000 sanaa ja 715 
000 nettomerkkiä, mikä tarkoittaa omalla osumatarkkuudellani 
ja korjauksilla noin 1,1 miljoonaa näppäimen lyöntiä. Vahvasti 
projektitöissä mukana olleena kirjasin hieman tunteja ja päädyin 
lukuun 619, missä ei ole mukana auton ratissa tai vaimoa kuun-
nellessa pohdinnassa olevat asiat, eikä myöskään loppuvaiheen 
öisten paniikkiheräämisten aikana tehdyt rauhoitustoimenpiteet. 
Kun jokainen haastateltava uhrasi aineiston keräämiseen, mat-
kustamiseen, haastatteluun ja oikolukuun 5-8 tuntia, tulee näistä 
talkootunneista vähintään puolen tuhatta lisätuntia. En ole vielä 
uskaltanut kysyä Satulta, paljonko taitto vei aikaa, mutta lähes 
joka ilta helmikuun lopun ja kesäkuun alun välillä meilasimme klo 
17 ja 01 välillä useita kertoja.

Onneksi muutama täsmällinen…
Seura on huomioinut ja tullee huomioimaan Rönnäsin eteen teh-
neiden panoksen omalla tavallaan. Toki historiikinkoostaja pystyi 
aistimaan rivien välistä ketkä ne työn sankarit ovat olleet. Kym-
menkunta on 25 vuoden aikana huomioitu eri tavoin. Historiikin 
faktoja ja itse asiaa koko sisällön kannalta merkityksellisiä olivat:
• Närien perheen aktiivisuus
• Mikko Närin 10-vuotiskooste ja ”viime hetkellä” löytyneet 
 kuvat rakennusajasta, joihin Mikko teki vielä kuvatekstitkin
• Tapani Leppälän varsinkin alkuaikojen tapahtumien syste-
 maattinen yhteenveto muun muassa vuosi- ja yhtiöko-
 kouksista sekä muista keskeisistä tapahtumista. Lisäksi 
 Tapanin kuvapankki oli poikkeuksellinen; kaikki kuvat oli 
 nimetty ajankohdan, tapahtuman ja henkilöiden nimellä.
• Erkki Sipilän joka ikisen paperin tallentaminen ajastaan ja 
 myöhemminkin
• Ritva Vilamon seuralle lahjoittamat kuvakansiot
• Bror-Erik Mattssonin reaalikuvaus vaikeista talousajoista
• Pekka Montosen yhteenveto Golfl iitto/Sea Golf Rönnäs rinnan
• Toimiston ripeä reagointi, kun joku detsku piti tarkistaa
• Jäsen 1470 kysymys: Rami, voinko tehdä tällaisen, oli läm-
 mittävä apu
• Toki kaikki yli 50 aikaansa jutusteluun uhrannutta olivat 
 merkityksellisiä

Menestyvän miehen takana
Vanha sanonta kuuluu jotenkin näin: menestyvän miehen taka-
na on aina toinen nainen. Tämä toinen nainen oli kirjan taittaja 
Satu Konttinen, joka ymmärsi pienestäkin vinkistä, miltä koos-
taja haluaisi jonkun asian näyttävän. Visuaalisuus menee siis 
Satun hyväksi vähintään 80/20. Toki myös First lady Kristiina 
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Naispelaamisen ja talousseurannan puolesta

ULLA-MAJ BJÖRSES, kuudes ladykapteenimme on ollut mu-

kana lähes kaikessa mahdollisessa, ollen muun muassa yksi 

niistä harvoista, joka on ollut sekä yhtiön että seuran hal-

litusjäsen. Omaehtoinen mukaantulo ja aktiivisuus toi aina 

vaan uusia tehtäviä ja uusia vastuualueita. Muiden samanai-

kaisten toimijoiden ja jäsenten arvostusta kuvaa valinta lady-

kapteeniksi 2006.

”Ladykapteenina halusin edistää naispelaajien pelitaitoja ja myös 

sääntöjen tuntemista sekä rohkaista heitä osallistumaan peliin ja 

kilpailuihin itsenäisesti. Moni naispelaaja ei tuolloin osannut laskea 

bogey-pisteitä eikä osannut sääntöjä, koska pelasi vain miehensä 

kanssa, joka hoiti kortin täyttämiset ja mahdolliset sääntötulkinnat.”

Katinkullasta Vierumäen kautta Rönnäsiin

”Oma golfurani on kohta 20 vuoden mittainen, sillä kävin pe-

ruskurssin 1995 Katinkullassa, jossa suoritin myös Green Cardin. 

Minulla oli sitten muutaman vuoden ajan vuokrapelioikeus Vieru-

mäeltä. Yhteyteni Rönnäsiin oli tosin alkanut jo huomattavasti ai-

emmin. ”Jouduinkin” Rönnäsiin aika erikoista kautta. En tuntenut ke-

tään sieltä, mutta olin Porvoon silloisen aluesairaalan laboratorios-

sa työssä kemistinä vuosina 1990 – 1991. Muu perhe asui Helsin-

gissä. Haaveilin siitä, että olisimme kaikki muuttaneet Porvooseen, 

mutta muut eivät oikein innostuneet. Kävimme kyllä katselemas-

sa omakotitaloja Porvoossa ja kesänviettopaikkaa Rönnäsissä, jota 

Honkarakenne tuolloin aktiivisesti markkinoi. Siellä käydessämme 

näimme ihmisten pelaavan golfi a hyvin keskeneräiseltä näyttävällä 

kentällä. Kun sitten Katinkullassa jäimme golfi n koukkuun ja pala-

simme pääkaupunkiseudulle, piti löytää sellainen kenttä jolle pääsi 

pelaamaan tasoituksella 54. Muistimme miten mukavalta Rönnäs 

näytti, ja ei kun sinne… Ensin pelasimme vain green feellä, mutta 

lopulta, 1998 päätimme ostaa C-osakkeen.”

Kieli ja uteliaisuus

”Henkilökohtaisesti

Rönnäsissä käyttää

määrä vähenee u

suhde olla 50:50,

aktiivisesti seura-

nikunnan sihteee

tä syystä (=uteli

Rönnäsissä Hann

jäseneksi ja my

klubi- ja seniorit

spektiiviä hallit

2005-2007 ja s

Talousseurant

”Johtunee var

lut aivan tyyt

tottunut täsm

ei markkinoil

loushallinno

siihen, että t

lanne paran

kunnossa a

kilöiden vä

ansaitsee kiitoksen salliessaan mö-
kin yläkertaan noin neljän kuukauden 
ajan kestäneen totaalikaaoksen.

Kun kaikki ei mene 
nappiin
On ollut mielenkiintoista kuulla kirjan 
ilmestymisen jälkeen niistä asioista, joi-
ta kirjassa olisi pitänyt olla, mutta olen 
jokseenkin varma, että kaikki minulle 
toimitettu aineisto on kirjassa. Paitsi yksi. 
Ulla-Maj Björjes oli yksi aktiivisimmista 
aikansa muistelijoita, mutta kun lähetin 
hänen osuutensa vuodelta 2006 Satulle, 
ei se koskaan lähtenytkään ja tässä koh-
dassa ”täydellinen” seurantajärjestelmä ja 
myöhempi oikolukukin meni Murpyn lain 
mukaisesti. Tämä totaalimoka on anteek-
sipyydetty ja vilpittömästi myös anteeksi 
annettu. Tämän rinnalla on pieniä mokia ne, 
että ex-kunnanjohtajan nimi on kertaalleen 
väärin kirjoitettu ja että Mika Häkkinen on 
mainittu ensimmäisenä suomalaisena maail-
manmestarina, kun piti kirjoittaa kaiketi ”saa-
vutti ensimmäisen maailmanmestaruutensa”. 
No, tästä kuitattiin hyväntahtoisen ilkikurisesti.
 Muuten ei kait kirjassa ole kovinkaan paljon 
kieli- eikä lyöntivirheitä, kiitos Kristiinan ja koko 
Konttisen perheen oikoluvuista, joilla noin sata nakkisorminäp-
pyä saatiin korjattua. Tekijää harmittaa, ettei koskaan tavannut 
Olli Näriä, mutta sen tämä rupeama teki, että arvostus lisään-
tyi moninkertaisesti. Muutama oma vaikuttaja jäi varsin pas-
siiviseen rooliin, vaikka vuosien varrella odotin aktiivisempaa 
panosta. Hieman jäi hämmästyttämään myös Golfl iiton varsin 
köykäinen apu. Itse odotin, että liitto tukee kaikin tavoin tällai-
sia projekteja.

Epäily ammattitaidosta satutti
Vaikka 45 vuoden työuran aikana tulikin joskus turpiin – ja 
yleensä aiheesta, niin cv on kuitenkin aika kova tämän tyyp-
pisten projektien vetämisessä. Siksipä kaikki selän takana ja 
osin julkisestikin heitetyt epäilyt ammattitaidosta ja aikatau-
lusta hämmästyttivät ja jopa satuttivat. Voihan toki olla, että 
arvostelijoiden mielestä lopputulos ei ole hyvä. Itsekin olen sitä 
mieltä, että joku olisi varmaan tehnyt tämän paremmin – mut-
ta tästä seurasta ei sitä tekijää olisi löytynyt. No, on toki heti 

Historiallinen moka
Historiikin koostajan suurin kömmähdys oli, kun ei oikoluvussa huomannut erään merkittävän vaikuttajamme juttuosion häviämistä bittiavaruuteen. Ulla-Maj:lta on pyydetty anteeksi ja saatu vilpitön, hy-myssä suin  annettu synninpäästö. Tässä tämä vuoteen 2006 tarkoitettu juttu kui-tenkin on. Kiitos vielä kerran Ulla-Maj, olet aina silmissäni ladykapteeni!
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>>>

isuus
isesti minulle oli myös suuri merkitys sillä, että sain 

äyttää äidinkieltäni, koska ruotsia puhuvien ihmisten 

ee uhkaavasti elinympäristössäni. Rönnäsissä taitaa 

0:50, tai lähes. Olen melkein koko ikäni osallistunut 

eura- ja yhdistystoimintaan. Se alkoi oppikoulun tei-

hteeerinä ja puheenjohtajana ja tuntuu jatkuvan… Täs-

=uteliaisuudesta) osallistuin myös naisten kokoukseen 

Hanna Pajukosken ollessa puheenjohtajana. Tulin aluksi 

a myöhemmin puheenjohtajaksi. Olin lisäksi jäsenenä 

nioritoimikunnissa ja kaikki nämä tehtävät antoivat per-

hallitustyöskentelyyn. Olin yhtiön hallituksessa vuodet 

7 ja seuran vuosina 2006-2008.” 

uranta ja -raportointi

e varmaan omasta taloushallintotaustastani, niin en ol-

n tyytyväinen talousraportoinnin tasoon, kun olin työssäni 

t täsmällisempään talouden seurantaan. No, siihen aikaan 

kinoilla oikein ollut vielä hyviä, so. näppäriä ja edullisia ta-

linnon ATK-ohjelmia. Pyrin hallitusaikanani vaikuttamaan 

että talousraportit olivat aina ajan tasalla ja luotettavia. Ti-

paranikin selvästi. Taloutemmehan ei ollut silloin vielä ihan 

ssa aiheuttaen hieman jännitteitä ja eripuraakin vastuuhen-

en välillä.” 

Golfi ssa parasta sen sosiaalisuus

”Harrastan golfi n ohella tavanomaista kuntoliikuntaa; juoksu-

lenkkeilyä, sauvakävelyä, hiihtoa ja vesijuoksua. Järjestötoimin-

nan aktiivisuuttani jatkoin Suomen luisteluliitossa, jossa toimin 

aikuisluisteluvaliokunnan sihteerinä vuoteen 2011 saakka. Vuodet 

Rönnäsissä ovat tuoneet lukemattomia mukavia pelikavereita, 

jotka luovat sen kuuluisan Rönnäsin ilmapiirin. Arja oli hyvä tu-

kihenkilö ja kova ammattilainen, josta tuli myös ystävä. Lista olisi 

loputon, mutta lyhyesti: Stigu, luotettava ammattilainen, Matti 

Mertjärvi osasi pysäyttää riitelyn, samoin Bror-Erik Mattsson, ai-

kani toimitusjohtajat Antti Hiltunen ja Kari Mattila ovat ammat-

tilaisia, kuten myös toimistopäälliköt Pasi Mallat ja Toffe. Erkki 

Stenberg oli hyvä ja arvostettu kapteeni. Peliseurasta uskoisin 

olevani samaa mieltä useimpien kanssa: Jos vaihtoehtona ovat 

hidasteleva, itsekeskeinen, kiukutteleva kiroilija tai luonnollinen, 

positiivinen, kannustava ja muut huomioon ottava, niin kumman 

sinä valitsisit?”

Suomi-golf nousuun

”Kyllähän tässä Rönnäsinkin historian ja jo pelkästään minun ai-

kakautenani on golfmaailmassa tapahtunut paljon. Rönnäs on nyt 

hyvin johdettua ja palvelu pelaa, mutta jonkinlaisessa murroksessa 

eletään. Golfosakkeiden arvostahan hävisi 99 %:a, mutta uskon, 

että osakkeiden arvostus palaa, hitaasti mutta varmasti. SGKY:n 

toimenpiteet – Kultakortti ja Etukortti – suosivat osakkeenomista-

jia ja tämä on hyvä suuntaus. Toimimaton yhtälö on joka tapauk-

sessa sellainen, että osakkaat maksavat 

kentästä, jotta ulkopuoliset voivat 

pelata halvalla. Voi myös olla, 

että potentiaalisten uusjäse-

nien aika suuntautuu niin 

moneen suuntaan, että 

golfkierros vie siitä liian 

suuren osan.” ■

>>>

sessa sellainen,

kentästä, jo

pelata

että p

nien
mo

go
s

myönnettävä, että aika monen mielestä kirja on odotuksien mu-
kainen ja täyttää paikkansa. Kiitos palautteesta!
 Toinen asia mikä valvotti oli huoli Satun jaksamisesta, hän 
kun teki tätä täysin oto eli käytännössä arki-iltaisin ja viikon-
loppuisin. Perustaiton (teksti) lisäksi Satu on tavalla tai toisella 
sijoittanut kirjaan kaikkiaan 604 kuvaa. Antakaa Satulle asian-
mukainen arvostus! Kun noissa 604:ssa kuvassa on kaiketi kol-
misensataa eri aikakauden rönnäsläistä, kaikki ymmärtänevät, 
ettei jokaiselta voitu erikseen kysyä, voiko ko. kuvaa käyttää. 
Lähtökohtana oli, että jos kuva löytyi laajassa jakelussa ja näyt-
teillä olevasta mapista, sille oli hyväksyntä.

Yhteenveto
Kirjan lopussa on tunnelmani hetkestä, jolloin suurin piirtein 
viimeinen sähköposti lähti Satulle. Taisi muuten olla juuri oi-
kea merkkipäivä eli 30.5. Totean vain, että aikataulussa pysyt-
tiin. Jonkun mielestä kirjan ote on perinteisestä historiikista 
poiketen kevyehkö, mutta mikä on historiikin kiveen hakattu 
formaatti? Minä halusin henkilö-, kuva- ja tarinakeskeisen ja 
sellaisen tein. 
 Kiitos vielä kaikille historiaan ja eri toten sen kuvaamiseen 
vaikuttaneille ja osallistuneille!

Rami Holopainen

PS. Hallituksen päätöksen mukaisesti kirja sisältyi Kesäpäivän tapahtuman illal-
lis-/ohjelmamaksuun. Muut seuran jäsenet ja muutkin halukkaat voivat ostaa 
sen toimistosta hintaan 20 €/kpl.
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UNELMAT
ELOSSA.

www.elo.fi

LähiTapiola Eläkeyhtiö
ja Eläke-Fennia yhdistyivät.
Unelmista voi tehdä totta vain käärimällä hihat ja  
tekemällä työtä. Me, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 
Elo, aloitimme työt 1.1.2014. Me rakennamme omalla 
panoksellamme hyvinvoivaa Suomea. Tuemme yrittäjien  
ja työyhteisöjen kasvua ja työhyvinvointia sekä vastaamme 
noin 700 000 suomalaisen työeläkkeistä.

Tervetuloa Eloon.

see better. 
be better.

Menikö putti pieleen? 
Fenno Optiikassa 
asiantuntijaoptikko auttaa.

Tee väylällä 12 Hole in One, 
saat Adidaksen aurinkolasit 

sekä mökkimajoituksen 
viikoksi Rukalla.

FENNO_ilmo.indd   1 20.10.2014   20.17
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Uusi 
väylä 
15
Väylän 15. 
pidennysosan 
eteneminen 
vaiheittain 
ja alustavin 
aikatauluin.

Väylän 15. 
pidennysosan 
eteneminen 
vaiheittain
ja alustavin
aikatauluin.
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Syksy ja 
alkutalvi 2014

• Tiipaikkojen 
runkojen muotoilu

• Huoltoteiden ja kastelu-
järjestelmän tekeminen

• Uuden alueen keskivaiheilla 
olevan kalliokummun räjäyttäminen
• Pohjien valmistelu tulevien väylä- 

ja karheikkoalueiden osalta
 

Kevät ja kesä 2015
• Tiipaikkojen sekä väylän ja karheikon 

kasvualustan asennus
• Alueiden kylvöt

• Teiden viimeistely
 

Kausi 2016
• Väylän pidennys otetaan käyttöön

 
Väylän pidennysosan valmistuttua 

muokataan väyläbunkkerointia tarpeen 
mukaan. Tämän jälkeen parannetaan 

viheriöaluetta esteiden ja reuna-alueiden osalta.
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Porvoonkatu 1 Borgågatan 1 07900 LOVIISA - LOVISA 
✆ (019) 531 487
Palvelemme - Vi betjänar ark./vard. 8.00–18.00, la/lör. 9.00–14.00

Uusi 

myymälä 

avattu!

SGRjasenlehtiSyksy2014.indd   20SGRjasenlehtiSyksy2014.indd   20 22.10.2014   14.0022.10.2014   14.00



21

Irina ihastutti 
kesäillassa
Sea Golf Rönnäsin 25-vuotisjuhlia vietettiin perinteisen kesä-
päivän tapahtuman ohessa. Juhlat järjestettiin upouudessa laa-
jennustilassa, jossa runsaslukuinen yleisö sai ihailla illan pää-
tähden Irina Björklundin hienoja tulkintoja.
 Juuri sopivasti kesäpäivän tapahtumaan – jonka teemana oli 
siis 25-vuotisjuhlat – valmistunut laajennustila mahdollisti tä-
mäntapaiselle juhlalle hienot puitteet. Hallitus nimesi tilalle myös 
osuvan nimen: Merisali, joka tukeutuu hyvin seuran nimeen.

Puheita ja palkitsemisia
Itse juhla aloitettiin puheenjohtaja Jarmo Turtiaisen moniulot-
teisella juhlapuheella. Sen jälkeen seura huomioi eläkkeelle 
jääneet kenttämestarimme Stig Paakkasen pitkäaikaisen työn 
seuran hyväksi sekä laajennuksen valmistumista edesauttaneet 
talkoolaiset, veteraanit Rami Holopaisen ja Jami Ihalaisen.

Upea Irina illan kohokohta
Hienon juhlaillallisen jälkeen lavalle asteli Sarvisalossa lapsuu-
tensa viettänyt Irina Björklund, jonka ranskankieliset tulkinnat 
kotimaisista ikivihreistä ja uudemmistakin sävelmistä ”upposi-
vat” noin 120-päiseen yleisöön. Varsinkaan Le rêve bleu (Sini-
nen uni) ei voi jättää ketään kylmäksi. Mukava oli nähdä myös 
paikalla olleen Briandtin perheen hämmästyneet ja ihastuneet 
ilmeet – heille kun ei etukäteen kerrottu Irinan ohjelmakielestä.  
Illan kotimaisesta osuudesta vastasi loppuillan osalta monitoi-
mimuusikko Velleri. Illan muusta ohjelmasta todettakoon his-
toriikkikirjan julkistus, ensimmäisen puheenjohtajamme Erkki 
Sipilän muistelot alkuajan ”kommelluksista” ja kuittaus Jouko 
Purontakaselle sekä muistolahja nykyjohdolle. Ihan loppupuo-
lella pidettiin vielä perinteiset arpajaiset, jonka tuotto mah-
dollisti edullisen illalliskortin. Illan järjestäjä klubitoimikunta 
välittää vielä kiitokset kaikille arpajaispalkintoja lahjoittaneille 
yrityksille ja yksityisille henkilöille! 
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Klubivierailu 
Malmgårdiin
Sea Golf Rönnäsin historia-aktivistit vierailivat heinäkuun puo-
livälissä läheisellä Malmgårdin kartanolla – linnassa ja pani-
molla. Vieraat vastaanotti itse kreivi Johan Creutz, jonka puo-
litoistatuntiseksi luvattu kierros venähti olutmaistiaisineen 
pitkälti yli kahden tunnin mittaiseksi. Paikalla oli 
kaikkiaan 24 rönnäsläistä.
 Tietokilpailukysymyksenä voitaisiin esittää, että 
mitä yhteyttä on Malmgårdilla ja Rönnäsillä? Oikea 
vastaus on, että molemmilla on tänä vuonna juhlavuo-
si. Tosin Malmgård täyttää lokakuussa jo 400 vuotta. 

Creutzien suku hallitsee
Malmgårdin kartano sijaitsee viitisen kilometriä 
Koskenkylästä Orimattilaan päin ja kuuluu Lo-
viisaan, aiemmin Pernajan kuntaan. Kartanotila 

on ollut Creutzin suvun hallinnassa 1600-luvin alusta saakka. 
Tänä vuonna kartanotilalla vietetäänkin jo 400-vuotisjuhlia. 
Juhlavuonna tapahtui myös sukupolvenvaihdos, kun vierailum-
me isäntä, kreivi Johan Creutz luovutti isännyydelleen pojalleen 
Henrikille, joka veljensä Fredrikin kanssa edustaa ja kolmatta-
toista omistajasukupolvea.

Luomutila ja panimo
Edellisessä sukupolven vaihdossa 1995 kartanolla siirryttiin 
luomuviljelyyn sekä luomutuotteiden jalostamiseen. Peltopin-
ta-alaa on lähes 500 hehtaaria. Pelloilla kasvatetaan luonnon-
mukaisesti vehnää, kauraa, ohraa, ruista ja rypsiä, sekä mui-

naisviljoja spelttiä ja emmeriä.
 Kartanopuodissa jauhetaan ja myydään luonnonmu-
kaisesti viljeltyjä viljatuotteita, kuten jauhoja, puurohiu-

taleita ja valmiita leipätuotteita. Viljatuotteiden lisäksi vali-
koimasta löytyy myös hilloja, mehuja, viinietikkaa, rypsiöljyä 

ja oman panimon oluita, sekä muita lähialueen tuottajien tuot-
teita. Malmgårdin panimossa tuotetaan pintahiivaolutta, jonka 
raaka-aineena käytetään kartanon omaa lähdevettä ja oman 
pellon viljelmiä.
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Upea kartanorakennus
Nykyinen kartano korvasi aiemman puisen päärakennuksen 
1880-luvulla ja sen suunnitteli hollantilainen arkkitehti Frans 
Sjöström kreivi Carl Magnus Creutzin aikana. Uusi pääraken-
nus on isompi, noin 3 000 m2, mutta pihapiirin ympyrämuoto 
säilytettiin. Vieraat pääsevät ennakkovarauksella tutustumaan 
kartanon päärakennukseen ja panimoon. 

 Vierailu linnaan oli ainakin rönnäsläisten mielestä kiehtova, 
ei vähiten innostuneen isäntämme ansiosta. Huonetilat suoras-
taan huokuvat historiaa upeine huonekaluineen, kattomaalauk-
sineen, valaisimineen ja mittavien taidekokoelmineen. Toki kier-
roksen päättänyt olutmaistiaistilaisuus jätti mukavan jälkimaun 
myös suuhun, ei pelkästään mieliin. Malmgårdin mainioita olui-
tahan voi ostaa myös klubiravintolastamme.
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Mestaruuskilpailut 
2014 tulokset 
Mestaruuskilpailut pelattiin tänä vuonna poikkeuksellisesti jo 
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Syy kilpailun ajankohdan 
muutokseen on Suomen Golfl iiton suositus vaihtaa mestaruus-
kilpailuviikonloppua aikaisemmaksi päällekkäisten tapahtumien 
vuoksi. Koska elokuun viikonloput ovat töiden alkamisen takia 
jo muutenkin varsin täynnä, päätettiin Rönnäsin mestaruuskil-
pailut pelata vielä kesälomakauden puitteissa. Saimme ajan-
kohdasta hyvää palautetta, joten vastaavaa ajankohtaa tullaan 
harkitsemaan myös tulevina kausina.
 Mestaruuskilpailuihin osallistui yhteensä 130 pelaajaa, joista 
miesten A-sarjana osallistuneet pelaajat (28) pelasivat kilpailut 
kolmena päivänä perjantaina aloittaen. Muut sarjat pelasivat 
normaalisti kierrokset lauantaina ja sunnuntaina. Kilpailussa 
tehtiin myös yksi Hole in One Tarja Salon toimesta.
 Kilpailun pelinopeus saatiin pidettyä kohtuullisella tasolla. 
Viimeiset ryhmät pelasivat kierroksen noin 4h 45min aikaan. 
Mestaruuskilpailuiden sarjajako pidettiin ennallaan aiempien 
vuosien tapaan. Ainakin miesten 75-vuotiaiden sarjalle tuntui 
olevan kysyntää. Jatkossa näitä sarjoja voidaan tarjota pelaajille, 
kuitenkin siten, että jos sarjaan ei tule riittävästi osallistujia yh-
distetään näitä sovitusti.

Miesten A-sarja
Sebastian Kindstedt 87-71-74 = 232Christoffer Salomaa 82-77-78 = 237Tomi Reimi 81-78-81 = 240

Naisten sarja
Charlotte Salomaa 73-75 = 148Kiira Lagerlöf 86-81 = 167
Päivi Virta 82-96 = 178

Miesten B-sarja 
Niklas Högström 82-77 = 159Santtu Linnavirta 84-80 = 164Sam Grönqvist 89-81 = 170

Miesten Senior
Timo Merentie 7
Dan Högström 84
Esa Tammi 82-81
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eniorisarja
tie 79-75 = 154

öm 84-76 = 160
82-81 = 163

Naisten Seniorisarja
Tuula Merentie 89-81 = 170
Tarja Salo 93-83 = 176
Britt Lindroos 95-88 = 183

Miesten Veteraanisarja
Jouko Purontakanen 86-78 = 164Keijo Hihnala 81-85 = 166
Raimo Holopainen 83-86 = 169

Juniorit
Stefan Ruth
Kristian Ruth

Yhteensä
3 000
6 000
10 000
9 500
12 000
12 000
15 000
13 000
17 000
25 950
26 900
29 234
28 242
26 897
27 716
29 358
25 966
24 812
27 507
25 434
27 672
27 583
31 390
17 839
500 000

Meri
3 000
6 000
10 000
9 500
12 000
12 000
15 000
13 000
17 000
25 950
26 900
23 446
22 960
21 934
22 348
23 380
20 530
19 151
20 841
19 396
19 218
19 575
22 668
12 799
418 596

Puisto 

5 788
5 282
4 963
5 368
5 978
5 436
5 661
6 666
6 038
8 454
8 008
8 722
5 040
81 404

Viheriö-
päivät

225
220
216
240
212
236

Vuosi
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 26.7. mennessä

Yhteensä

Nimi: Jukka Mäkelä

Ikä: 56 v.

Pelivuodet: Vuodesta 
1991 alkaen

Tasoitus: 18.2

Pelikierrokset:  Noin 
40-50 kierrosta vuo-
dessa, Rönnäsissä noin 
20 kierrosta, ulkomailla 
tyypillisesti yksi viikko 
vuodessa – viime vuo-
sina kauden päätteeksi 
Espanjassa, viime syk-
synä pelasin Atalayassa ym. kentillä kävellen 13 kierrosta 
viikon matkalla (kahdella kierroksella käytössä oli golfauto 
kun sen käyttö oli pakollista); poikani Antti käveli kierrokset 
kantobägin kanssa.

Ensikosketus golfi in: Opiskeluaikana 1980-luvun alussa 
asuin Helsingin Pajamäessä ja pyöräilin usein Talin Golfken-
tän läpi Munkkiniemeen – pyöräilyreitti kulki ainakin silloin 
golfväylän läpi – taisi olla sielläkin jokin varoituskyltti pal-
loista. Siltä ajalta jäi mieleen että silloinen tyypillinen golfa-
riryhmä oli kärryjä vetävä eläkeläisryhmä – eikä innostusta 
lajiin vielä silloin syntynyt.

Kotikentät: Sea Golf Rönnäs on kotikenttäni; usein pelaan 
myös Pickalassa, Espoon Golfseuran kentällä sekä Muu-
ramen golfkentällä Keski-Suomessa. Rönnäs on mielestä-
ni erinomainen kotikenttä: mielenkiintoinen ja vaihteleva 
kentän layout ja hyvä kunto jo keväästä alkaen, kenttää 
jatkuvasti parannetaan ja kehitetään, nurmikkorange on 
aina hyväkuntoisena käytössä, yleensä on riittävästi vapai-

ta lähtöaikoja, hyvä ja kannustava junioritoiminta ja koke-
neemmillekin pelaajille säännöllisesti tarjolla lisäkoulutusta, 
viihtyisä klubirakennus ja rento ilmapiiri sekä monipuolinen 
kilpailutoiminta; Kenttää voi huoletta suositella kenelle ta-
hansa.
Milloin aloitit golfi n: Golfi n aloitin silloisen työnantajan 
järjestämällä Green Card -kurssilla Pickalassa vuonna 1991. 
Kurssin vetäjänä toimi Arja Sipronen. Alkuaikoina pelasin 
paljon Keimolassa ja Nurmijärvellä työkavereiden kanssa 
sekä tietysti Rönnäsissä.  Vaimoni Jaanan vanhemmilla on 
ollut kesämökki Pernajan Pitkäpäässä 1960-luvun alusta 
lähtien ja kun seuran ja kotikentän valinta tuli ajankohtai-
seksi Sea Golf Rönnäs oli luonnollinen valinta, koska vietim-
me kesäisin paljon aikaa mökillä. Kesällä kuljemme usein ve-
neellä mökiltä Rönnäsiin.

Tavoitteita golfarina: Oma nuoruuden urheiluharrastukse-
ni oli suunnistus, joten löydän hyvin pallot mutta golfl yön-
neissä on kehitettävää. Siksi usein keväisin osallistun Arjan 
kertauskursseille ja nyt svingi ja pelivarmuus onkin parempi 
kuin ehkä koskaan aikaisemmin – toki parannettavaakin löy-
tyy.  Samalla pelaaminen on tosi hauskaa kunhan ei aseta 
itselle liian haastavia tavoitteita.  Vaimoni Jaana on tehnyt 
Rönnäsissä holarin joten olen asettanut itselleni tavoitteeksi 
iigelin – tosin ilman aikataulutavoitetta!

500 000 kierrosta 
Rönnäsin 500 000. lähtö kirjattiin Meri-kentällä lauantaina 
26.7. klo 16.00. Kierroksen pelasi Jukka Mäkelä, SGR jäsen nro 
563. Jukan puoliso Jaana oli samaan aikaa Arja Siprosen opissa 
rangella.

Lähtö
nro 500 000
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Fenno Optiikka Cup, 
kilpailusarja 
sekapareille
Aikoinaan nimellä Fin-Alert tutuksi tullut sekaparikilpailusarja 
jatkui kuluneella kaudella Fenno Optiikka Cupin nimellä. Kil-
pailusarjan tavoitteena on ollut tarjota kilpailuita sekapareille 
hieman normaalia leppoisammalla kaavalla. Vaikka itse pelin 
aikana pelataankin tosissaan, on aikaa jäänyt myös terassin 
jälkipeleille. Kilpailut on sijoitettu kesäviikonloppuihin iltapäi-
viin, jolloin kentällä on hyvin tilaa. Vastaavia mies-naispareille 
suunnattuja kilpailuita on verrattain vähän, joten potentiaalia 
kasvattaa osallistujamäärää on varmasti olemassa. Pelikenttä-
nä toimi Meri-kenttä 3 osakilpailussa. Puisto-kentälle pelattiin 
vaativin foursome-pelimuoto.
 Cup muodostuu neljästä erillisestä kilpailusta, jossa kaikissa 
eri pelimuoto. Cupissa oli mukana yhteensä 97 paria kauden 
aikana. Kaksi osakilpailua pelattiin kesäkuussa ja kaksi elokussa. 
Jokaisesta osakilpailusta jaettiin pisteitä myös kokonaiscupia 
varten. Kokonaiscupissa palkittiin neljä parasta paria.
 Osakilpailu sponsoreina toimivat tänä vuonna Naviter Oy, 
Honda, Kultasepänliike Olle Andersson sekä Fenno Optiikka, 
Rönnäs kiittää yhteistyökumppaneita kuluneesta kaudesta. 

Ensimmäisen osakilpailun yhteistyö-
kumppanina toimi Naviter Oy.
Palkitut:
1. Sari Ilmoniemi/Mika Ilmoniemi SGR 58
2. Josefi ne Nyman/Christoffer Salomaa SGR 62
3. Monica Iivonen/Raine Iivonen SGR 62
Kilpailussa oli mukana ennätykselliset 34 paria.

Toinen osakilpailu Fenno Optiikka Cupista pelattiin sateisissa 
oloissa, jonka takia kilpailu päätettiin lyhentää 9 r. kilpailuksi. 
Kilpailun yhteistyökumppanina toimi 
Honda ja pelimuotona greensome.
Palkitut:  (9r. tulos)
1. Lisbet Blomberg/Tom Blomberg SGR 30
2. Leena Byckling/Rainer Henriksson SGR 34
3. Tuula Merentie/Jorma Ihalainen SGR 35

Puisto-kentällä pelattiin kolmas kilpailu 
pelimuotona foursome ja palkitut olivat:
1. Tuula ja Erkki Stenberg SGR 65
2. Tuula Merentie ja Jami Ihalainen SGR 67
3. Heli Lassas ja Vesa Konttinen SGR 69
 
Viimeisen osakilpailun pelimuoto oli best-
ball ja sponsorina toimi Fenno Optiikka. 
Palkitut olivat:
1. Anja Jokinen ja Atte Virtanen SGR 39 p
2. Josefi ne Nyman ja Chrisotffer Salomaa SGR 39 p
3. Päivi Virta ja Timo Salminen SGR 38 p

Kilpailussa nähtiin myös yksi Hole in One kun Päivi Virta onnis-
tui väylällä 12, Onnittelut!

Olle 
Andersson

Fenno Optiikka Cupissa palkittiin neljä parasta pa-
ria kauden kokonaispisteissä. Kokonaiscupin voitti 
Josefi ne Nyman ja Chrisotffer Salomaa.

1. Josefi ne Nyman & Toffe Salomaa  28
2. Tuula Merentie & Jorma Ihalainen  25
3. Sari Imoniemi & Mika Ilmoniemi  24
4. Lisbet Blomberg & Tom Blomberg  21
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Valitse mieleinen keittiö laajasta mallistos-
tamme. Erinomainen suunnittelupalvelumme
huolehtii, että keittiöstäsi tulee yksilöity
kokonaisuus juuri sinulle – pienintä yksityis-
kohtaa myöten.

Olemme mukana Loma-asuntomessuilla 
Kalajoella ja Asuntomessuilla Jyväskylässä.

Varaa suunnitteluaika helposti ja
nopeasti: topi-keittiot.fi

G
A

Keittiö, joka palvelee
juuri sinua
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Rönnäsin pihlajat
Moni on ihmetellyt väylien varrella olevia pihlaja-aiheisia 
kylttejä ja niiden merkitystä. Taustalla on ajatus, että juhla-
vuotena julistettaisiin pihlaja rönnäsläisten ”kansallispuuksi” 
koska Rönnäs lienee saanut nimensä alueen vahvasta pihlaja-
kannasta. Historiasta ei tosin löydy yhteyttä nimen keksijään, 
eikä edes syntyaikaan, eikä myöskään ”käänny” suomeksi. 
Kyltissähän on sitten ko. väylän numeron lisäksi pihlaja kol-
mella kielellä: Pihlaja, Rönn ja Sorbus, joista keskimmäinen 
on hieman korostettu. Kyltit on asennettu niin, etteivät ne 
haittaisi kentänhoitoa eivätkä pelaamista, tosin sen keskei-
simmän pihlajan – kymppiväylän – kyltin läpi on jo jonkun 
pallo mennyt. Tuskin haittasi? Bongaapa kyltit, vain väylällä 
14 ei ole pihlajaa ja 11:llä on vain polvenkorkuinen alku.
 Tämä taustaksi niille, joita asia on kummastuttanut ja tie-
doksi toki kaikille jäsenille, jotta voitte kertoa kylteistä niihin 
mahdollisesti huomiota kiinnittäville vieraspelaajille. Samoin 
kuin Ollin muistokiven tausta on hyvä tietää.
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Väylien nimet 
– nimikilpailu 2014
Viime vuonna tehtiin Rönnäsissä kenttien nimimuutos; Old 
Coursesta tuli Meri ja New Coursesta Puisto.
 Maailman golfkentillä, eritoten Britanniassa,  on myös väylät 
nimetty  joko niiden  luonteenpiirteen, jonkun hauskan yksityis-
kohdan mukaan tai esimerkiksi historiaan liittyen. 
 Näin juhlavuoden kunniaksi voisimme harkita myös meille 
väylien nimeämistä ainakin noin symbolisesti. Julkaisutavasta 
voidaan päättää myöhemminkin – maailmalla ne on viety myös 
tuloskorttiin. Nimethän eivät heti iskostu jäsenistön – saati sit-
ten vieraspelaajien – päivittäiskäyttöön, mutta kenties seuraa-
van 25-vuotiskauden aikana? 
 Väylien nimeämisen perusajatus voisi olla vain sen erikoi-
suus/harvinaisuus Suomessa. Kenties Rönnäs saisi tästä vielä 
rahtusen lisähuomioita ja pelaajistoon – omat ja vieraat – hy-
mynkaretta ja hyväntuulisuutta?

Seuraavassa muutamia ihan suuntaa-antavia malleja, joissa on 
taatusti kehitettävää.

Lähetä oma ehdotuksesi – perusteluita ei välttämättä tarvita 
– toimistoon tammikuun loppuun mennessä. Esiraati valitsee 
sitten sopivimmat ja esimerkiksi avajaisissa voisi olla suuntaa-
antava äänestyskin. Ainakin parhaista nimistä, mutta myös 
käyttötavasta.  Sponsorien näkyvyyttä ei toki kavenneta. Ja jos 
näyttää hyvältä ja hyväksyttävältä, niin Puiston 20-vuotisjuh-
lissa sitten sen väylät!
 Tämähän ei ole meille edes uutta, sillä Rönnäsin historiikis-
ta löytyy kanadan-suomalaisen Tony Ristolan nimeämiä väyliä. 
Tonyhan ei taitanut suomea, joten nimet ovat englanninkielisiä. 
Esimerkkeinä löytyivät väylä 10: Old English Butler ja väylä 11: 
Island. Jos jollakulla on tiedossa enemmänkin Tonyn nimiä, niin 
olisi mukava saada nekin tuohon äänestystilaisuuteen. Aineis-
ton voi lähettää toimistoon.

Ohessa Belekin Antalaya Golfi n Sultan- ja Pasha-kenttien väy-
länimet.

Meri
1  Punainen pumppukoppi tai Meri siintää
2  Kivi bunkkerissa
3  Kapea nielu
4  Hanhenpesä
5  The bunker tai Bogey olis kiva
6  Elämä on alamäkeä tai Kakkonen kellolle
7  Viiden hiekan hauskuus 
8  Kaksi mäntyä
9  Saaren ylitse
10  Metsä vai fore
11  Vettä ja vettä
12  Saaristomuseo
13  Ruusupensas tai Ollin muistokivi
14  Miten niin helppo tai Kaislikossa suhisee 
 tai Salavan varjoon
15  Toiletin tuntumassa
16  Fennia vakuuttaa tai Jussille terveisiä
17  Pitkä mutta suora tai Kohti Salavia
18  Metsälehmus
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Lue Rönnäsin mökkien 
kuulumisia suositusta 
blogistamme!

3030333303030333333

Québec, je me souviens

Vaikka vieläkin tuntuu siltä kuin olisin juuri saapunut Suomen kesästä, melkeinpä suoraan Honda Openista 

tänne, on jo kuukausi vierähtänyt Kanadassa. Kuukauteen on mahtunut aivan mahdottoman paljon uskomat-

tomia päiviä, ihania ihmisiä, todella kauniita paikkoja ja vähän opiskeluakin. 

Den första veckan gick mest ut på att få vardagen att fungera, alltså allt från att skaffa kökstillbehör till att 

välja kurser och att vänja sig vid allt det nya här. Allt som allt är vi ungefär 5000 utbytesstuderande vid Uni-

versité Laval, som är det äldsta och största franskspråkiga universitetet i Kanada. Campusområdet är enormt, 

ungefär två gånger större än Monaco och här fi nns allt man kan behöva, restauranger, bokaffärer, ett antal 

fotbollsplaner, fyra internatboenden och en hel massa annat som man kan tänkas behöva. 

Franskan här är väldigt annorlunda jämfört med vad jag är van vid från Frankrike, i början kändes det som ett 

helt nytt språk, men så småningom har det börjat bli mer förståeligt. Trots att det 

är franska som gäller, är det ändå den nordamerikanska kulturen som dominerar. 

Alltså amerikansk fotboll, Canadian Molson, gula skolbussar, stora bilar och 

ännu större matportioner. Studierna är väldigt annorlunda jämfört med Finland, 

speciellt när man jämför arbetsmängden per studiepoäng. 

Neljään viikkoon on mahtunut niin paljon ohjelmaa että kaikesta on mahdotonta 

kirjoittaa, mutta mm useita käyntejä Québecin kaupunkiin, melontaa, vaellusta 

luonnonpuistossa, jalkapallo-otteluita, olutmaisteluja, käynti suklaatehtaalla, 

kotitehtäviä ja ryhmätöitä, rangellakin olen ehtinyt käydä jo muutaman kerran 

sekä paljon paljon muuta. Parasta täällä on silti ystävät, ilman heitä ja ilman mei-

dän kansainvälistä pientä ryhmää aika olisi käynyt pitkäksi. Otsikkoon viitaten, 

Québecin motto, tästä vaihdosta tarttuu mukaan paljon hyviä muistoja, hyviä 

ystäviä ja hienoja elämyksiä. 

Hauskaa golfsyksyä kaikille täältä Atlantin toiselta puolelta! 

http://victoriaiquebec.blogspot.fi 

Caddie Victorian terveiset Atlantin toiselta puolelta
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Kenttä kierrättää
Sea Golf Rönnäsin golfyhteisö on mukana Suomen Golfl iiton 
ympäristöohjelmassa, jonka noudattamista ja kehitystä tark-
kaillaan aika ajoin. Edellinen tarkistus ympäristöohjelmaan on 
tehty vuonna 2011.

Kierrätys
Ravintolan takaa sekajäteastioiden seasta löytyvät omat keräys-
pisteensä papereille ja lehdille, keräyskartongille sekä pulloille 
ja lasille.

Kentän roskikset
Kentällä on käytössä pääosin maahan upotetut roskasäiliöt, joi-
den tyhjennystarve on kauden aikana vain muutamia kertoja. 
Upotetut säiliöt myös estävät roskien leviämisen ympäristöön 
tuulen tai lintujen aiheuttamana.

Pullot roskiksissa
Kentän roskiksiin jätetyt pullot kerätään valtaosin talteen kent-
tähenkilökunnan ja heistä erityisesti Kurt Fyhrin toimesta. Kau-
den 2013-2014 kerätyistä pulloista saadut panttipalautukset 
päätettiin lahjoittaa Uusi Lasten Sairaala 2017-hankkeelle.

Jatkossa keräyspullojen kierrättäminen helpottuu. Kaudeksi 
2015 sijoitetaan tiipaikkojen läheisyyteen kannellisia 
pullojen palautusastioita.
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Tutustu 
Civic Toureriin 
QR-koodista.

UUSI

Yhdistimme urheilullisuuden ja luokkansa suurimmat tilat.

UUSI CIVIC TOURER NYT MEILLÄ JA OSOITTEESSA HONDA.FI

Honda Civic Tourerin sporttisuus, muotoilu ja isot muunneltavat tilat erottuvat massasta. Uutuusmallissa yhdistyvät myös 

vääntävä teho ja pieni kulutus, alkaen 3,8 l/100 km CO
2
-päästöjen ollessa vain 99 g/km. Samoin varustelu on ennen 

näkemätön luokassaan, kuten esimerkiksi ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä. Civic Tourer alkaen 23.640 €.

Honda Civic Tourer 1.8 Comfort, autoveroton hinta 18.041 €, autovero 5.599,33 €, kokonaishinta 23.640,33 € + toimituskulut, CO2-päästöt 146 g/km, 
EU-keskikulutus 6,2 l/100 km. 

Honda Civic Tourer 1.6 Comfort Diesel, autoveroton hinta 21.503 €, autovero 3.937,17 €, kokonaishinta 25.440,17 € + toimituskulut, CO2-päästöt 99 g/km, 
EU-keskikulutus 3,8 l/100 km.
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