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Yhteisin tavoittein kauteen 2016
Uusi peli- ja toimintakausi on jälleen alkanut. Suuntaamme kauteen monilta osin yhteisin tavoit-
tein perinteisten ja uusien yhteistyökumppanien kanssa. Pidetäänpä kaikki huolta, että yhteistyö 
on molemminpuolista käyttämällä näiden yhteistyökumppanien tuotteita tai palveluita.
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Kari Mattila
toimitusjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Kauteen 2016  
Pelikausi on jäsenlehden ilmestyessä jo hyvässä vauhdissa. Tänä 
vuonna kauden aloitus osui keskiarvollisesti normaaliin aikaan 
reilusti huhtikuun puolelle. Edellinen pelikausi käynnistyi maa-
liskuun alkupuolella ja viheriöille pelattiin tauotta marraskuulle 
saakka. Kentän kunnossa aikainen aloitus tai myöhäinen pelaa-
minen ei juuri näy. Täysin merkitsevä tekijä on 
talvi ja etenkin talveen lähtö, jolloin viimeisten 
hoitotoimenpiteiden osuminen aikataulullises-
ti oikein on tärkeää. Samoin yhtä tärkeää on 
maan riittävä jäätyminen ennen lumentuloa, 
jotta mahdolliset kasvitaudit eivät pääse te-
kemään tuhoja lumen alla. Kuluneella talvella 
nämä mainitut seikat tapahtuivat kentän kan-
nalta suosiollisesti. Kenttä talvehtikin erittäin 
hyvin ja väylillä sekä viheriöillä on jo touko-
kuun alussa hyvä ruohopeite.
 Kentällä suoritetaan normaaleita paran-
nustöitä läpi kauden. Viime syksynä kunnos-
tetut Meri-kentän väylän 13. vesieste sekä 
metsikön laita saadaan valmiiksi kevään 
aikana. Talvella syvennettiin ja siistittiin 
väylän 11. vesiestettä, johon rakennetaan 
kauden aikana osalta estettä puulaita, jotta 
epäselvät pelitilanteet vähenevät ja esteen 
reuna saadaan kestämään paremmin liik-
kumista. Muilta osin keskitytään hiomaan pelialueiden 
laitoja ja parantamaan pelattavuutta. Yksittäisinä projekteina 
saatetaan väylän 15. pidennys loppuun sekä rakennetaan kaste-
lujärjestelmään kytketyt vessat jokaisella yhdeksikölle. 
 Yhtiön osakkaille tarjoama vuokrapoolipalvelu jatkuu vielä 
tämän kauden normaalisti. Poolin muuttuu tarpeettomaksi, kun 
keväällä 2016 yhtiökokouksen päättämä yhtiöjärjestysmuutos 
saadaan kaudeksi 2017 voimaan. Yhtiöjärjestyksen merkittävin 
muutos koskee nykyisen hoitovastikkeen jakamista perusvas-
tikkeeseen ja pelikausimaksuun. Tämän myötä osakkaat, jotka 
eivät käytä pelioikeuttaan pelaamiseen voivat jo kauden alussa 
päättää asiasta ja maksaa vain perusvastikkeen. Tällä muutoksel-
la otetaan askel siihen suuntaan, jossa kenttää käyttävät osak-
kaat kantavat hieman nykyistä suuremman osan hoitokuluista. 
Samalla vuokramarkkinoilta saadaan vähennettyä ylitarjontaa ja 

helpotettua välitöntä painetta luopua osakkeesta käytön puut-
tuessa.
 Golfosakemarkkinoiden toimimattomuus on tuonut mukaan 
harmittavan ilmiön, jossa muutamat ostajat ottavat golfosak-
keita omistukseensa siten, että myyjän tulee maksaa vielä mer-
kittävä korvaus osakkeen lisäksi. Osalla näistä ostajista ei ole 
aikomustakaan suorittaa yhtiön hoitovastikkeita vaan osakkeet 
jäävät varojen puutteessa odottamaan maksua muiden rästien 
kanssa. Etelä-Suomen kentät ovat vieneet kyseisiä kauppoja yh-

teisesti poliisille ja ensimmäinen tuomio 
asiassa saatiin kevättalvella. Suositte-
lemmekin varmistamaan aina kaupan 
lähtökohdat golftoimistolta, mikäli ostaja 
ei ole ennalta tunnettu. Näin sekä myyjä 
että golfyhtiö säätyvät ylimääräisiltä har-
meilta.
 Jatkamme alkaneella kaudella yh-
teistyötä Virvikin kanssa. Rönnäsin osakas 
voi hankkia Virvikistä 5 kierroksen henki-
lökohtaisen kortin hintaan 125 € ja kau-
sipelioikeuden hintaan 390 €. Molemmat 
tuotteet hankintaan suoraan Virvikistä. 
Lisätietoja asiasta on ilmoitettu kotisivuil-
la. Vastaava edut on Virvikin kausipelaajille 
Rönnäsiin hieman eri hinnoilla. Kultakortti ja 
etukortti jatkavat ennallaan pienin muutok-
sin mukana oleviin kenttiin. Kaikista muista 
alennusta tuottavista korteista on pyritty luo-
pumaan. Pelaaja, jolla ei ole nimettyä pelioi-

keutta, maksaa kierroksesta joko normaalin greenfeen, osakkaan 
vieraan hinnan tai käyttää kertapelioikeutta. Osakkaan vieraa-
na maksettuihin greenfeehin sisältyy jatkossa range kierroksen 
yhteydessä. Muilta osin huomioitavaa on, että osakkaan vieraan 
gf-hinta ulotetaan koskemaan myös muiden kenttien osakkaita, 
kuten viime kaudellakin.

Kuten valtaosa pelaajista on viimeistään kauden alkaessa huo-
mannut, on Christoffer Salomaa siirtynyt Rönnäsin toimistolta 
uusien haasteiden pariin. Toffe ehti työskennellä Rönnäsissä eri 
tehtävissä yli 10 vuotta. Haluamme kiittää Toffea kuluneista vuo-
sista ja toivottaa menestystä Audi-myynnin parissa. Toffea toi-
vottavasti tapaamme kentällä ja myös muutamissa tapahtumissa 
kauden aikana. 

Kari Mattila
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Julkaisija: Sea Golf Rönnäs ry
Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs 
Päätoimittaja: Kari Mattila 
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

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

Yhteystietopäivitykset osoittee-
seen toimisto@seagolf.fi 

Vuosikokouksen 
kautta kauteen  
Kausi alkaa aina keväisellä vuosikokouksella. Tämän vuotiseen 
kokoukseen osallistui mukavasti 24 seuralaista. Asialistan läpi-
käynti meni jouhevasti reilussa 50 minuutissa ja keskustelu oli 
hyvää sekä edistävää. Kiitos kaikille kokouksesta ja luottamuk-
sesta jatkaa tuleva vuosi kanssanne eteenpäin.

Vuosikokouksen nostoista jäivät eniten mieleen: 

1) Kenttätoimikunnan toiminta ja kentällä sekä sen alueella 
 tehtävät kehitystoimet ja niiden tiedottaminen 

2) Sokkoparikilpailujen järjestäminen 

3) Junioritoiminnasta tiedottaminen ja toiminnan aktiivisuus 

4) Klubitoimikunnan järjestämät kesätapahtumat

Tiivistetyt vastaukset nostoihin: 

1) Kentälle on tehty pitkänajan kehitys- ja uudistussuunnitel-
ma. Kenttätoimikunta jatkaa suunnitelman toteuttamista, 
hakee jokaiselle isolle kehityshankkeelle aina hallitushyväk-
synnät ja tiedottaa asioita säännöllisesti seuralaisille. Kari 
ja Marja ovat avainasemassa viemässä hyvää kenttäämme 
eteenpäin. 

2) Kilpailutoimikunta Toffen johdolla suunnittelee vuoden avoi-
met kilpailut ja tukee klubitoimikunnan kilpailujen järjes-
telyissä. Sokkoparikilpailujen järjestäminen otetaan myös 
suunnitelmissa mukaan. Tulossa on pieniä uudistuksia tule-
van vuoden kilpailuihin. 

3) Junioritoimikunnan tiedottamisesta vastaa toimisto. Ry:n 
hallitus tukee junioritoimintaa ja tuleva vuosi jatkuu aiem-
pien kausien suuntaviivoilla eteenpäin. Aktiivisia junioritoi-
minnan henkilöitä kaivataan ja junioritoimikunta peruste-
taan mielellään uudestaan. Innokkaat aktiiviset sitoutuneet 
voivat olla suoraan minuun yhteydessä. 

4) Tulevalla kaudella on kolme upeaa biletysiltaa. Seuraa kalen-
teria ja ilmoittaudu ajoissa. Tilaisuudet tulevat olemaan 
ilonhetkiä teille seuralaisille.

Olemme uudistaneet nettisivumme. Kehityksen kärkiajatukse-
na on ollut helppo, selkeä ja yksinkertainen käyttö. Halusimme 
tuoda myös eri sosiaaliset mediat paremmin esille ja mahdollis-
taa myös vaivattoman mobiilikäytön. Seuraa tapahtumia kalen-
terista, lue viimeisimmät uutiset uutispalstalta ja käytä aktiivi-
sesti varaustoimintoja. Toivottavasti lopputulos on onnistunut. 
Otamme mielellämme myös kehitysideoita vastaan.
 Uusi väylämme 15 tulee olemaan vuoden suurin kenttäuu-
distus. Kehitys väylän ympäristössä jatkuu varmasti läpi kauden. 
Nautitaan uudesta väylästä ja opitaan liikkumaan turvallisesti 
sekä oikein sen ympäristössä.
 Merisalin lattia on nyt laminoitu. Iso kiitos kaikille talkoo-
laisille. Toivottavasti lattia ja koko 
Merisalin miljöö 
palvelee kaikkia 
isoja ja pieniä 
tilaisuuksiamme. 
Otamme myös 
kaikki yritysvie-
raat avosylin vas-
taan.

Nautitaan kau-
desta, koko kesän 
tuomista hienoista 
hetkistä ja Rönnäsin 
palvelukokemuksis-
ta.

Tsemppiä ja 
iloa kauteen!

Juuso

Juuso Ihalainen

hallituksen puheenjohtaja

Sea Golf Rönnäs ry



6

Jarmo Turtiainenhallituksen puheenjohtajaSea Golf Rönnäs Oy

Varautuminen 
tulevaan  
Uusi golfkausi on taas alkamassa ja pää-
töksiä on tehty talven aikana niin yhtiöissä 
kuin seuroissakin siitä miten pelaaminen 
olisi taas mukavaa, joustavaa ja mahdol-
lisimman edullista. Tehdyt päätökset ovat 
yleisesti ottaen lyhytvaikutteisia eli koskevat vain tulevaa 
kautta, mutta varsin laajasti ymmärretään, ettei tilanne ole pit-
källä tähtäimellä terve ja siten vaaditaan kaikkien toimijoiden 
tasolla päätöksiä, joiden vaikutus on tähdätty tulevaisuuteen ja 
erityisesti turvaamaan edelleen ja jatkuvasti erinomaiset pelaa-
mismahdollisuudet harrastajille.
 Tämä tarkoittaa sitä, että lähtien ensin ylätasolta, Golfl ii-
tosta, on sen pureuduttava oikeasti perustehtäväänsä eli golf-
urheilun kehittämiseen ja siten ensisijaisesti varmistaa, että 
kilpaurheilijat saavat asianmukaista valmennusta, harjoitusolo-
suhteet jne. Samalla on hyväksyttävä se tosiasia, ettei nykyinen 
rahoituspohja tule jatkumaan ja siten toiminnan painopiste on 
oltava urheilussa, kaikki muu ”puuhastelu” on pelkkää rahan ja 
ajan haaskausta. Tässä yhteydessä ei voi kuin ihmetellä, että 
kukin golfseura lähettää vuosittain ilman isompaa kritiikkiä liit-
toon vähintään keskikokoisen henkilöauton hinnan verran ra-
haa ja isoimmat seurat jopa ”mersuja” palveluista, joiden arvo 
tavalliselle rivigolfaajalle on olematon. Seuran jäsenmaksussa 
Golfl iitolle on pilkku väärässä kohtaa ja olisi varmasti tuloksek-
kaampaa käyttää suurin osa jäsenmaksurahoista omaan paikal-
liseen toimintaan ja sen kehittämiseen.
 Suomen Golfkenttien yhdistys on jo aloittanut muuntumi-
sensa asiantuntijapalveluksi golfyhtiöille ja seurapohjaisille 
kentille ja siten se tulee ottamaan tehtäväkseen niitä kenttien 
ylläpitoon ja pyörittämiseen liittyviä kysymyksiä, joihin sillä on 
paras osaaminen kokemuksen ja asiantuntijuuden kautta sekä 
tarvittavat resurssit.
 Golfyhtiöiden on varauduttava siihen, että osakkaiden mää-
rä vähenee väistämättä ja vuokrapelaamisesta tulee olennainen 
osa yhtiön tulonmuodostuksesta. Tällä hetkellä on hämmästyt-
tävin määrin vallalla ajatus, että niiden jotka eivät käytä omis-
tamiaan osakkeita pelaamiseen, tulisi silti maksaa sama vuo-
simaksu kuin pelaavan osakkaan. Vastenmielinen ajatus, sillä 
jokaisen pitää pystyä itse maksamaan oma harrastuksensa ja 
ottaa käsi pois toisten taskulta. Riittää, että nuo osakkaat ovat 
maksaneet kentän rakentamisen ja jos he haluavat luopua il-
man investoinnin takaisinmaksuvaatimuksia osakkeestaan, on 

se enemmän kuin oikeutettua. Siksi yh-
tiöiden on muutettava yhtiöjärjestyksiään 
sellaisiksi, että osake voi olla lepäämässä 
ilman velvollisuuksia ja samalla lunastet-
tava ns. haluttomat osakkeet pois niiden 
omistajilta markkinahintaan, joka myös 
johtaa pitkällä aikavälillä jäljelle jäävien 
osakkeiden arvon nousuun. Käsittämätön 
ajatus on se, että yhtiökokouksissa vastus-
tetaan näitä toimenpiteitä vain siksi, että 
oma maksuosuus nousee, niinhän sen pitää-

kin olla, koska toisten kustannuksella ei ole oikeutettua harras-
taa kuin verovaroilla.
 Yhtiöiden on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, 
keitä se valitsee yhtiön hallitukseen, ettei sinne tule valituksi 
henkilöitä, joiden osaaminen on kyläpolitiikan tai yhden asian 
agendan tasolla. Hallituksia ei saa missään olosuhteissa vali-
ta huutoäänestyksellä. Yhtiön hallituksen tulee olla tiimi, joka 
pystyy yhdessä toimimaan ja sen jäsenillä on kompetenssia mo-
nilta yritysten toimintaan liittyviltä aloilta sekä tietysti ymmär-
rys vastuusta ja osakeyhtiölain vaatimuksista ja edellytyksistä. 
Yhtiökokouksissa usein osakkaat luulevat tulleensa poliittiseen 
tilaisuuteen, jossa pitää vastustaa kaikkea mitä hallitus esittää 
ilman minkäänlaista analyysiä ehdotetuista asioista ja niiden 
vaikutuksista. Lisäksi osa luulee, että yhtiö toimii kuten yhdis-
tys. Todellisuudessa niillä ei ole mitään yhteistä ja esimerkiksi 
demokratia on täysin vieras käsite osakeyhtiön toiminnassa. 
Yhtiön tavoite tulisi olla sellainen, että yhtiökokous voisi vain 
todeta, että ”hyvin menee mutta menköön” tai ellei näin ole 
tilanne, pitää hallitus vaihtaa. 
 Oma yhtiömme on varmasti valtakunnan parhaita kaikilla 
mittareilla mitattuna. Silti palaute ja erilaiset toimintavaihto-
ehdot ovat aina tervetullutta, kunhan esitetyt ratkaisut ovat 
realistisia ja ajavat kokonaisuutena oman golfyhteisömme etua.
 Seuratasolla on selkeästi nähtävissä, ettei kovin suurta in-
nostusta löydy enää golfseurojen toiminnan pyörittämiseen. 
Tällöin on korkea aika miettiä, kuinka monta varsinaista golf-
urheiluseuraa tarvitaan Suomessa urheilutoiminnan pyörittä-
miseen, riittäisikö omalla alueellamme Porvoo–Loviisa vain yksi, 
johon kilpaurheilu keskitettäisiin? Muuta toimintaa voi varsin 
yksinkertaisesti hoitaa muutamilla toimikunnilla, joita toimisto 
avustaa käytännön järjestelyissä, kuten tapahtuu jo nyt.
 Toivotan kaikille rönnäsläisille erinomaista golfkesää! Pitä-
kää kuitenkin mielessä, ettei muutosta kannata vastustaa. Se 
tapahtuu kuitenkin, mutta mieluiten ajoissa ja hallitusti.

Jarmo
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Hallituksen jäsenen toimikausi 

Osakeyhtiön toimielimistä ja johdosta tärkein lienee 

hallitus. Hallituksen tehtävänä on yhtiön hallinnon 

ja varainhoidon järjestäminen ja toimitusjohtajan 

toiminnan valvominen. Hallitus on osakeyhtiössä 

se toimielin, joka on oikeutettu tekemään kaikki 

yhtiön toimintaan liittyvät laajakantoisemmat pää-

tökset, joita ei osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen 

perusteella ole määrätty yhtiökokouksen päätettä-

väksi. Hallituksen tehtävä osakeyhtiössä on toimia 

toimeenpanevana ja päätöksentekoon osallistuvana 

elimenä. Samalla on elintärkeää, että hallitus nauttii 

jatkuvasti osakkeenomistajien luottamusta. Samasta 

syystä hallituksen jäsen voidaan myös erottaa hel-

posti ja nopeasti, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

 Osakeyhtiön hallituksen jäsenen toimikautta kos-

keva sääntely on erilaista yksityisen ja julkisen 

osakeyhtiön kohdalla. Tämä johtuu julkiseen osake-

yhtiöön kohdistuvista paineista huolehtia toiminnan 

läpinäkyvyydestä ja varmistaa johdon ammattimai-

nen ja varmasti osakeyhtiön parhaan edun mukai-

nen toiminta. Luonnollisestikaan osakeyhtiölain 

säädökset eivät yksin riitä tätä takaamaan, mutta 

ne voivat osaltaan vähentää liiketaloudellisesti kan-

nattamattoman toiminnan riskiä esimerkiksi siinä 

mielessä, että julkisessa osakeyhtiössä hallituksen 

oletetaan olevan määräaikainen ja osakkeenomista-

jat pakotetaan punnitsemaan vuosittain äänestämäl-

lä hallituksen luottamus. Yksityisessä osakeyhtiös-

sä toiminnan katsotaan tapahtuvan ennen kaikkea 

osakkeenomistajien kesken, eikä yhtiön ulkopuolisil-

la sidosryhmillä ole yhtä suurta merkitystä.

 Osakeyhtiön hallituksen jäsenen toimikausi on siis 

yksityisessä osakeyhtiössä lain mukaan toistaiseksi 

jatkuva. Toisin sanoen sama hallitus jatkaa yhtiössä 

määräämättömän ajan, kunnes yhtiökokous tai muu 

hallituksen jäsenet valinnut taho päättää vaihtaa 

hallituksen. Luonnollisesti hallituksen kokoonpano 

voi vaihtua myös vähittäin niin, että yksittäisiä jä-

seniä erotetaan hallituksesta ja korvataan uusilla 

jäsenillä tai vanhat jäsenet eroavat ja tulevat siten 

myös korvatuksi uusilla. Julkisessa osakeyhtiössä 

taas toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsi-

naisen yhtiökokouksen päättyessä. Tämä merkitsee 

siis lähtökohtaisesti suunnilleen vuoden kestävää 

toimikautta. Toki jos vanhaan hallitukseen ollaan 

tyytyväisiä, ei mikään estä valitsemasta samaa ko-

koonpanoa uudestaan.

 Hallituksen jäsenen toimikaudesta on mahdollista 

määrätä myös yhtiöjärjestyksessä osakeyhtiölaista 

poikkeavasti. Toisin sanoen on mahdollista päättää 

esimerkiksi yksityisessä osakeyhtiössä, että toimi-

kausi tulee kestämään tietyn vuosimäärän, ellei hal-

litusta päätetä muuten vaihtaa. Voidaan myös jul-

kisessa osakeyhtiössä määrätä toimikauden olevan 

toistaiseksi jatkuva. Toimikausi päättyy virallisesti 

ja uuden jäsenen toimikausi alkaa, kun uuden jäse-

nen valinnasta päättävä yhtiökokous päättyy, ellei 

yhtiöjärjestyksessä ole asiassa toisin määrätty, taik-

ka uutta jäsentä valittaessa ole toisin sovittu.

 Tärkeimmät asiat, jotka tulisi muistaa hallituksen 

toimikautta ajatellen ovat ensinnäkin osakeyhtiö-

lain määräykset, jotka tulevat sovellettaviksi mikäli 

muuta ei ole yhtiöjärjestyksessä määrätty. Toisaal-

ta yhtiöjärjestystä laadittaessa tai muutettaessa voi 

olla järkevää määrätä myös hallituksen toimikau-

desta erikseen, mikäli muu kuin lain oletusarvoinen 

säädös tuntuu järkevämmältä. Joskus voi olla, että 

yksityisessäkin osakeyhtiössä halutaan varmistaa, 

että hallituksen suosio tullaan riittävän usein viral-

lisesti mittaamaan ja tarvittaessa se vaihtamaan, 

määräämällä toimikauden lyhyemmäksi. Mikään-

hän ei estä kuitenkaan tarvittaessa vaihtamasta 

hallitusta kesken toimikauden tai vastaavasti valit-

semasta samaa hallitusta uudelle kaudelle. 

Yhtiökokouskutsua ja päätöksentekoa koskevien 

säännösten tarkoituksena on varmistaa, että osak-

keenomistajat tietävät etukäteen mistä asioista yh-

tiökokouksessa voidaan päättää. Yhtiökokouksessa 

voidaan tehdä ja hyväksyä hallituksen kokouskut-

sussa mainitsemasta ehdotuksesta poikkeava ehdo-

tus. Kokous voi myös päättää sen kuluessa tehdyn 

vastaehdotuksen hyväksymisestä. Hallituksen eh-

dotuksesta poikkeamista kokouksessa rajaa aino-

astaan se, että poikkeavan päätöksen tulee sisältyä 

kutsussa mainitun asian alaan. Kun kokouskutsus-

sa mainitaan yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksen 

pääasiallinen sisältö, voidaan kokouksessa päättää 

ehdotuksesta poikkeavasta yhtiöjärjestyksen muu-

toksesta, joka kuuluu pääasialliseen sisältöön siten, 

että osakkeenomistajat ovat voineet valmistautua 

asiasta päättämiseen.
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Viikkokilpailut 2016

Sea Golf Rönnäsin avoimet 
viikkokilpailut 2016

• 20 osakilpailua 2.5.–18.9.
• pelipäivät ma-su 
(1 kierros/viikko)

Pelimuoto/palkinnot
• henk.koht. 18r tasoituksellinen 

pistebogeykilpailu
• sarjat: A-sarja hcp 0-15,0 ja 

B-sarja hcp15,1->
• viikoittain palkitaan 2 parasta/ sarja

• fi naaliin pääsee 3 parasta/sarja

Viikkokilpailu Eclectic 2016
Viikkokilpailukauden aikana pelataan 
Eclectic-kilpailu, jossa pelaaja pyrkii 

saavuttamaan viikkokilpailukierroksella 
mahdollisimman hyvän tuloksen 

jokaiselle 18 reiälle. 

Yksittäisen reiän tulokseksi 
otetaan pelaajan paras reiällä 

viikkokilpailuiden aikana tekemä 
tulos. Eclecticissä huomioidaan 50% 

pelaajan tasoituksesta viimeisen 
kilpailun jälkeen, josta otetaan slope.

3 parasta eclectic hcp-tulosta sekä 
paras scr-tulos palkitaan kauden jälkeen.

Palkintoyhteistyössä:Viikkokisafi naali
Su 2.10.2016 

Finaali huipentuu karsintakierroksen 
jälkeen pelattavaan Shoot Out -kilpailuun.

 

Ilmoittaudu ennen kierrosta toimistoon. Kilpailumaksu 5 €. Kilpailujohtaja/tuomari: toimisto
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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 hieman yli 1000 pelioikeutta. Golfyhtiö omistaa 
golfkentän maa-alueet, rakennukset ja konekannan kokonai-
suudessaan. Golfyhtiö on velaton.

Pelioikeudet
Golfyhtiön osakkeet ovat E, B ja C-sarjojen osakkeita. Muita 
kuin E-sarjan osakkeita on käytössä enää vain muutamia.
• E-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävän pelioikeuden, 
 joka voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa kertapelioikeuksina. 
• Osakas voi lunastaa hallituksen vuosittain määräämään 
 hintaan osakkeelleen juniorpelioikeuden perheen alle 
 21-vuotiaalle lapselleen. Hoitovastike vuonna 2016 on 
 650 €/ pelioikeus.

Kentät
Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä vuonna 1991 
valmistuneesta Merestä sekä vuonna 2002 avatusta 9 reikäises-
tä Puistosta. Rönnäsin kausi on maamme pisimpiä. Kierroksia 
kentillä pelataan kauden aikana noin 30 000. Monipuoliset ken-
tät 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 2016 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 2016

Sea Golf Rönnäs ry
 Puheenjohtaja Juuso Ihalainen
 Raija Tölkkö (naistoimikunta)
 Kari Laiho (klubitoimikunta)
 Elias Huotari (seniortoimikunta)
 Christoffer Salomaa (kilpailutoimikunta)

 Kapteeni Raimo Holopainen
 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  

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(a)gmail.com
 www.christineblomqvist.fi 

Info
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Oikeudet hinnan muutoksiin pidätetään.

Palveluhinnasto 2016

GREENFEET 
Meri-kenttä arkisin ......................................................... 50 € 

Meri-kenttä viikonloppuisin ........................................ 65 €
Puisto-kenttä arkisin ...................................................... 40 €
Puisto-kenttä viikonloppuisin ..................................... 50 €

9-reiän kierros (vain Puisto) ........................................ 30 €
Juniori 18v (1997-), kaikkina aikoina ..................... 25 €

Alennetut greenfeet 
Osakkaan vieraana/osakas muulla kentällä*: 
• Meri-kenttä arkisin ........................................................ 40 €
• Meri-kenttä viikonloppuisin ........................................ 50 €
• Puisto-kenttä arkisin ..................................................... 35 €
• Puisto-kenttä viikonloppuisin ..................................... 40 €
Oy Sea Golf Ab:n osakkaan vieraana pelaavalle greenfee-
maksuun kuuluu vapaa range.

Pelikausimaksut 
• Osakkaan vastike .......................................................... 650 €
• Vuokrapelioikeus ..........................................................  690 € 

  tai 89 €/kk/8 kk
• Vuokrapelioikeus, Puisto-kenttä .............................. 450 €
  tai 59 €/kk/8 kk 
• Osakkaan jr kausipelimaksut
 12v, 2004 > synt. .............................................................. 0 €
 15v, 2001 > ....................................................................  100 €
 18v, 1998 > .................................................................... 150 €
 21v, 1995 > .................................................................... 200 €
• Juniorin vuokrapelioikeus
 15v, 2001 > synt. .......................................................... 250 €
 18v, 1998 > .................................................................... 300 €
 21v, 1995 > .................................................................... 400 €
 24v, 1992 > .................................................................... 500 €

* Osakkuus tai pelioikeus pystyttävä tarvittaessa todistamana ilmoittautuessa. 
Yhdistelmäkentän hinta on sama kuin vastaava Puisto-kentän hinta. 

Kaikki alennukset lasketaan normaalihintaisesta greenfeestä.

Sea Golf Rönnäs ry 
Jäsenmaksu aikuinen .......................................................... 70 €
Jäsenmaksu juniori ............................................................. 35 €
Klubijäsenmaksu .................................................................. 40 €

Harjoittelu, ruohorange 
Poletti, noin 34 palloa .......................................................... 3 €
Poletti x 10kpl (osakas/ jäsen) ......................................... 20 €
Poletit osakkaalle kaudeksi ............................................... 50 €
Poletit kausipelaajalle kaudeksi .................................... 100 €

Golfautot 
Osakas/60v täyttänyt osakas ................................ 30 €/20 €
Vieras/60v täyttänyt osakas ................................. 40 €/30 €
Golfauton kausimaksu osakkaalle ................................ 650 €

Muut 
Vuokramaila ............................................................................ 5 €
Vuokrasetti ............................................................................ 25 €
Bägikaappi .......................................................... 50-80 €/kausi

Kilpailumaksut 
Pelioikeuden haltija ............................................................ 15 €
Kilpailumaksu, oman osakkeen 
tuottaman lipun käyttäjä ................................... 15 € + lippu
Kilpailumaksu, vieras lipulla ............................. 30 € + lippu

Lisäksi myös 
Kesälomagolfi a: kuukauden pelioikeus ....................... 390 €

Off-season pelioikeus ...................................................... 390 €
(Voimassa kentän avautuessa > 31.5. ja 
1.10. > kentän sulkemiseen)

10-kortti .............................................................................. 390 €
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Rönnäs Sekapari 
Cup 2016

Tervetuloa nauttimaan
sekaparikilpailun
rennosta ilmapiiristä!!

Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry

Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs

 puh. 0207 86 26 96 

fax 0207 86 26 99

toimisto@seagolf.fi 

www.seagolf.fi 

Ilmoittautumiset:
 toimistoon p. 0207 862 696 tai 

ilmoittautumiset@seagolf.fi

Leppoisa ja jo perinteinen parikisa 
sekapareille. 4 suosituinta peli-

muotoa, jokaisessa kilpailussa hienot 
palkinnot. Kauden lopuksi palkitaan 

lisäksi parhaiten kilpailusarjassa 
kokonaisuutena menestyneet parit. 

Kilpailut aloitetaan klo 13.00 
peräkkäislähtöinä.

Yhteistyössä Fenno Optiikka 
ja Naviter

Sekapari Cup 1:
Lauantaina 28.5. 

SCRAMBLE 

Sekapari Cup 3:
Lauantaina 16.7. 

FOURSOME (Puisto-kenttä) 

Sekapari Cup 2:
Lauantaina 18.6. 

GREENSOME 

Sekapari Cup 4:
Sunnuntaina 28.8. 

BESTBALL 
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Raija Tölkkö

naistoimikunnan

puheenjohtaja

LADY GOLF 2016
Suomen Golfl iitossa on naisgolfi lle asetettu täksi vuodeksi pai-
nopistealueiksi: 
− naisgolfaajien määrän kasvattaminen vuoteen 2020 men-
 nessä. Tämä tarkoittaa meidän seurassamme  vuotuista 15 
 naisgolfarin lisäystä nykyiseen 276 pelaajamäärään. Järjes-
 tämällä uusille jäsenille suunnattuja tapah-
 tumia voimme saavuttaa sen, joten siihen 
 panostamme tänä kesänä.
− golfi n pelaamisen monipuoliset vaihtoehdot
− mielikuvan muuttaminen – tavoitteena 
 luoda mielikuva golfi sta koko perheen lajina

Valtakunnallinen golfviikko järjestetään 6.-12.6. 
erityisteemalla:  Rio Golf, jolloin edistetään golfi n 
tunnettavuutta olympialajina niin uusille kuin jo 
pelaaville golfareille.
 Naisten sunnuntai 12.6. päättää golfviikon tee-
malla: Kaveri mukaan, jolloin järjestetään leppoisa 
parikilpailu ja otetaan kokeilija mukaan joukkuee-
seen ja lisäksi on muuta mukavaa oheisohjelmaa.
 Kesän ohjelmaan kuuluvat perinteiset seurojen 
väliset ystävyysottelut, jotka aloitetaan Rönnäsissä 
lauantaina 21. toukokuuta vierumäkiläisten naisten 
kanssa. Lisäksi neljän seuran ottelu Virvik-Rönnäs-

PorvooGolf-Kotojärvi pelataan tänä kesänä Virvikissä ja me-
nemme myös Kotkan ladyjen vieraiksi puolustamaan kiertopal-
kintoa.
 ”Aamiainen ruohikolla”-kisa 5.7. klo 05.07, joka ei onnis-
tunut viime vuonna huonon sään vuoksi pyritään tänä vuonna 
pelaamaan. Elokuussa on vielä vuorossa Lumene for Ladies 
Open-kisa.
 Golfi n säännöt uusiutuivat vuoden alusta ja kutsumme 

Virvik Golfi n naisten kanssa liitosta 
Timo Huvisen pitämään meille naisille 
oman sääntöiskun.
 Ohjelma täydentyy kevään mittaan 
ja siksi kannattaa käydä nettisivuil-
lamme lukemassa lisää. Lisäksi toi-
mistossa olevaan naisten kansioon 
tulee tietoa muista kiinnostavista 
kisoista kuten Gloria Lady Cupista ja 
Golfaa naiselle ammatti -tapahtu-
mista.

Tehdään golfi sta elämän mittainen 
ystäviä ja perheitä yhdistävä har-
rastus!!

PIENI PALLO  -  ISO ILO!
 
Naistoimikunta/Raija 

 

MESTARUUSKILPAILUT pelataan heinäkuun viimeisenä viikon-
loppuna.

RÖNNÄSIN REIKÄPELIMESTARUUS siirtyy yhteen tasoituksel-
liseen sarjaan. Tällä pyritään kasvattamaan osallistujamäärää ja 

Huomioitavaa 
kilpailukaudelle 
2016

saada laajempi kaavio. Tasoituslaskenta ¾ osaa tarkasta tasoi-
tuksesta, josta katsotaan pelitasoitus ja ero vastustajaan.

KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN tulee tehdä kilpailukut-
sussa olevaan aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen kilpailun 
ylimääräiset ajat vapautetaan muiden pelaajien käyttöön. Jälki-
ilmoittautumisia otetaan mukaan, mikäli kilpailuun vielä mah-
tuu. Jälki-ilmoittautumisissa kilpailumaksua korotetaan kaikis-
sa tapauksissa 5 €.

LÄHITAPIOLAN VIIKKOKILPAILUT jatkavat viime vuoden tu-
tulla kaavalla. Pieni muutos kuitenkin tehdään fi naalissa. Kausi 
huipentuu Shoot Out -kilpailuun ja palkintoyhteistyössä mu-
kaan tulee golfkelloista tuttu Garmin.
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Kapteenin uuden 
pelikauden 2016 
lupaukset
Uuden vuoden lupauksiahan voi tehdä milloin tahansa 
– aina on kesää jäljellä… Alla olevat lupaukset tein, 
kun kuulin valinnastani myös pelikaudelle 2016. Poh-
justan kuitenkin ensiksi kapteenin roolia luettuani vielä ker-
taalleen Golfl iiton julkaiseman Kapteenien käsikirjan, josta otin 
muutaman poiminnan kapteenin ominaisuuksista:

• Kapteenilla tulee olla riittävästi aikaa
• Oma pelitaito tulisi olla hyvä tai ainakin keskinkertainen
• Oman seuran kilpailuihin osallistuminen on aktiivista
• Osallistuminen seuran avajaisiin, päättäjäisiin ja muihin 
 keskeisiin tapahtumiin
• Osallistuminen seuran edustajana valtakunnallisiin 
 tapahtumiin ja toimikuntiin
• Kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
• Oltava rohkeutta palautteen antamiseen
• Tunnettava seura ja sen tavoitteet
• Osallistuttava klubin talkoisiin
• Oltava mukana klubitoimikunnassa
• Osallistuttava kenttätoimikunnan työskentelyyn
• Oltava mukana hallitustyöskentelyssä
• Oltava mukana kenttävalvonnassa
• Kapteenin olisi hyvä olla myös seuratuomari
• Hyvän me-hengen luoja

No, tässä 15 kappaletta eri osa-
alueilta poimittua. Itse allekir-
joitan kaikki, mutta kykyni tul-
la toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa ja kyky olla hyvän me-
hengen luoja, on tietysti vain 
ja ainoastaan muiden arvioita-
vissa. Opaslehtinen ei toisaalta 
edellyttänyt seuran historian 
tuntemista, josta minulla on kyl-

lä jonkinlainen kokemus ja lisäksi myös fyysinen näköalapaikka 
Merikentän kakkosviheriön takaa.
 Ja sitten niihin lupauksiin: Koitan mahdollisimman hyvin 
täyttää Golfl iiton asettamat yleiskriteerit. Osallistumiseni Sea 
Golf Rönnäsin tapahtumiin ja kilpailuihin tulee olemaan lähes 
sataprosenttista. Jäsenistölle esitän toivomuksena ottaa aina 
keskusteluun kierroksen aikana tullut sääntöpulma, joista mie-
lenkiintoisimmat avaan sitten koko jäsenistölle omalla palstal-
lani.  Ja huom: Kaikki kauden 2015 teemani ovat edelleen luet-
tavissa seuran sivuilta: Omat pelaajat/kapteeni. Uusia jäseniä 
muistutan ns. kapteenin kierroksesta, jonka aikana tuon esiin 
keskeisiä etiketti- ja sääntötilanteita, joita Rönnäsin Puisto- ja 
Merikentällä saattaa tulla eteen. Muille toimikunnille ja toimis-
tolle lupaan olla käytettävissä eri tapahtumissa siinä roolissa 
kuin haluatte. Erityisesti sääntö- ym. visailut ovat minulle var-
sin mieluisia järjestettäviä.

Oikein hyvää tilanne- ja muistorikasta golfi a 2016!

Rami Holopainen
kapteeni

Raimo
Holopainen
kapteeni



14

Toimikunta  
Puheenjohtaja
 Elias Huotari Yhteyshenkilö hallitus/tiedottaminen
Jäsenet
 Eki Stenberg Seuraottelut
 Tuula Merentie UAS-seniorit ja -piiri
 Jami Ihalainen Rönnäs Senior Tour ja Extra
 Juha Koivunen Senioreiden talkoot ja talkoogolf
 Pekka Lapinleimu Valvojakoordinaattori
 Heikki Hertzen Iltavalvonta
 Tuula Merentie/
 Esa Tammi UAS - Reikäpelit

Rönnäs Seniori Tour (RST) 2016 
• Osakilpailuja kahden viikon välein, yhteensä 10 kpl
• Pelimuoto
 - Naiset, 10 kpl pistebogey
 - Miehet, vuoroviikoin pistebogey (5 kpl) ja lyöntipeli (5 kpl)
• Ensimmäinen, vko 18/ma 2.5., pistebogey
• Viimeinen, vko 36/su 11.9. 
 - Naiset pistebogey ja Miehet lyöntipeli
• Pelipäivät ovat ma, pe ja su
• Kilpailumaksu on 5 €
• Jokaisen osakilpailun kaksi parasta miestä ja kaksi parasta 
 naista palkitaan
• Osakilpailuista saa pisteitä ao. kaavioiden mukaisesti:

 Miehet
 Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Pisteet 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4

Naiset
 Sijoitus 1 2 3 4 5
 Pisteet 10 8 6 5 4

• Tourin loppusijoitukseen lasketaan viiden parhaan kierroksen 
 pisteet
• Naisten sijoituksista 1-3 ja miesten 1-3 pelataan tasa-
 pisteissä uusintakierros RST-Extran yhteydessä su 18.9. 
 Naiset pelaavat pistebogey- ja miehet lyöntipeliä.
• Tourin kolme parasta naista ja kolme parasta miestä palkitaan
• SGR toimisto vastaa tulospalvelusta ilmoitustaululla ja 
 senioreiden internet-sivuilla
• Kilpailujohtajana toimii Jami Ihalainen

Elias Huotari
senioritoimikunnan 

puheenjohtaja

Seniorien 
vuosiohjelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 yhteenveto 
Talkoot ja talkoogolf 10 tapahtumaa
 • Alkaa vko 17/ke 17.4.
 • Päättyy vko 35/ke 31.8.
Talkoogolf + päivällinen 
 • Ke 7.9. klo 10 => Yhteislähtö
Rönnäs Senior Tour 10 osakilpailua
 • Alkaa vko 18/ma 2.5.
 • Päättyy vko 36/su 11.9.
 • Pelipäivät: ma, pe ja su
Rönnäs Senior Tour Extra
 • Su 18.9. klo 13
Uudenmaan senioreitten reikäpelimestaruus (sarjavaihe)
 • Ei aikatauluja tiedossa
Rönnäs seniorien seuraottelut
 • Rönnäs – Pickala  
 • Hiekkaharju – Rönnäs – Tuusula  
 • Kotojärvi – Porvoo – Rönnäs – Virvik
 Päivämääriä ei olla vielä sovittu, joten näistä tiedotetaan 
 kauden aikana ilmoitustaululla ja nettisivuillamme 
Seniorien päättäjäiskilpailu, iltapala ja palkintojenjako  
 • Pe 30.9. klo 13
 • Yhteislähtö
Mahdollisesti pelimatka elokuun lopulla lähimaahan
 (maa ja paikka vielä avoimia)
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 Kilpailutuotot Naiset 80 x 5 400
  Miehet 200 x 5 1000
   Yhteensä 1 400,00 €

SGR RST 2016 -budjetti 

 Osakilpailu- Naiset 1 10 x 20 200
 palkinnot Naiset 2 10 x 15 150
  Miehet 1 10 x 25 250
  Miehet 2 10 x 20 200
   Yhteensä 800,00 €

 Tourin palkinnot Naiset 1/2/3 80/ 60/40 180
  Miehet 1/2/3 110/80/60 250
  RST Extra Naiset/Miehet 170
   Yhteensä 600,00 €

RST Extra -kutsukilpailu 
Kutsutaan
 • Jokaisesta RST-osakilpailusta kaksi parasta naista ja kolme 
  miestä
 • Kaikki, jotka ovat osallistuneet vähintään viiteen 
  RST-osakilpailuun
Pelimuoto
 • Naiset: Pistebogey
 • Miehet: Lyöntipeli
Ajankohta ja paikka
 • Su 18.9. klo 13
 • Meri-kenttä
Yleistä
 • Kilpailumaksua ei ole
 • Palkitaan kaksi parasta naista ja kolme parasta miestä
 • Kilpailujohtajana toimii Jami Ihalainen
Huomioitavaa
 • Jos RST-tourin päätyttyä ollaan tasapisteissä, tämän 
  kilpailun yhteydessä ratkaistaan sijoitukset naiset 1-3 ja 
  miehet 1-3

SGR TalkooGolf 2016 
• Talkoot järjestetään parittoman viikon keskiviikkoina, 
 vko 17 – 35 / 2016 välisenä aikana
• Ilmoittautumiset mielellään maanantai-iltaan mennessä 
 lounaan ja peliaikavarauksen vuoksi
• Talkoisiin kokoonnutaan klubille klo 8:45–9:00
• Talkooaika klo 9-11
• Talkootöiden aikana tarjoillaan virvoitusjuomia
• Talkoogolf on tasoituksellinen pistebogey – kilpailu täysin 
 tasoituksin (yksi sarja)
• Toimisto varaa riittävän määrän peliaikoja
• Merkitse korttiin miltä tiiltä pelaat
• Pelikierroksen jälkeen talkoolaisille tarjotaan klubilounas
• Talkoogolf+päivällinen pelataan ke 7.9. klo 10 piste-
 bogey-kilpailuna. 
• Golfkierroksen jälkeen nautitaan päivällinen (ei talkoita).
• TalkooGolfi n pistelaskenta:
 - Talkoogolfi n loppusijoitukseen lasketaan seitsemän 
  (7) parhaan kierroksen tulos
 - Talkootöihin osallistumisesta saa viisi (5) pistettä 
  jokaisesta osallistumiskerrasta
 - Pelipisteitä saa ao. kaavion mukaisesti:

 Sijoitus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Pisteet 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

• Kauden lopussa palkitaan viisi parasta
• Talkoovastaavana toimii Juha Koivunen

Kenttävalvonta 
• Seniorit järjestävät viikonloppu- ja iltavalvontaa
• Valvontavastaavat
 - Viikonloppuvalvonta: Pekka Lapinleimu
 - Iltavalvonta: Heikki Hertzen
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Klubitoimikunta 
kesä 2016
Elämyksiä ”omassa olohuoneessa”. Kaikki kesän ta-
pahtumat kannattaa tietenkin kirjata kalenteriin 
alla olevasta yhteenvedosta. Haluan kuitenkin mai-
nita tässä yhteydessä kaksi tilaisuutta, joita ei kan-
nata jättää väliin. Ensinnäkin 4.6. lauantaina järjes-
tetään ensimmäinen Rönnäs Jazz -ilta. Bändi on kovaa tasoa. 
Jo pelkästään nimet kertovat sen. Piano Seppo Hovi, laulu Min-
na Lasanen, puhaltimet Pentti Lasanen, basso Pekka Sarmanto 
ja rummut Keba Kettunen. Soitto alkaa raikua klo 20.
 Toinen Rönnäs goes to sixties järjestetään 3.9. Bändinä 
myös tänä alkusyksyn iltana sama kuin viime vuonna suuren 
suosion saanut The Diamonds. Pidetäänhän huolta, että vauhti 
pysyy yhtä hienona kuin viimeksi. En muuten epäile pätkää-
kään, ettei niin kävisi.
 Kesäpäivän iltajuhla on 9.7. Velleri jälleen mukana. Muusta 
ohjelmasta kerrotaan kutsuilmoituksessa, Yöttömän yön -kisa 
pelataan jälleen juhannuksena. Pelimuoto on vielä auki, katso-
taan, mitä keksitään.
 Muista klubitoimikunnan tapahtumista ilmoitellaan tarkem-
min kevään aikana. Kaikki ehdotukset ovat hyviä, joten tarttu-
kaa hihaan ja kertokaa, mitä haluatte, niin järkkäillään mahdol-
lisuuksien mukaan.

Kari Laiho
klubitoimikunnan

puheenjohtaja

On laskiainen, kun kirjoittelen tätä. 
Kesään on vielä aikaa. Tästäkin 
kaudesta tulee varmasti yhtä ren-
to ja mukava kuin aikaisemmatkin. 
Meistähän se on kiinni!

Terveisin!
Kari Laiho 050 599 8141

Vielä ehdit Rion 
olympiagolfi in
Teoriassa, mutta vain teoriassa on jokaisella maailman golfaril-
la vielä mahdollisuus osallistua Rio de Janeiron olympiagolfi in. 
Kisoihin valitaan 60 miestä ja 60 naista 11.7. maailmanlistan 
mukaan siten, että 15 parasta miestä ja naista pääsee mukaan, 
mutta sillä rajoituksella, että korkeintaan neljä pelaajaa sa-
masta maasta. Tämä rajoitus taitaa kylläkin koskea vain USA:n 
mies- ja Korean naispelaajia. Kun Brasiliasta pääsee isäntämaa-
na mukaan yksi mies- ja yksi naispelaaja, niin sijat 16-59 men-
nään rajoittaen listaa jatkossa niin, että vain kaksi pelaajaa per 
maa saa osallistumisoikeuden. Tällä menetelmällä edetään niin 

pitkälle, että miesten listan noin 360. 
ja naisten listan 480. pääsevät kisoi-
hin. Tämä tarkoittanee sitä, että Suo-
mi saa kaksi paikkaa miehissä; Mikko 
Ilosen ranking on (23.3.) 178, mikä 
oikeuttaa olympia-rankingissa sijalle 
45. Roope Kakon vastaavat luvut ovat 
246/51 ja Mikko Korhonen 338/>60. 
Naisissa Ursula Wickströmin sijoituk-
set ovat 206/41 ja Noora Tammisen 

273/44. Minea Blomqvist-Kakko (452/>60) on siis jäämässä 
Korhosen tavoin ulos Rion koneesta.
 Miesten 72-reikäinen lyöntipeli pelataan 11.-14.8. ja nais-
ten 17.-20.8. Upouuden kentän on suunnitellut Gil Hanse apu-
naan naisgolfi n legendoihin kuuluva Amy Alcott.
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Sea Golf Rönnäs Tapahtumakalenteri 2016

27.4. ke Talkoot alkavat 
1.5. su Vappukilpailu 
2.5. ma RST alkaa 
2.5. ma Viikkokilpailut alkavat 
7.5. la Aktia Scramble 
10.5. ti Pro Jenni seniorkilpailu 
11.5. ke Talkoot – 2 
14.5. la Seuran kauden avajaiset 
15.5. su SGR-ViGS naisten ystävyysottelu 
18.5. ke SGR-PGC SR seuraottelu 
22.5. su Junior AlueTour SGL 
25.5. ke Talkoot – 3 
28.5. la Rönnäs sekapari Cup 1/4 
29.5. su Honda Open 

1.6. ke Reikäpelit alkavat 
4.6. la Rönnäs Jazz 
8.6. ke Talkoot – 4 
11.6. la M55 SR-kilpailu, SGL 
12.6. su Naisten kansallinen golfpäivä 
18.6. la Rönnäs sekapari Cup 2/4 
22.6. ke Talkoot – 5 
24.6. pe Juhannuskilpailu 
25.6. la Yöttömän yön kilpailu 
27.6. ma Juniorleiri 
28.6. ti Juniorleiri 
1-3.7. pe-su Mid-Tour kisa SM RP, SGL 
5.7. ti Aamiainen Ruohikolla 
6.7. ke Talkoot – 6 

Seuran kotisivuilta löydät aina ajankohtaisen tapahtumakelenterin ja tarkemmat tiedot kilpailuista: www.seagolf.fi 
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Sea Golf Rönnäs Tapahtumakalenteri 2016

8.7. pe GrilliOpen, texas scramble 
9.7. la Kesäpäivän juhla 
10.7. su Kesäpäivän kilpailu 
15.7. pe Honda Texas Scramble 
16.7. la Rönnäs sekapari Cup 3/4 
20.7. ke Talkoot – 7 
22.7. pe Lähipelimestaruus 
29.7. pe Mestaruuskilpailut (pe vain A-sarja) 
30.7. la Mestaruuskilpailut 
31.7. su Mestaruuskilpailut 
3.8.  ke Talkoot – 8 
13.8.  la Lumene For Ladies 
17.8.  ke Talkoot – 9 
20.8.  la Titleist Scramble 

28.8.  su Rönnäs sekapari Cup 4/4 
31.8.  ke Talkoot –10 
3.9.  la Rönnäs Goes to 60`s 
4.9. su Loviisan avoin Mestaruus 
6.9. ti Pro Jenni SR-kisa 
7.9. ke Talkoo – Finaali 
17.9. la Peak Performance Scramble 
18.9. su RST-Extra 
24.9. la Seuran kauden päättäjäiset 
30.9. pe Senioreiden päättäjäiset 
Lokakuu  
1.10.  la Ping Scramble 
2.10. su Viikkokilpailufi naali 
15.10. la GolfExpert Scramble 

(A-sarjan ensimmäinen kierros pe. 29.7.)

LYÖNTIPELIMESTARUUS 2016
29.–31.7.

Seuran kotisivuilta löydät aina ajankohtaisen tapahtumakelenterin ja tarkemmat tiedot kilpailuista: www.seagolf.fi 

Kaaviot julkaistaan 6.6.2016. Ilmoittaudu 3.6. 
mennessä. Vain yksi HCP-sarja 3/4-tasoituksin.

REIKÄPELIMESTARUUS 2016
Käynnistyy 2.5, pelataan parillisilla viikoilla. 

Pelipäivät ma, pe ja su.

RÖNNÄS SENIOR TOUR

Alkavat 27.4. Talkoot parittomilla viikoilla 
keskiviikkoaamuina klo 9 alkaen.

TALKOOT

Alkavat 2.5, pelataan viikoittain.

VIIKKOKILPAILUT
27.–28.6.

JUNIORLEIRI
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Juniorit!
Hei kaikki junnut niin isot kuin pienetkin. Sunnuntaiharjoitukset 
jatkuvat entiseen malliin. Aloitamme harjoitukset sunnuntaina 
toukokuun 29. päivä ja päätämme kauden elokuun lopussa. Ryh-
miä on 2-3, riippuen osallistujien määrästä. Kisoja on sekä lähi-
pelissä että Puiston puolella kentällä, entiseen malliin. Juhan-
nuspäivänä ei ole treenejä ja perinteinen juniorleiri alkaa heti 
juhannuksen jälkeen maanantaina kaksi päiväsenä kuten niin 
monena vuonna aikaisemminkin. Kaikki junnut mukaan!

Toivottaa pro Arja

Rönnäsin opetus
Rönnäsin opetuskausi käynnistyy pelikauden alkaessa huhti-
kuussa. Opettajina toimivat entiseen tapaan Arja Sipronen ja 
Christine Blomqvist. Arjan ja Christinen tervehdykset ja opetus-
infot löytyvät opettajien omien juttujen yhteydestä.
 
Kesällä treenataan
Järjestämme sekä kauden avajaiskilpailun että kesäpäivän kil-
pailun yhteydessä maksuttoman opetusklinikan rangella. Tule 
kysymään vinkkejä ja tutustumaan opettajiin.
 Kesällä käynnistyvät myös arkiklinikat, joissa yhtenä iltana 
viikossa käydään pelin eri osa-alueita läpi. Arja ja Christine vuo-
rottelevat opetusvastuussa viikoittain. Tiedotamme opetuspäi-

västä ja käytännönasioista lisää lähempänä kesäkautta.

Käytetään tulevana kesänä joukolla opettajien palveluita hyväk-
semme. 

Kapteenin kierros
Juuri Green cardin suorittaneet tai muutenkin vähemmän pelan-
neet voivat halutessaan kysyä kapteeni Rami Holopaiselta aikaa 
ns. kapteenin kierrokseen, jonka aikana kapteeni käy pelin lo-
massa läpi muutamia keskeisiä etiketti- ja sääntöasioita jo opi-
tun kertauksena. Kapteenin yhteystiedot löytyvät tästä lehdestä. 
SGR:n sivuilta ja niitä voi tietysti kysyä toimistosta.

Lisätietoa junioreiden toiminnasta ja maksuista löytyy osoit-
teesta www.seagolf.fi , caddiemasterin toimistolta sekä golf-
opettaja Arja Siproselta.
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Tervetuloa golftunnille! Christine Blomqvist
040-7666233

christine.blomqvist@gmail.com
www.christineblomqvist.fi 

Kevättervehdys 
ravintolan puolelta

Ravintola

HYVÄÄ GOLFKAUTTA 2016 KAIKILLE TASAPUOLISESTI. 
Meille ravintolanpuolella tämän vuoden suurin juttu on mahdol-
linen keittiötilojen laajentaminen. Se meinaa käydä vähän ah-
taaksi, kun suurimmat kilpailut ovat osanottaja määriltään jo yli 
150 henkilön luokkaa. Siinä joutuu usein pyörimään kippo kädes-
sä ihmetellen mihin minä tämän nyt saisin kädestäni, kun joka 
paikka on täynnä tavaraa. Mutta hyvä niin, että asia edistyy.
 Toinen iso uudistus on päätukkurin vaihtuminen tälle kau-
delle. Sen myötä saamme uusia tuulia ruoka ja juoma myyntiin.
Samoin toinen hanaoluemme vaihtuu suuren suosion saanee-
seen AURA-olueen. Lapin Kulta siirtyy ainoastaan pulloihin.
 Jatkamme tälläkin kaudella ahkeraa savustamista takapihal-
la ja pyrimme tarjoamaan teille uusia savumakuelämyksiä, joko 
kisa/juhla aterioilla tai sitten mukaan kotiin ostettuna. Muista-
kaa muutenkin se kotiin ostomahdollisuus, sillä siinä ei kukkaro 
paljon kevenny.
 Lounasbuffet jatkaa entiseen malliin taas hieman parannel-
tuna ja on taas mahdollista ostaa edullisia 10-lounaan lipukkei-
ta. Näin ruokailu ei todellakaan tule kalliiksi.
 Hienossa Merisalissa pyrimme järjestämään erilaisia musiik-
kipainotteisia ja iloluontoisia tapahtumia kauden aikana. Niihin 
palaamme myöhemmin, niistä kaikille ajoissa tiedottaen. 
 Eipä tässä paljon muuta kuin toivotaan hyviä ilmoja ja iloista 
mieltä kaikille!

Ravintolan henkilökunta

Pro Christine

Hinnasto:
Yksityistunti 45 € (sis. opetus ja pallot)

Kahden hengen yksityistunti 55 €
Ryhmätunti alk. 60 €

Laita perusasiat kuntoon niin saat kestävän svingin. Sen lisäksi 
saat iloa peliin ja kehityt. Svingissä ote, alkuasento, tasapaino ja 
suuntaus ovat tärkeimmät. Parantamalla liikkuvuutta, voimaa, 
koordinaatiota ja tasapainoa saat lisää mittaa ja suoruutta 
lyönteihin. Tervetuloa tunnille niin 
käydään asiat läpi.

4 TUNTIA YKSITYISOPETUSTA 1 henk. 180 € 
sis. pallot, opetus, testi, analyysi 2 henk. 220 €
ja henkilökohtaisen laji- tai fysiikkaharjoitusohjelman.

Hyvää golfkautta kaikille!
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Arja 
Sipronen

pro

Arjan kurssit

ALKEISKURSSIT kesä 2016 Sea Golf Rönnäs Arja Sipronen

Kurssin tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat tiedot ja taidot  pelikokeen suorittamiseen ja näin ollen pelaamisen aloittamiseen.
Kurssi sisältää opetuksen, kurssivälineet sekä 2 VIIKON MAKSUTTOMAN pelaamisen Sea Golf Rönnäsin Puisto-kentällä.

Kurssin kesto 10 h, josta:
tekniikkaa harjoittelualueella  7 - 8  h 
*säännöt + etiketti  2 - 3  h

Pelikokeet: Sopimuksen mukaan

Hinta (sis. alv. 24 %):

Kurssi   135 €/hlö
Pelikoe   20 €/hlö

Kurssiohjelma:
1. pvä peruslyönnit, rautamailat ja puttaus
2. pvä peruslyönnit, rautamailat ja lähipeli
3. pvä peruslyönnit, puumailat ja bunkkeri
4. pvä säännöt + etiketti + eteneminen kentällä pelaamalla

Max osanottajamäärä:  6 hlö/kurssi

Yrityksille ja pienryhmille kurssipäivät räätälöidysti. Kysy lisää!

KURSSI II
 5.5. Helatorstai klo 11.00–13.30
 7.5. lauantai klo 11.00–13.30
 14.5. lauantai klo 11.00–13.30
 16.5. maanantai* klo 17.00– ≈19.30
   

tai sopimuksen mukaan

KURSSI I
 3.5. tiistai klo 17.00–19.30
 4.5. keskiviikko klo 17.00–19.30
 9.5. maanantai klo 17.00–19.30
 10.5. tiistai* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI III
 17.5. tiistai klo 17.00–19.30
 19.5. torstai klo 17.00–19.30
 24.5. tiistai klo 17.00–19.30
 26.5. torstai* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI IV
 2.6. torstai klo 17.00–19.30
 7.6. tiistai klo 17.00–19.30
 9.6. torstai klo 17.00–19.30
 14.6. tiistai* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI VII
 16.7. lauantai klo 10.00–12.30
 17.7. sunnuntai klo 10.00–12.30
 23.7. lauantai klo 10.00–12.30
 24.7. sunnuntai* alk. klo 8.30
   

tai sopimuksen mukaan

KURSSI V
 30.6. torstai klo 11.00–13.30
 4.7. maanantai klo 11.00–13.30
 5.7. tiistai klo 11.00–13.30
 7.7. torstai* klo 10.00– ≈12.30

KURSSI VIII
 4.8. torstai klo 17.00–19.30
 9.8. tiistai klo 17.00–19.30
 11.8. torstai klo 17.00–19.30
 15.8. maanantai* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI VI
 14.7. torstai klo 17.00–19.30
 18.7. maanantai klo 17.00–19.30
 21.7. torstai klo 17.00–19.30
 26.7. tiistai* klo 17.00– ≈19.30

KURSSI IX
 5.9. maanantai klo 17.00–19.30
 6.9. tiistai klo 17.00–19.30
 9.9. perjantai klo 17.00–19.30
 12.9. maanantai* klo 16.30– ≈19.00

Hello Rönnäs!
Vähäluminen talvi on takana ja uusi golfkesä odotuksineen 
edessä. Kurssit ja opetus jatkuvat pienin muutoksin. Ryhmä-
opetus on jätetty pois ja korvattu PARANNA PELIÄSI -teemal-
la. Tämä sisältää jatkuvan viikoittaisen opetuskerran tai kerta 
käynnin, sopimuksen mukaan. Alkeiskurssit ja jatkokurssit jat-
kuvat kuten aikaisemminkin, samoin yksityistunnit. Pienetkin 
ohjeet auttavat joskus pelaajia säästämään lyöntejä. Toivoisin 
että kyselisitte opetusvaihtoehdoista enemmän. Olisi mukava 
tehdä enemmän ns. räätälöityjä opetusohjelmia jäsenistölle!

Hyvää golfkesää kaikille toivottaa proonne Arja.
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OPETUS- ja KURSSIHINNASTO 2016 (sis. alv. 24 %) Arja Sipronen

 OPETUS:  
1 hlö 25 min 30 €
1 hlö 50 min 45 €
1 hlö/opetuspaketti 3x50 min 110 €
2 hlöä 60 min 55 €
3 - 4 hlöä 60 min 70 €
5 - 12 hlöä 60 min 125 €
PERHE- tai KAVERIKURSSI  3 x 60 min 150 €

 TUTUSTUMINEN GOLFIIN ryhmille/yrityksille:
LAJIESITTELY • LYÖNTIHARJOITTELUA • PUTTIHARJOITTELUA
max 12 henk.  kesto 1,5 h 170  €

 YRITYSTAPAHTUMAT ja -KURSSIT
SOPIMUKSEN MUKAAN  

Puhelin:   0405 867 314/Arja Sipronen 

Sähköposti:  arja.sipronen@sipronen.inet.fi 
 sipronen@elisanet.fi  / puh (09) 2966 106
  tai ilmoittautumiset@seagolf.fi 

ILMOITTAUTUMISET/TIEDUSTELUT/VARAUKSET:

Tervetuloa oppimaan!

JATKOKURSSIT kevät 2016 Sea Golf Rönnäs Arja Sipronen

KURSSI II
9.5. ma klo 11.00–13.00 Puut ja raudat
10.5. ti klo 11.00–13.00 Lähipeli

KURSSI IV
12.7. ti klo 12.00–14.00 Puut ja raudat
18.7. ma klo 12.00–14.00 Lähipeli

KURSSI I
5.5. Helato klo 14.30–16.30 Puut ja raudat
7.5. la klo 14.30–16.30 Lähipeli

KURSSI III
13.6. ma klo 18.00–20.00 Puut ja raudat
16.6. to klo 18.00–20.00 Lähipeli

Hinta (sis. alv. 24 %): 60 €/hlö

Ryhmän koko max 7 hlöä

ENSIMMÄINEN PERJANTAIN RYHMÄ
Aloitus 6.5. klo 11.00-12.00 ja jatkuu viikoittain.

KESKIVIIKON RYHMÄ
Aloitus 11.5. klo 17.30-18.30 ja jatkuu viikoittain.

PARANNA PELIÄSI 2016! Arja Sipronen

Kehitä peliäsi leppoisasti koko kauden ajan innostavassa ryhmässä. Golfopettaja Arja Sipronen järjestää kauden aikana klinikka-tyyp-
pistä opetusta pienryhmille, jossa on mahdollisuus kehittyä tasaisesti koko pelikauden aikana ja jolloin opittuja asioita on helpompi 
viedä myös mukanaan pelikierroksille. Ryhmä kokoontuu viikoittain samana viikonpäivänä ja samaan aikaan. 

Hinta (sis. alv. 24 %): 10 €/hlö/kerta
 tai 50 €/6 kertaa 
 touko-, kesä ja heinäkuun aikana

Ryhmän koko max 7 hlöä

TOINEN PERJANTAIN RYHMÄ
Aloitus 6.5. klo 18.00-19.00 ja jatkuu viikoittain.

Soita ja ilmoittaudu tai meilaa (yhteystiedot alareunassa). Voit myös tulla extempore kun Sinulle sopii.
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Kentän kuulumiset
Kentän talvehtimista avattiin jo hieman Karin jutussa lehden 
alussa. Talvehtiminen ratkaisee kuitenkin pitkälle kentän koko 
alkukauden kunnon ja siksi sitä avataan tässä vielä lisää. Ku-
luneet kaksi talvea ovat hyviä esimerkkejä siitä, millaisia eroja 
pienistäkin asioista voi tulla.

Kausi 2014 päättyi joulukuun alussa. Kenttä oli syksyn jäljil-
tä erittäin märkä. Talveen valmistavat hoitotyöt saatiin tehtyä 
suunnitellusti. Joulukuun aikana satoi kentällä useamman sen-
tin lumikerros sulaan maahan, joka lämpöjakson myös suli väy-
liltä ja karheikoista, joissa jää ilmakerros ruohon ansiosta maan 
ja lumen väliin, kokonaan pois. Viheriöille lumi tiivistyi ja ehti 
sulaa loskakerrokseksi ennen uutta pakkasjaksoa, jolloin vihe-
riöille syntyi paksu jääkerros. Jää poistettiin viheriön pinnasta 
helmikuun aikana, kun oli ennustettavissa, että sää lämpenee 
riittävästi. Jään poiston myötä saatiin estettyä täydellinen tuho 
viheriöillä. Kuitenkin jo helmikuussa oli nähtävissä, että kevääs-
tä tulee vaikea. Täysin kuolleita kohtia oli laajalti sekä viheriöil-
lä että väylillä.
 Kauden 2015 pelikausi alkoi jo maaliskuun alussa. Päivä-
lämpötilat olivat korkeita mutta samalla yöpakkasia oli toistu-
vasti pitkälle huhtikuulle. Väylien ja viheriöiden kuolleet koh-
dat kylvettiin tehostetusti keväällä. Etenkin viheriöheinä vaatii 
kasvaakseen siemenestä 10-15 asteen maanlämpötilan. Tämä 
lämpötila saavutettiin vasta kesäkuussa, jolloin tapahtuikin 
hetkessä oleellinen muutos kasvussa. Kenttä saatiin niin sa-
notusti kesäkuntoon Juhannuksen jälkeen ja loppukausi olikin 
erittäin hyvä kentän kunnon sekä sään osalta.
 Pelikausi 2015 päättyi edellisvuoden tapaan joulukuussa, 

jolloin viimeiset kierrokset pelattiin tapaninpäivänä. Seuraavan 
kahden viikon aikana olikin jo reilusti pakkasta, joka ilman lu-
mipeitettä pääsi jäätämään maan kunnolla. Vaikka talvi ei ollut 
juurikaan edellistä parempi hiihtokelien osalta, eivät kasvitaudit 
päässeet etenemään jäätyneessä maassa ja viheriöiden pintaan 
muodostunut ohut jääpeite ei ehtinyt aiheuttaa käytännössä 
lainkaan tuhoja. Viimeiset suoja-aineiden levitykset saatiin teh-
tyä juuri sopivasti ennen Joulua. Keväällä lumen alta paljastui 
varsin hyvin talvehtinut kenttä.

Uusia koneita
Talven aikana on uusittu kentän kastelujärjestelmän pumput ja 
niiden ohjausyksikkö. Tämän avulla saadaan parannettua jär-
jestelmän käytettävyyttä ja pienennettyä mm. sähkönkulutus-
ta. Uutena hoitokoneena hankittiin väylin pystyleikkuri, jonka 
avulla saadaan poistettua väyliltä liiallista kuitua sekä paran-
nettua väylien kasvua merkittävästi etenkin Meri-kentällä, jossa 
maapohja on haastavampi kuin Puistossa. Kentälle suoritettiin 
keväällä kalkitus, joka on näkynyt ensimmäisillä kierroksilla vie-
lä sulamattomina kalkin palasina. Kalkilla saadaan parannettua 
kasvulle tärkeitä maaperän arvoja.

Väylän 15. pidennys
Pidennyksen avaamisaikataulua tarkastellaan keväällä kasvun 
käynnistyttyä kunnolla. Keväällä on korjattu syksyn sateiden 
aiheuttamien valumien jälkiä ja tehty lisäkylvöjä. Syksyllä 2014 
kylvetyt tiipaikat ovat jo varsin hyvässä kunnossa. Kauden ai-
kana parannetaan ja lisätään väylän hiekkaesteitä. Pidennys 
otetaan käyttöön kesän aikana. Avaamisen tarkan aikataulun 
määrittelee kylvetyn ruohon itäminen.

Golfterveisin,
Kenttämestari Maria joukkoineen
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Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry • Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs • puh. 0207 86 26 96 • toimisto@seagolf.fi 

• Porvoosta 27 km 
• Loviisasta 35 km

• Itäkeskuksesta 68 km

Sea Golf Rönnäs sijaitsee Pernajanlahden rannalla Porvoon itäpuolella, tunnin ajomatkan 
päässä Helsingistä. Rönnäsin monipuoliset kentät (27 r) tarjoavat kokemuksia kaiken-
tasoisille pelaajille. Rönnäsiin voit kutsua asiakkaasi golfin pariin riippumatta aiemmasta 
kokemuksesta. Varsinaisen golfkilpailun aikana ensikertalaiset pääsevät tutustumaan la-
jiin ohjatusti sekä rangella että oikealla kentällä.

Yritystapahtuma Rönnäsissä

Majoitus
Kävelymatkan päässä kentästä sijaitsevat Rönnä-
sin Mökit tarjoavat loistavat puitteet kokouksien 
järjestämiseen ja majoittumiseen. 
Lisätietoja www.ronnas.fi 

55 €/henkilö
Hinta sisältää: 
• tapahtuma arkena  
• greenfeet  

• kilpailupalvelut  
• erikoiskilpailut  
• vapaa rangen käyttö

Tapahtuman oheispalvelut:
• Golfopettajan vinkit ennen peliä
• Valmis palkintopöytä pro shopista 
• Aamiainen ja lounas 18,90 €/hlö
• Lounas ja eväspussi 15,90 €/hlö

Tutustu golfiin oikealla kentällä
40 €/henkilö. Ennen peliä kentällä tu-
tustutaan golfin peruslyönteihin ja teknii-
koihin harjoitusalueella. Kentällä pelataan 
ryhmän koon ja kokemuksen mukaan muu-
tamasta väylästä aina kokonaiseen 9-reiän kier-
rokseen saakka. Tutustumisen kesto noin 3h.

Voit kutsua 

tapahtumaan 

myös asiakkaitasi, 

jotka eivät vielä 

golfaa.

www.seagolf.fi 

NYT ENTISTÄ 
PAREMMAT TILAT.

Uudessa laajennusosassa 
100 asiakaspaikkaa ja 

merinäköala.

Pyydä tapahtumallesi tarjous. 
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Hidas pelaaminen
Viime kesänä nousi terassiparlamentissa esiin hidas pelaami-
nen, so. viittä tuntia lähentelevät kierrokset, joiden perimmäisiä 
syitä ovat muun muassa ryhmän liian korkea summatasoitus 
(>100) ja olosuhteet (sade). Keskeisin syy vain on kuitenkin tiet-
ty osaamattomuus, jopa väliinpitämättömyys, mikä valitetta-
vasti konkretisoituu yleensä yhteen ryhmään, jonka edessä on 
kaksi tyhjää väylää ja takana koko 
klubi! Pelaajien tulisikin tarkkail-
la kahta asiaa: Pysyminen kentän 
ihanneajassa ja edellä olevan ryh-
män kannassa. Taaksekin voi vilkais-
ta sen verran, että joutuuko perässä 
tuleva ryhmä aina odottamaan 
avaustaan ja jatkolyöntiään. 
Jos takana tuleva ryhmä on 
jäänyt väylän verran, sei ei 
ole oman pelaamisno-
peuden mittari.

No mikä sitten maksaa (lue: kestää).

Kierroksen kestoaikahan koostuu viidestä tekijästä, 
jos ei oteta lukuun odotusminuutteja. Nämä ovat:
• puhdas kävelyaika
• itse lyöntisuoritus
• lyöntiin valmistautuminen
• kun kukaan ei tee mitään
• muu puuhastelu  

Kärryä vetäen tai bägiä kantaen on kävelynopeus noin 8 – 10 
minuuttia/kilometri eli reilusta tunnista hieman yli puoleen-

toista tuntiin. Siis vain 30 – 40 % kierrosajasta eli juokse-
malla ei voita juuri mitään. Itse lyöntisuoritus backswin-
gin aloittamisesta pallon pysähtymiseen – jolloin kukaan 
ei liiku – kestää kolmesta kymmeneen sekuntiin, jolloin 
sataan lyöntiin/pelaaja kuluu neljän hengen ryhmältä 
noin 3 000 sekuntia eli maksimissaan noin tunti. Ollaan 
siis kahdessa ja puolessa tunnissa. No, näin ripeästi vain 
yksinpelaaja suoriutuu urakasta kentän ollessa tyhjä.

Koko kauden kestävä eclectic on varsin suosittu kilpailumuoto monilla klubeilla. 
Meilläkin naistoimikunta pyöritti sitä aikanaan, mutta ei ole ollut ohjelmassa muu-
tamaan vuoteen. Viikkokilpailun tuloksissa noteerataan myös eclectic, mutta se 
koskee vain Meri-kenttää.  Niinpä kapteeni haastaakin koko klubin kisaamaan 27 
reiän eclecticiä ¾ tasoituksin (1.5. tasoitus  x ¾ ja siitä Meri-kentän slope). 

    Toimi seuraavasti: Voit pelata niin monta kierrosta kaudessa kuin haluat Meri- ja 
Puisto-kentillä. Eikä kenttiä toki tarvitse pelata samana päivänä. Ja jos pelaat Puis-
to-kentällä 18 reikää, niin tässä kisassa kumpikin kierros on 1-9 eli voit parantaa 
molemmilla kierroksilla tulostasi. Lähetä ensimmäinen 27 reiän tulos suoraan mi-
nulle ja sitten aina reikäkohtaiset korjaukset, ei koko tuloskorttia! Eli pidä myös itse 

kirjaa eclectic-saldostasi. Ja vielä täsmennys eclecticiin: se on siis summatulos Meri- ja Puisto-kenttien kaikkien reikien 
parhaasta reikäkohtaisesta tuloksestasi. Kaikki pelit, myös viikko- ja muut kilpailut huomioidaan, mutta joukkuekilpailusta 
vain Hole in One  -tulos.
 Laitan muutaman viikon välein tilanteen ilmoitustaululle ja nettiin. Kilpailuaika on 1.5. alkaen päättäjäisiä edeltävään 
päivään. Kisassa ei ole kilpailumaksua. Voittaja palkitaan kuitenkin 
päättäjäisissä ja koko tulosluettelo julkaistaan syksyn jäsenlehdessä.

Siis hurtilla huumorilla ja hyvillä lyönneillä matkaan!

Rami Holopainen
kapteeni
rami@holarion.fi  

Kapteenin
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Mutta, mihin sitten kuluu se muu puolitoista – kaksi ja puoli 
tuntia?  Lyöntiin valmistautuminen on ja saa olla yksilöllistä, 
sillä varmin tae pelin hidastumiseen on yrittää pelata mahdol-
lisimman nopeasti. Mutta, jos pallolle mennään ilman suunni-
telmaa, ilman mailaa, ilman hanskaa ja pro swingejä otetaan 
puolenkymmentä, vie yhden pelaajan valmistautuminen jopa yli 
minuutin per lyönti. Jos ryhmässä on neljä yhtä ”huolellista” pe-
laajaa, niin edellä olevat karkaavat ja muu klubi seisoo takana. 
Usein takana tulevien kannalta ärsyttävintä on, kun kukaan ei 
liiku tai kukaan ei näytä edes ajattelevan. Lyöntivuorosta pide-
tään itsepäisesti kiinni silloinkin, kun omalle pallolle voisi antaa 
kyytiä ja lähteä sitten etsimään kaverin mahdollisesti kadoksissa 
olevaa palloa.  Toinen ”jarrupaikka” on aika usein teeboxi, jonka 
vieressä merkataan edellisen reiän tuloksia, juodaan limpparia 
tai kerrotaan tarinoita. Ja sitten kun honourissa oleva päättää 
lyödä, mennään boxiin, aletaan vetää hanskaa käteen ja tuu-
maamaan eri mailoilla saatavan avauslyönnin putoamispaikkaa. 

Seuraavassa tiivistettynä mielestäni muutama vinkki pelin ko-
konaisajan – muita pelaajia huomioivaan etenemiseen:

Ole ykkösteellä ajoissa! Anna työrauha edelliselle 
ryhmälle, mutta ole valmiina odottamaan turvallista 
avausta ja lataa samalla itsellesi hyvä pelifi ilis.

Jos olet honourissa ja väylä on vapaa avauslyöntiin, 
lyö, vaikka et olisi merkannutkaan edellisen reiän tu-
losta. Seuraavien lyöjien välissä aina aikaa tsekata 
ja kirjoittaa. Toisaalta, jos honourissa oleva päättää 
juuri lyöntivuorollaan syödä eväitään, ei kai haittaa, 
jos joku valmiina oleva pelaaja avaa?

Laita hanska käteen sekä pallo ja tee valmiiksi jo bo-
xiin kävellessäsi ja ota oletusmaila mukaan. Usein se 
on se, millä kuitenkin lyöt. 

Katso jokaisen pelaajan jokainen lyönti. Kahdeksan 
silmää näkee varmaan paremmin kuin neljä ja ainakin 
paremmin kuin kaksi.

Jos oma pallosi on lyötävissä – vaikka ei olisikaan 
lyöntivuorosi -  lyö, mutta pyydä ainakin yhtä pelika-
veria seuraamaan lyöntiäsi ja paikallistamaan lepik-
koon menneet – ja huutamaan forea pallon karates-
sa. Kun olet lyönyt, seuraava pelaaja lyö ja sinä voit 
auttaa kadonneen pallon etsinnässä.

Jos pallosi meni metsään, ota etsintään ainakin yksi 
maila mukaan, esimerkiksi rautaysi. Jos pallo makaa-
kin hyvin, niin sitten vaihdat tietysti mailaa.

Jos kaksi pelaajaa on samassa bunkkerissa, niin se, 
jonka pallo on lyöntien jälkeen paremmassa asemas-
sa, haravoi bunkkerin.

Jätä bägisi aina kun mahdollista lähelle seuraavalle 
teelle menevää tietä. Ei siis viheriön eteen, eikä mis-
sään tapauksessa toiselle puolelle, jos joudut reiän 
pelattuasi kiertämään viheriön edestä. Äläkä missään 
tapauksessa jouduta pelaamistasi vetämällä kärryt 
(saati ajamalla golfautoa) viheriön ja bunkkerin vä-
listä tai oikomalla teeboxin, istutusten jne. läpi.

Perussääntö greenillä on, että se joka on putannut 
ensimmäisenä reikään, huolehtii lipusta. Näin ryhmä 
on heti valmis jatkamaan matkaa, kun kaikki ovat 
putanneet.

Älä pyri tietoisesti pelaamaan mahdollisimman nopeas-
ti, sillä silloin lyöntimäärä varmasti lisääntyy – ja 
kierrosaika pitenee.

Hitaiden pelaajien luetteloiminen
Golfi n kattojärjestössä R&A:ssa ollaan huolestuneita hitaan pe-
laamisen seurannaisvaikutuksista: Jos kierros kestää viisi tuntia, 
niin jotkut kiireiset nykyihmiset saattavat hakeutua sellaisten 
lajien pariin, jossa voivat itse paremmin säädellä liikuntasuo-
rituksensa kestoaikaa. Uusi pääsihteeri Martin Slumbers on 
väläyttänyt keinoksi jopa hitaiden pelaajien luetteloimista, so. 
julkista nöyryyttämistä. Aika radikaali keino, jota ei kyllä Rön-
näsissä tulla käyttämään – ainakaan kaudella 2016. Jos kuiten-
kin tunnistat itsesi parista kolmesta (1-10) kohdasta ”jarrutta-
jaksi”, niin ottanet opiksesi. Ja vielä kerran; nopea, alle neljän 
tunnin pelikierros ei ole, eikä saa olla itsetarkoitus, mutta meillä 
kaikilla on mukavampaa, kun pelissä on sellainen tasaisen mu-
kava rytmi, mikä puolestaan takaa rauhallisemman mielen ja 
edelleen: paremmat lyönnit ja paremman scoren. Golf on kivaa, 
mutta hyvä golf vielä kivampaa.

Rami Holopainen
kapteeni
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Golf on elinikäinen harrastus. Pelivuosia voi vielä lisätä käyt-
tämällä golfautoa, jota maailmalla – eritoten Yhdysvalloissa 
– käytetään jopa 80 %:iin pelikierroksista. Juuri USA:ssa se on 
jopa pakollinen useimmilla kentillä. Meillä Rönnäsissä kokonais-
kierroksista pelataan noin viisi prosenttia golfautoa käyttäen.
 Golfauton käyttöön liittyy siihenkin omat ”pelisäännöt”, joita 
kaikkien tulisi tietenkin noudattaa vastaavasti kuin golfsääntöjä.
 
Golfauton käytöstä kentällä
Kenttämestari määrittelee käyttöluvan periaatteessa aina val-
litsevan säätilan mukaan. Kun autot kielletään, on siihen aina 
painava kentänhoidollinen syy. Keväällä maa on pehmeä ja auto 
jättää selvät jäljet, sama syksyllä sateiden jälkeen. Golfautoa on 
ajettava kentän opasteiden mukaan. Erityistä varovaisuutta on 
noudatettava kosteissa paikoissa, viheriöiden ja hiekkaesteiden 
läheisyydessä sekä kaltevassa maastossa. Golfautoa ei koskaan 
tule ajaa avauslyöntipaikalle tai viheriölle. Varoetäisyys viheriöis-
tä on aina vähintään 15m.
 Kentän ollessa kuiva, suositellaan liikkumista väyliä pitkin. 
Karheikkokummuille tai muille helposti kuivuville paikoille ei 
autoa tule ajaa. Vesisateella tulee pyrkiä ajamaan karheikko-
ja (raffeja) ja väylien laitoja pitkin. Golfauton käyttö ei anna 
minkäänlaista etuoikeutta kentällä, vaikka sillä liikkuminen 
olisikin nopeampaa. Ohitustilanteissa noudatetaan normaalia 
golfetikettiä. On myös huomioitava, että golfautoa kuljettavan 
henkilön tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Golfautot on pääsään-
töisesti rakennettu kahdelle henkilölle ja heidän varusteilleen. 
Golfautolla ei tule kuljettaa missään tapauksessa kahta henki-
löä enempää. Ylimääräisen painolasti jättää kenttään tarpeet-
tomia jälkiä.

Golfauton käyttö kilpailussa
Rönnäsissä sallitaan golfauton käyttö kilpailuissa terveydellisis-
tä syistä. Tiukasti tulkiten se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
myös joku toinen samassa ryhmässä pelaava voi käyttää autoa 
– edes golfbägin kuljettamiseen. Toki henkilö- ja bägikyyditys 
on saliittua teepaikalle siirtymisessä yhteislähdössä. Golfauton 
käytöstä kilpailussa antaa luvan ko. kilpailun johtaja.

Rönnäsin golfautot
Golfautot sijaitsevat niille varatussa 
latauskatoksessa. Pelaaja noutaa 
golfauton katoksesta, ellei cad-
diemaster tuo autoa pelaajalle. 

Mikäli noudat auton itse ja se on latauksessa, irrota latausjohto 
seinästä ja sijoita se auton penkin alle. Kierroksen jälkeen auto 
tulee palauttaa takaisin katokseen siistittynä (roskat roskik-
seen). Avaimet palautetaan caddiemasterille. Toimiston ollessa 
suljettuna, palautetaan avaimet postilaatikkoon toimiston oven 
vieressä. Vuokraaja vastaa auton virheellisestä tai määräysten 
vastaisesta käytöstä aiheutuneista vahingoista. Autoihin on 
kiinnitetty ohjeet kentällä liikkumiseen. Ohjeita tulee noudat-
taa. Kausittain määritelty kertakäyttömaksu koskee 18 reiän 
pelaamista. Tänä vuonna maksu on 30 €/kierros, 60-vuotta 
täyttäneeltä 20 €/kierros, vieraspelaaja 40 €/kierros, mutta 
terveydellisin syin pelaavalta veloitetaan 30 €/kierros. Yhtiöllä 
on kymmenen vuokrattavaa golfautoa ja näiden lisäksi muuta-
ma muun muassa valvontatehtäviin.

Yksityiset golfautot
Monella mökkiläisellä on oma golfauto, jota käytetään klubille 
siirtymiseen ja/tai pelaamiseen. Pelattaessa omalla golfautol-
la, on lunastettava caddiemasterilta 150 euron hintainen lupa, 
mikä kattaa koko pelikauden 2016. Jos pelaaja pelaa kävellen ja 
jättää golfauton pysäköintialueelle, on ensisijaisesti käytettävä 
niille varattua paikkaa golfautokatoksen vasemmalla puolella. 
Yhtiö tarjoaa mökkiläisille golfauton talvisäilytyksen hintaan 
50 €/talvi. Hinta sisältää latauksen, ei muuta. Omistajan tulee 
itse huolehtia ennen säilytystä akkuvedestä, rengaspaineista ja 
vakuutuksista.

Vakuutuksista
Kaikki yhtiön autot on vakuutettu. Silti on huomioitava, että 
varomaton ajo tai selvästi itse aiheutettu vahinko ei aina mene 
vakuutukseen. Jos auton kippaa vesiesteeseen, niin siitä voi tul-
la iso lasku käyttäjälle. 
 Mökkiläisten golfautojen vakuuttamisesta vastaa omistaja. 
Voidaan valita joko perusvakuutus tai rekisteröidä golfauto mo-
poksi, jos liikutaan yleisillä teillä. Tällöin on myös varustetason 
(valot, turvavyöt, jarrut, vilkku…) vastattava ao. määräyksiä. 
 Jos golfauto ei ole liikennekäytössä voi oman golfauton 
käytössä tulla ongelmia, jos golfautolla aiheuttaa vahinkoa 
golfkenttäalueella, sillä golfkenttä ei täytä suljetun alueen 
määritelmää liikennevakuutuslainsäädännössä. Tämä on syytä 
tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.

Noudattamalla yllä olevia sääntöjä ja ohjeistuksia, voidaan golf-
autoja käyttää kentällä turvallisesti ja turhia jälkiä jättämättä. 

Käyttäessäsi golfautoa sitoudut noudattamaan sääntöjä.

Golfauton turvallinen ja laillinen käyttö

Rönnäsin golfautot
Golfautot sijaitsevat niille varatussa 
latauskatoksessa. Pelaaja noutaa 
golfauton katoksesta, ellei cad-
diemaster tuo autoa pelaajalle. 

määritelmää liikennevakuutuslainsäädännössä. Tämä on syytä 
tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.

Noudattamalla yllä olevia sääntöjä ja ohjeistuksia, voidaan golf-
autoja käyttää kentällä turvallisesti ja turhia jälkiä jättämättä. 

Käyttäessäsi golfautoa sitoudut noudattamaan sääntöjä.
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minnasta saatavaan tulon määrään asti. Kun veroilmoituksessa 
sitten ilmoitetaan menoiksi vastike (meillä 650 €), jäsenmaksu, 
kaikki kauden kilpailumaksut, range-pallot, joku %-osuus pal-
lo-, tekstiili- ja välinehankinnoista ja kenties vielä matkakuluja-
kin, niin menopuolelle kertyy kauden aikana hyvinkin jopa tuhat 
euroa, joten tuskin kukaan yksittäinen pelaaja joutuu sitten-
kään pallo- tai tekstiilipalkinnoista veroa maksamaan.

Tämä kuitenkin tiedoksi ja palataan asiaan tarvittaessa kauden 
päätyttyä. Mutta, kuten edellä jo on arvioitu, seuraamuksia tus-
kin tulee. Oletus 
onkin, että verot-
taja vetää tämän 
ensi vuonna 
takaisin tai nostaa 
mahdollisesti ve-
rolle pantavan 
palkintojen 
kokonaisar-
von monin-
kertaiseksi.

onkin, että verot-
taja vetää tämän 
ensi vuonna 
takaisin tai nostaa 
mahdollisesti ve-
rolle pantavan 
palkintojen 
kokonaisar-
von monin-
kertaiseksi.

Syksyn 2015 jäsenlehti – Sääntövisa
Sääntövisa Kapteenin kimurantit ei saavuttanut suurta mielenkiintoa ja ne muutamat 
lähetetyt hajavastaukset kertoivat, että parhaimmillaan pelaaja pääsi kuudennelle rei-
älle ilman sääntörikettä tai tietoa, miten jatkaa peliä. Kysymyssarjan 18:sta kysymyk-
sestä oikeita vastauksia saivat parhaat 11:n reiän kohdalla oikeat vastaukset. Toistan 
jälleen itseäni toteamalla: Tunne säännöt, jotta voit käyttää niitä hyödyksesi! Paras 
vastaaja on palkittu, mutta hänkään ei halunnut nimeään julkisuuteen. 

Rami Holopainen
Kapteeni/seuratuomari

Kilpailupalkinnot 
verolle
Verohallinnossa ollaan puuttumassa golfkilpailujen palkintojen 
verottamiseen – tosin vain, jos palkintojen arvo ylittää vuosi-
tasolla sata euroa. Vastuu asiasta sysätään pääosin Golfl iiton 
ja sen jäsenseurojen vastuulle, mutta viime kädessä pelaajan 
on ilmoitettava saamiensa palkintojen yhteisarvo verottajalle 
omassa veroilmoituksessaan.
 Koska tuo sadan euron ylitys saattaa muodostua useista eri 
kilpailuista ja useiden eri klubien järjestämistä kilpailuista, niin 
Sea Golf Rönnäs suosittelee, että jäsenistömme menettelisi 
seuraavasti:

Kirjaa kauden aikana voittamasi palkinnot ylös 
• pvm
• paikka
• kilpailun nimi
• kilpailumaksu
• palkinnon kuvaus
• faktatieto tai arvio käyvästä arvosta

Mikäli näyttää siltä, että tuo maaginen sadan euron raja ylittyy, 
ilmoita kauden lopussa tästä toimistoon, joka auttaa sitten 
”verosuunnittelussa” eli veroilmoituksen laadinnassa.
 Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että verottajalta 
ei ole tullut tarkkoja ohjeita siitä, mitä kustannuksia 
voi vähentää verotuksessa, mutta Golfl iiton käyttä-
mä asiantuntija, KPMG, arvioi erään ennakkopää-
töksen mukaisesti, että harrastustoiminnan menot 
on mahdollista vähentää enintään harrastustoi-
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Yksi tai kaksi 
rankkaria – vai 
pelistä sulkeminen?
Eräs yleisimmistä kysymyksistä golfkentällä on: tuleeko tästä 
yksi vai kaksi rangaistuslyöntiä? Vastaushan on karusti sanot-
tuna: aina sääntöjen mukaan. No näinhän se tietysti on, ei sitä 
pidä alkaa arpoa ja vielä vähemmän ottaa/antaa varmuuden 
vuoksi kaksi.
 Pelaajasta saattaa tietysti joskus tuntua kohtuuttomalta nuo 
kaksi rangaistuslyöntiä. Monen oikeustajun mukaan rangaistus 
ei ole siis ihan suhteessa rikkeeseen. Useat näistä kun liitty-
vät vielä pelaajan vahinkoon tai ”hölmöyteen” eli pelaaja te-
kee virheen, jonka olisi voinut estää (väärän pallon pelaaminen, 
osuminen lipputankoon jne.) ja sitten tuleekin kaksi rankkaria. 
Tämä ei tietenkään tarkoita esteeseen tai ulos (OB) lyöntiä, 
vaikka nekin pelaaja olisi voinut ”estää” paremmalla lyönnillä. 

Kaikki jatkossa olevat esimerkit koskevat lyöntipeliä, sillä aika 
yleispätevänä voidaan reikäpelissä pitää noissa kahden rank-
karin rikkeissä vain reiän menetystä.

Yksi rangaistuslyönti
YYhden rangaistuslyönnin antavat tyypilliset 
tilanteet ovat: vesiesteestä vapautuminen (26-
1), pallo pelaamattomassa paikassa; uusi lyönti 
(28), lyönti valkoisten OB-paalujen rajaamalle 

alueelle; uusi lyönti (27-1b), pallo kadonnut; uusi pallo (27-1c), 
pallon osuminen pelaajaan tai pelaajan varusteisiin, joukkue-
peleissä myös joukkuetoveriin tai hänen varusteisiinsa (18-2a), 
pallon tunnistaminen ilman merkitsemistä tai ilman, että on il-
moittanut aikeesta kanssakilpailijalle (12-2), pallon nostaminen 
ilman paikanmerkitsemistä (20-1), pelissä olevan pallon liikut-
taminen ilman lyöntitarkoitusta (18-2b), pallon puhdistaminen 
nostettaessa muualla kuin viheriöllä (21), pallon nostaminen 
muualla kuin viheriöllä, jos vain itse olettaa pallon haittaavan 
kanssakilpailijaa (22-2),”kaksoiskosketus” eli osutaan lyönnissä 
palloon useammin kuin kerran (14-4).
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Kaksi rankkaria
Kaksi rankkaria tulee joskus heppoisestikin, ku-
ten kakkoslauseessa jo alustin. Pelaaminen tii-
paikan ulkopuolelta (11-4b) – vaikka ”vain viisi 
senttiä varastaen”, väärän pallon pelaaminen 

(15-3b), pelaaminen väärästä paikasta (20-7), esteen pohjan 
kokeilu (13-4b), esteessä olevan luonnonhaitan koskettaminen 
tai siirtäminen, jos pallo on samassa esteessä (13-4c ja 23-1), 
neuvon antaminen (8-1),  puttauslinjan osoittaminen putin ai-
kana (8-2b), liikkuvan pallon pelaaminen (14-5),  pallon nos-
taminen viheriöllä, kun pallo on mahdollisesti vaikuttamassa 
toisen pelaajan liikkuvan pallon liikkeeseen (22-2), viheriöllä 
muun kuin vanhan reiän tai pallon putoamisjäljen korjaaminen 
(16-1c), viheriön pinnan kokeileminen (16-1d), puttauslinjalla 
seisominen (16-1e), pallon lyöminen viheriöllä toisen pallon 
liikkuessa, jos ei ole lyöntivuorossa (16-1f), lipputangon luvaton 
huoltaminen – jos nämä toimet saattavat vaikuttaa pallon liik-
keeseen (17-2), pallo osuu viheriöltä putatessa reiässä olevaan 
lipputankoon tai huollettuun lipputankoon tai sen huoltajaan 
(17-3), pelaaminen väärältä viheriöltä (25-3), palloa ei lyödä 
kunnolla (14-1). Lisäksi jos bägissä on ylimääräisiä mailoja, tu-
lee kaksi rankkaria jokaista reikäväliä kohden, jossa mailoja oli 
liikaa, maksimissaan kuitenkin neljä. Sama rangaistus, jos bä-
gissä on sääntöjen vastainen maila. Rangaistus muuttuu pelistä 
sulkemiseksi, jos on käyttänyt sääntöjenvastaista mailaa (4-1 ja 
4-2). Sääntöjenvastaista em. vaikutuksin on myös mailan omi-
naisuuden muuttaminen kierroksen aikana eli esimerkiksi kul-
man säätö, vaikka se olisikin mailan perusominaisuus.
 En nyt muista, että Rönnäsissä olisi jouduttu tulkitsemaan 
lain kirjainta (so. sääntöjä) seuraavissa tapauksissa: Jo ennen 
ensimäistä lyöntiä voi tipahtaa kaksi rankkaria, jos pelaaja myö-
hästyy yli viisi minuuttia lähtöajastaan (6-3) tai harjoittelee 
kentällä kilpailupäivänä (7-1), joskin itse kilpailun aikana tässä 
on sallittuja poikkeuksia (7-2), kuten jo pelatun viheriön osalla. 

Pelistä sulkeminen
Pelistä suljetaan muun muassa, jos on yh-
dessä sovittu väärällä vuorolla pelaamises-
ta hyötymistarkoituksessa (10-2c), käyttää 
sääntöjen vastaista tiitä (11-1) tai pelaa 

sääntöjenvastaisella mailalla (kts. ed. 4-1, 4-2).
 Edellä on tiivistettynä vain muutama keskeinen, rangais-
tuksia aiheuttava sääntökokoelma. Ja kuten huomataan, kaksi 
rankkaria tulee varsin monesta rikkeestä. Useimpien sääntö-
jen kohdalle ovat arvon lordit vielä kirjanneet poikkeuksia ja 
huomautuksia liittyen muun muassa tahattomuuteen, ilman 
pelaajan lupaa tehtyihin toimenpiteisiin jne. Jotta asia ei olisi 

ihan yksinkertaien, ei pelaaja voi kuitenkaan välttyä useimmis-
ta rangaistuksesta tahattomuuteen liittyen, esimerkkinä pallon 
liikuttaminen vahingossa. Sen sijaan pallon tai merkkinapin liik-
kuminen merkkaustilanteessa ei ole rangaistavaa! 
 

Toivon kaikille mahdollisimman vähän, mutta niin tarvittaessa 
oikeudenmukaisia rangaistuksia!

Rami Holopainen
kapteeni, seuratuomari

PS. Lisää sääntöasioita etusivullamme: 
Blogi ja Omat pelaajat/kapteeni



Ei merkittäviä sääntömuutoksia 2016-2019

Golfi n sääntöjä uudistetaan neljän vuoden välein, aina olym-
piadin jaksoissa. Uusin painos golfi n säännöistä astui voimaan 
vuoden 2016 alussa. Tällä kertaa ei säännöissä tullut merkittä-
viä muutoksia ainakaan klubipelaajan näkökulmasta.

Mailan ankkurointi
Sääntö 14-1b kieltää kaikkien mailojen ankkuroinnin kehoon 
lyönnin aikana. Säännön myötä ns. pitkien puttereiden käyttö 
vähenee. Niitä voi siis edelleen käyttää, mutta yläosaa ei saa 
tukea vartaloon.

Pallon liikuttaminen
Sääntö 18-2b poistuu. Pelaajan ei enää automaattisesti katsota 
liikuttaneen palloa asettuessaan lyöntiasentoon, vaan tuomarit 
ottavat huomioon entistä useampia seikkoja arvioidessaan kuu-
luuko pelaajalle antaa yhden lyönnin rangaistus. Kun rangais-
tus ennen seurasi automaattisesti pallon liikuttua tähtäämisen 
jälkeen, annetaan rangaistus enää silloin, kun pallon katsotaan 
liikkuneen pelaajan toimenpiteiden johdosta.
• Kapteenin (myös erotuomari) huomautus: En kyllä ole tätä kirjoitettaessa saa-
nut ohjeistusta, mitä ovat nuo ”useammat seikat” uuden tulkinnan mukaan.

Tuloskortin virhe
Muutos sääntöön 6-6b. Pelaajaa ei enää diskata suoraan, jos 
hän palauttaa tuloskortin, jossa on todellista alhaisempi lyönti-
määrä. Jos kilpailun tuomaristo katsoo pelaajan rikkoneen sään-
töä epähuomiossa, hänelle voidaan diskaamisen sijaan määrätä 
kahden lyönnin rangaistus. Jos sääntörikkomuksen katsotaan 
olleen tahallinen, on seurauksena edelleen diskaus.

Kielletyn laitteen käyttö
Lievennetty muutos sääntöön 14-3. Jos pelaaja käyttää kiellet-
tyä apuvälinettä tai laitetta kilpailukierroksella, saa hän siitä 
kahden lyönnin rangaistuksen. Toisesta rikkomuksesta on seu-
rauksena diskaus, joka tähän asti on seuran-
nut suoraan ensimmäisestä rikkomuksesta.

Käyn näitä – ja sääntöjä yleensäkin - läpi 
kauden alussa esimerkiksi klubi-illassa.

Rami Holopainen
kapteeni, seuratuomari

rauksena diskaus, joka tähän asti on seuran-
nut suoraan ensimmäisestä rikkomuksesta.

Käyn näitä – ja sääntöjä yleensäkin - läpi 

Etelä-Suomen Asfaltti Oy
Sjöbodantie 46, 07930 Pernaja

Esa Pirhonen/työpäällikkö
040-5715155 • esa.pirhonen@es-asfaltti.fi 

Laadukkaat pihapäällysteet asfaltista 
kivetyksiin

Maanrakennus ja vihertyöt

Ammattitaidolla ja vuosikymmenten 
kokemuksella

Pyydä ilmainen arviointikatselmus 
kohteeseesi tai lähetä tarjouspyyntö

Asfaltoinnit ja pihatyöt 
kerralla kuntoon.

Kentällä nähdään… 
Haluan aloittaa tämän kiittämällä ensinnäkin Karia siitä että on jaksanut mi-
nun kanssa kaikki nämä vuodet �, tulihan siitä melkein 8 vuotta täyteen. 
Työkollegoita on ollut monta vuosien varrella ja totta kai te pelaajat ja jäsenet 
olette olleet iso osa minun työelämää. Te, jotka sitä ei vielä tiedä niin minulla 
alkoi joulukuussa 2015 uusi taival työelämässä ja matka uusien haasteiden 
pariin, kun lähdin Audi Center Airportiin myymään Audeja.
 Rönnäsissä olen viettänyt koko työelämän toistaiseksi ja ensi tuntuma 
tuli vuonna 2003 kun Jan Ruoho palkkasi minut kesäpojaksi tiskin taakse. 
Siinä sitten vuodet meni ja hauskaa on ollut, caddiet vaihtui aina välillä ja 
osa pelaajistakin mutta tuntui siltä että minä aina vain palasin kesäksi töihin 
sinne Rönnäsiin. Vuonna 2008 minulle tarjottiin toimistopäällikön paikkaa ja 
ei tarvinnut monta kertaa miettiä otanko paikan vastaan. Ja siinä sitten Karin 
apurin vuodet vain menivät. Yhteensä Rönnäsissä tuli työvuosia noin 13, ja 
nyt tuntui oikealta siirtyä muihin hommiin. Kokemusta Rönnäsissä on kerty-
nyt aivan valtavasti. Asiakaspalvelusta, griinien jyräämiseen, puun kaatoon 
ja muita työnantajan (Karin) antamia tehtäviä � Varmastikaan näin laajaa 
työtehtävää ei löydä mistään! 
 Rönnäs pysyy edelleen kotikenttänä ja odotan jo nyt innolla kun sinne saa 
tulla ihan vain pelaamaan � 
 Mikäli tulee tarve vaihtaa autoa niin tulkaa ihmeessä käymään Audi Cen-
ter Airportissa, palvelen teitä mielelläni. Saa ihan muuten vaan kahvillekin 
tulla �
Kiitos kaikille ja nähdään kesällä pelaamisen merkeissä!

Toffe

Toffen terveiset:
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Legendaarisia golf-
kannustuksia 
Golf on sosiaalinen peli, johon kuuluu pelikaverin ylistys hyvästä 
lyönnistä ja pelisuorituksesta. Oikein (ei liian vakavasti) golfi in 
suhtautuvat uskaltavat ”kannustaa” pelikaveria myös huonon 
suorituksen jälkeen ja epätoivon hetkillä. Tässä täytyy olla 
vaan tarkkana, varsinkin kilpailun aikana. Ihan kaikkia 
ei kannata ihan kaikille heittää. Huumorintaju kun 
on niin kovin yksilöllistä… Tässä kuitenkin varas-
toon parisenkymmentä useimmin kuultua ja käy-
tettyä. Aloita näiden käyttö ensiksi vaikka ihan 
parhaasta kaveristasi ja siirry seuraavaksi (hyvin varo-
vasti) esimerkiksi elämänkumppaniisi.

Ei niin hyvää 
avausta, ettei sitä voi 

kakkosella ryssiä.
(kun kaveri duffaa 

kakkosen)

Löytyy… 
(kun kaveri avaa 

30 metrisen)

Annettu kahdella.
(kun kaveri on alle 30 

sentin päässä 
kupista)Tuskin olisin itse 

pystynyt parempaan.
(kun kaveri chippaa 30 met-
ristä yhden putin päähän)

Huono putti 
on aina parempi 

kuin huono chippi.
(kun viisi metriä viheriön ulkopuo-
lelta lähtenyt putti jää 30 senttiin)En ole 

varma löytyykö, 
heitä varamaila.

(kun kaverilla palaa hihat ja 
paiskoo mailojaan)

Merkkaatko 
vai puttaatko ohi?
(kun kaverilla 30-sent-

tinen jäljellä)

Aika hyvä sun lyönniksi.
(kun kaveri lyö täy-
dellisen)

Puttasit 
sitten ohi.

(kun 15-metrinen 
ei ihan uppoa)

Kolmas lähtee.
(kun pallo putoaa tiiltä)

Ei niin huonoa 
avausta, ettei vara-

pallolla saa vielä huonompaa 
(nyt tarkkana…)

Parempi ekalla 
bunkkerissa 

kuin kakkosella 
samassa.

(kun kaveri varmistelee 
ja sitten duffaa…)

Olipa hyvä, 
että löit tänne, täällä 
on paljon mustikoita.

(kun kaveri avannut 
metsään)

Tarvitko lapiota?
(kun kaverilla lähtee 
neljäs bunkkerista)

Etkö sä juuri 
pessyt pallosi? 

(kun kaveri avaa vesi-
esteeseen)

Nyt onkin aikaa 
käydä vessassa? 
(kun kaverilta lähtee 
viides bunkkerista) Voiko hengittää?

(kun kaverilla lähtee 
neljäs putti) Eikös tuosta 

tule pari penalttia? 
(kun kaverin droppi osuu 

omaan jalkaan)
Ei hyväksytä, 

liikuit lyönnin aikana.
(kun kaveri chippaa 30-metrisen 

suoraan sisään)

Siinä oli var-
maan valuvika 

(kun kaveri avaa just 
paketista ottamansa 

Prooveen veteen)
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HÄRKÄ  (21.4. – 20.5.)

Olet etupäässä harkitseva ja nautiskeleva myös gol-
farina. Arvostat golfi a juuri sen vanhan historian ja 
myös luonnonläheisyyden kautta. Pidät pelaamisesta, 
kilpailu ei ole sinulle kaikkein tärkeintä, mutta arvos-
tat pelaamisessa rehellisyyttä ja reiluutta eli sääntöjen 
mukaan pelaamista. Sinua saattaa harmittaa kentäl-
lä tapahtuvat muutokset ja olet siksi aluksi skeptinen 
esimerkiksi väylän 15 muutokseen, mutta sopeudut sii-
henkin ajan myötä.

KAKSONEN  (21.5. – 21.6.)

Kaksonen on golfarina valpas ja ei vierasta small tal-
kiakaan. Saatat myös pyrkiä joskus briljeeraamaan 
sääntöjen tuntemisella. Toisaalta kyllästyt, jos et saa 
vastakaikua. Hidas peli voi näkyä kärsimättömyytenä, 
mutta seuraavalla väylällä joku mieleen tuleva tapah-
tuma tai vitsi muuttaa taas asenteesi peliin ja pelikave-
reihin positiivisemmaksi ja olet jälleen oma vilkas, jopa 
karismaattinen itsesi.

Rönnäsläisten 
golfhoroskooppi 
2016

Toimitus tilasi intialaistaustaiselta, nykyisin 
Kanadassa vaikuttavalta selvännäkijältä, 
astrologilta, meteorologilta ja sosiaalide-
mokraatilta Lady Ramayahilta horoskoopin, 
jossa hän luotaa rönnäsläisiä pelaajina, ih-
misinä ja klubilaisina. Tunnistatko itsesi?

RAPU  (22.6. – 22.7.)

Pidät mielelläsi kirjaa koko peliryhmän tuloksista ja olet 
valmis uhrautumaan oman pelisi kustannuksellakin 
tarkkaillessasi koko ryhmäsi pelinopeutta. Et juurikaan 
siedä neuvoja tai arvostelua kierroksen aikana vaan 
saatat vetäytyä omiin oloihisi. Arvostat silti omaa gol-
fyhteisöäsi ja jämäkkää toimintaa niin toimistossa kuin 
tapahtumissakin. Golfkenttä on sinulle suuri puutarha 
ja kierrät sitä mielellään elämänkumppanisi tai ystävän 
kanssa.

LEIJONA  (23.7. – 22.8.)

Olet selkeä johtajatyyppi myös golfi ssa ja olet siksi ha-
luttu pelikumppani etenkin joukkuepeleissä. Lievä mi-
näkeskeisyys saattaa tosin joskus korostua esimerkiksi 
joukkuepelin jatkopallovalinnassa. Olet suorapuheinen 
ja valitset mielellään myös suorat ja vaativat pelilinjat 
varmistelun sijaan. Sinut on muita helpompi saada mu-
kaan vastuutehtäviin ja esimerkiksi talkoisiin. 

NEITSYT  (23.8. – 22.9.)

Olet Leijonan tavoin varsin yhteisöllinen. Järjestät mie-
lelläsi asioita ja sen mitä teet, teet tunnollisesti. Golfi s-
sa se näkyy joskus pipertelynä, et uskalla ottaa riskiä, 
pelaat mieluummin varman päälle, mikä näkyy siinä, 
että häviät lähipelissä muuten saman tasoisille kave-
reillesi. Olet joskus hieman kriittinen, mutta ystävänä 
uskollinen ja siksi haluttu pelikaveri.

VAAKA  (23.9. – 23.10.)

Olet nimesi mukaan tasapainoileva isojen kysymysten 
edessä ja saatat vaihtaa mailaa juuri ennen lyöntiä. 
Annat joukkuetoverisi valita pelipallon joukkuepeleissä. 
Näet golfi n suurena mahdollisuutena tutustua uusiin ih-
misiin, mutta olet joko-tai-ihminen eli teet ihmissuhteis-
sa valinnan nopeasti. Bongaat mielelläsi uusia kenttiä ja 
sinut on helppo saada mukaan pelimatkalle maahan, 
jossa et ole ennen käynyt. Kiinnität pelissä paljon huomi-
ota kentän ja sen ympäristön visuaaliseen kauneuteen.
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SKORPIONI  (24.10. – 22.11.)

Golf on sinulle ennen kaikkea tunnepeli, jossa asentee-
si muuttuu nopeasti mustasta valkoiseksi. Omistaudut 
peliin ja vaadit samaa kumppaniltasikin. Olet intohi-
moinen, hallitset hyvin pelifi losofi an, haluat menestyä 
ja tutkiskelet golfi n saloja lukien, katsoen golfvideoita 
ja käyden muita ahkerammin rangella – golf on sinul-
le seikkailua, draamaa ja ikuista oppimista. Pahin este 
menestykseen olet sinä itse.

JOUSIMIES  (23.11. – 22.12.)

Pidät golfi sta sen seurallisuuden, sosiaalisuuden vuok-
si – kunhan toimitaan sinun ehdoillasi. Olet skorpionin 
tavoin ikuinen opiskelija ja ostat uusia palloja tai uuden 
mailan muita useammin. Golfkierros ja varsinkin kilpailu 
on sinulle seikkailu. Olet varsin huumorintajuinen, mutta 
silti huumoriasi ei aina ymmärretä, eivätkä kaikki mieli-
piteesi saa laajaa kannatusta! Toisaalta olet kyllä luova 
ja kekseliäs ja juuri sinunlaisiasi tarvittaisiin golfseuran 
oheistoimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

KAURIS  (23.12. – 19.1.)

Olet järjestöihminen viimeisen päälle ja siksi tärkeä osa 
golfseuraa. Olit nuorempana varsin kapeakatseinen, 
mutta vanhemmiten olet muuttunut leikkisemmäk-
si. Myös golf on sinulle leikkiä, mutta samalla peliä, 
jossa olet kyllä varsin vastuuntuntoinen sääntöjen ja 
etiketin suhteen. Yhdistät myös kodin ja golfi n; sinulla 
on kotonasi tai mökilläsi jotain golfi in liittyvää esillä. 
Laajemmin olet myös varsin vastuuntuntoinen ja isän-
maallinenkin.

VESIMIES  (20.1. – 19.2.)

Sinun golfharrastuksesi alkua avitti pelin nerokas tasoi-
tusjärjestelmä, koska vannot aina tasa-arvon nimeen. 
Olet aina lojaali pelikaveri, mutta pohdit silti sisimmäs-
säsi uudistuksia, etkä silti ole perinteinen pistebogey-
pelaaja. Tulet kyllä toimeen lähes kaikkien ihmisten 
kanssa, mutta avaat sisintäsi varsin harvoille. Pelissäsi 
näkyy usein luovuutta; teet maila- ja reittivalintoja, 
jotka eivät olisi tulleet pelikavereillesi edes mieleen.

KALAT  (20.2. – 20.3.)

Sinulla on norsun muisti ja osaat siksi golfi n säännöt 
keskimäärin muita paremmin. Pelaat vahvasti tunteel-
la, mutta huomioit silti koko ajan muutkin. Et missään 
tapauksessa anna kenenkään tehdä rangaistuksen ai-
heuttavaa ratkaisua. Olet tietyllä tavalla myös maail-
man parantaja, mutta joskus ajatuksesi harhautuvat 
liian laajoihin ongelmiin ja silloin tarvitset ystäviäsi 
palauttamaan sinut maan pinnalle. Olet aina valmis 
tekemään töitä oman pelisi kehittämiseksi.

OINAS  (21.3. – 20.4.)

Suhtaudut golfi in intohimolla, mikä saattaa näkyä myös 
itsekkyytenä. Olet pelikaverina varsin aloitteellinen ja sinut 
hyväksytäänkin varsin laajasti. Varsinkin kun nuoruusvuo-
siesi temperamenttisuus on vaihtunut toisia huomioivaan 
käyttäytymiseen, jopa arvokkuuteen. Silti joukkuepeleissä 
sisälläsi kytevä tulisuus ja tahto tehdä päätökset joukku-
een puolesta kääntyvät joskus sinua vastaan. Lapsiin osaat 
suhtautua mainiosti ja siksi olisitkin esimerkiksi juniorilei-
rillä todella tarpeellinen avustaja-ohjaaja!

Sea Golf Rönnäs  (29.4.1989)

Pelivuosi 2016 tulee olemaan taas pitkä ja aurinkoinen; maaliskuusta joulukuulle. Kierroksia pelataan rahtusen yli 30 000. Hole in 
One -onnistumisia tulee peräti 16, joten SGR:n historian 200. holari tullaan kirjaamaan vuoden 2017 ensimmäiselle onnistujalle. 
Pelikausi siihen liittyvine oheistapahtumiin tulee sujumaan kaikin puolin mallikkaasti ja klubilaiset osallistuvat juhliin, talkoisiin 
ja järjestötoimintaan aiempia vuosia aktiivisemmin. Joku yksittäinen pelaaja tai joukkue tulee menestymään kansallisella tasolla 
seuran profi ilia kohottavalla tavalla. Kentän kunto ja pelattavuuteen tehtävät muutostyöt ja parannukset saavat jäsenistön laajan 
kannatuksen ja hyväksynnän. Rönnäs kiinnostaa uusia ja myös vanhoja pelaajia ja jäsenvirta Rönnäsiin tulee olemaan aktiivista. Rio 
de Janeiron olympialaisiin ei valita ketään rönnäsläistä, mutta siellä tullaan näkemään yksi upea suomalaissuoritus myös golfi ssa.



NOUSE SUORAAN HUIPULLE!

Honda CR-V:n moderni ja taloudellinen 9-vaihteinen automaattivaihteisto tekee ajamisesta 

nautinnollisen sulavaa, samoin uusi tuplaturbo tehodiesel 160 hv/350 Nm, neliveto ja 

muunneltavat isot tilat. Silti keskikulutus on vain hämmästyttävät 5,1 l/100 km. Lehdistö on 

suorastaan ylistänyt näitä ominaisuuksia sekä myös vakaata alustaa ja tarkkaa ohjausta. 

TERVETULOA KOEAJOLLE HONDA-LIIKKEESEEN!

LISÄTIEDOT JA JÄLLEENMYYJÄT HONDA.FI

Uusi CR-V nyt 9-vaihteisella automaatilla.

4WD 160
hv/350 Nm 

5,1
l/100 km

9AT


