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Yhteisin tavoittein kauteen 2017
Uusi peli- ja toimintakausi on jälleen alkanut. Suuntaamme kauteen monilta osin yhteisin tavoittein perin-
teisten 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

Pelikauteen 2017

Kenttä on erittäin hankalasta talvesta huolimat-
ta säilynyt ilman merkittäviä talvivaurioita. Kenttä 
suljettiin varsinaisesti jo lokakuun lopulla, jonka 
jälkeen kunnollista lumi- ja pakkasjaksoa ei oikeas-
taan tullut koko talvena. Maa oli kuitenkin pääosin 
roudassa, joka edesauttoi etenkin viheriöiden tal-
vehtimista. Tämä säästää kustannuksia ja työtunteja. 
Todettakoon myös, että siemenestä lähtevä viheriö-
heinä vaatii kasvaakseen vähintään 10 asteen maan 
lämpötilan, jonka saavuttaminen on kestänyt lähes 
toukokuun loppuun saakka.

Voidaan todeta, että viheriöiden suojauksessa kasvi-
tauteja vastaan on onnistuttu. Samoin on havaitta-
vissa, ettei myöhäisen syksyn pelaamisesta ole jää-
nyt jälkiä kenttään. Väylistä pahiten ovat kärsineet 
ne väylät, joilta ei saada vettä riittävän hyvin pois. 
Väylistä etenkin Meri-kentän 1. ja 18. sekä Puiston 4. 
ovat niin matalalla, ettei salaojitus riitä. Ratkaisuk-
si tähän ongelmaan on suunniteltu keräilykaivoja, 
joista vesi olisi mahdollista pumpata eteenpäin. Kai-
vot olisivat myös kustannukseltaan huomattavasti 
edullisempia kuin väylien pintojen muokkaaminen.

Yhtiökokouksen päätökset
Helmikuussa pidetty yhtiökokous päätti yhtiöjärjes-
tyksen mukaisesti vastike- ja pelikausimaksun ta-
soista, jolloin osakkaalla on käytön puuttuessa ollut 
mahdollisuus maksaa vain pakollinen hoitovastike ja 
asettaa näin osakkeen pelioikeus lepäämään kysei-
seksi kaudeksi. Nyt voidaan todeta, että tätä mah-
dollisuutta käyttää noin 200 osakasta, joka oli myös 

aiempien laskelmien perusteena. Päätetty suunta on 
varmasti oikea, etenkin pidemmällä aikavälillä, sillä 
se osaltaan parantaa osakkaan asemaa ja mahdollis-
taa sen, ettei maksujen takia ole käytön puuttuessa 
välttämätöntä pyrkiä löytämään pelioikeudelle käyt-
töä. Tämän voidaan olettaa vaikuttavan myös vuok-
rapelioikeusmarkkinoihin tervehdyttävällä tavalla.

Yhtiökokouksen myötä myös koko yhtiön hallitus 
vaihtui. Haluan tässä kohtaa kiittää osaltani ”van-
haa” hallitusta ja yhtiön puheenjohtajaa hyvästä 
yhteistyöstä. Osa hallituksen jäsenistä ehti olla toi-
messaan koko sen ajan kuin allekirjoittanut on golf-
yhtiössä työskennellyt, eli vuodesta 2008 lähtien. 
Samalla toivon, että golfyhteisössä vallinnut hyvä 
henki jatkuu. Osakkaat omistavat kentän ja heillä on 
täysi oikeus yhtiökokouksessa päättää esillä olevista 
asioista. Tärkeää kuitenkin on, että saamme oikeaa 
informaatiota eteenpäin riittävästi. Kuvaavaa on, 
että golfyhtiössä viime vuosina sekä kenttään että 
yhtiön rakenteeseen ja hallintoon tehdyt parannuk-
set eivät juuri ole saaneet mielenkiintoa yhteisön 
ulkopuolelta mutta yksittäisen kokouksen tuomat 
päätökset, jotka taloudellisessa mielessä eivät ol-
leet poikkeuksellisia, kiinnostivat laajasti. Pääsimme 
golfkenttänä helmikuussa useammankin julkaisun 
pääuutiseksi.

Hyvää pelikautta toivottaen,

Kari Mattila
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Riittävästi, 
riittävän hyvin

Juuso Ihalainen
hallituksen puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs ry

Kuva 05/2017

Kirjoittelen lehden alkusanoja toukokuun vaihtele-
vien ilmojen siivittämänä. Kausi on muutamia viik-
koja sitten aloitettu ja virallisesti rennoissa merkeis-
sä avattu eli keväässä kaikki hyvin. Monet olisivat 
voineet varmasti kyllä toivoa lämpimämpiä ilmoja 
alkukevääseen, mutta onneksi nyt Pekka Poudan 
nauraviin sanoihin on pakko uskoa – nyt alkaa läm-
metä.

Kuluvan kauden suunnittelu aloitettiin normaaliin 
tapaan joulukuun räntäsateessa. Toimikuntien vetä-
jien kanssa katsottiin hetki taakse ja sitten otettiin 
yhteinen katse tulevaan. Kauden yhteiseksi tavoit-
teeksi otettiin yhteisöllisyys, rentous ja viihteelliset 
tapahtumat, mitkä houkuttelisi mukaan myös uusia 
seuralaisia tai heidän vieraitaan. Nyt muutamien 
kuukausien jälkeen voin rehellisesti todeta seural-
lamme olevan valmiit suunnitelmat moniin hyviin 
tapahtumiin. Seuraathan tapahtumia netistä, ilmoi-
tustaululta, eBirdie-sovelluksesta ja sähköpostistasi. 
Tule mukaan haluamiisi tapahtumiin ja ota aina ka-
vereitasikin mukaan – kaikki ovat tervetulleita.

Golfl iiton tämän vuoden painopisteet ovat nais- ja 
tyttögolfarit. Liitto organisoi monia tapahtumia tee-
man ympärille. Meilläkin halutaan kannustaa kaikkia 
kokeilemaan ja tutustumaan hienoon lajiin. Olemme 
organisoineet todella mielenkiintoisia ja houkuttele-
via golfpaketteja kursseineen ja naisille järjestetään 
vuoden mittaan myös totutusti omia pelejä ja muita 
tilaisuuksia. Kesäkuun toisena sunnuntaina on myös 

Naiset ensin -päivä, mikä sisältää golfi n lomassa 
myös muun muassa vaate-esittelyjä.

Kenttämme, klubimme ja kaikki muut sen ympäril-
lä olevat puitteemme ovat jatkuvasti parantuneet ja 
kehittyneet. Nyt kuluvalla kaudella pääsemme naut-
timaan muun muassa uudesta väylästä 15 ja klubi-
talon keittiö saa odotetun keittiölaajennuksen. Pide-
tään läpi kauden kentästä ja sen ympäristöstä hyvää 
huolta. Se jos mikä on meille kaikille tärkeä ja suuri 
valttikortti houkutella vieraspelaajia kyläilemään.

Uuden oppiminen on aina samaan aikaan hauskaa 
ja haastavaa. Golfi ssakin oppii jatkuvasti, kun tekee 
asioita riittävästi ja riittävän hyvin. Olemme saaneet 
Rönnäsissä nauttia vuosien ajan hyvästä golfopetuk-
sesta ja ohjauksesta. Tänäkin vuonna Arja ja Chris-
tine antavat kaikille halukkaille laadukasta opetusta. 
Talvella oli myös upea huomata kuinka Golfl iitto 
antoi Arja Siproselle vuosien loistavasta työstä 
suuren kunniaosoituksen nimittämällä hänet Hall 
of Fame kunniagalleriaan. Onnea Arja!

Kirjoituksen lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia va-
paaehtoisia arvokkaasta työstä! Suuri kiitos tämän 
lehden syntymisestä jälleen Satulle ja Ramille. 

Kaudesta tulee varmasti hyvä, kun teemme oikeita 
asioita riittävästi ja riittävän hyvin!

Juuso
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”Onko syytä olla huolissaan, kun olen pelannut aika 
vähän, en tunne sääntöjä kovin hyvin, olen sosiaa-
lisissa kontakteissa pidättyväinen ja ikäni on korke-
ampi kuin tasoitukseni? Pidän kuitenkin golfi sta ja 
haluan kehittyä sen kaikilla osa-alueilla” 

– Koukussa ja lujasti

Hyvä nimimerkki Koukussa ja lujasti! Vastasit itse 
asiassa jo viimeisessä lauseessa kysymykseesi eli si-
nun ei tarvitse olla huolissasi. Pelaamisesi kehittyy 
pelaamalla ja jos sinulla on kunnianhimoa tai edes 
lieviä tavoitteita, käy meidän mainioiden pro-leidien 
– Arja ja Christine – pakeilla. Eräs golfi n ”nyrkki-
säännöistä” on, että joka kolmannen pelikierroksen 
jälkeen pitäisi käydä rangella lyömässä muutama 
korillinen tietysti jonkinlaisella tavoitteella tai ohjel-
malla. Tässäkin pro:t antavat vinkkejä.
 Golfi n perussäännöt kannattaa opiskella, vaikka 
pala kerrallaan. Sääntöosaamisen keskeinen tavoite 
ei ole suinkaan pyrkiä jakamaan rangaistuksia (myös 
rankkari, penaltti, pentti…) pelikaverille, vaan hyö-
dyntää niitä omassa pelissä. Kas kun säännöt tun-
temalla voit säästää lyönnin tai kaksi pelikierroksen 
aikana. Ja tällä alueella minä autan kyllä mielelläni. 
Tule sääntöiltoihin ja/tai lue blogipalstalta tai kap-
teenin palstalta nimenomaan Rönnäsiin sovellettu-
ja sääntötilanteita. Aina voit myös tarttua hihasta, 
soittaa tai meilata.
 Tuo kolmas osa-alue, sosiaalisuus on aina persoo-
nakohtaista, mutta noin 30 vuoden ja noin kolmen 
tuhannen kierroksen kokemuksella, voin sanoa, että 
äärimmäisen harvoin saa kierrokselle sellaisen pe-
likumppanin, jonka kanssa ei välttämättä haluaisi 
uudestaan pelata. On kuitenkin hyvä – varsinkin 
kilpailukierroksella – antaa jokaiselle oma rauha 
keskittymiseen ja kilpailemiseen. Kyllä se sallitun 

”smooltolkin” taso ja rajat selviävät neljän tunnin 
kuluessa. Pidän jopa rikkautena sitä, että lähes joka 
kierroksella on pelikumppanina erilaisia ihmisiä, 
mutta en mistään hinnasta anna pois ystävien kans-
sa sovittuja ja pelattuja kierroksia. Kun lisäksi noi-
den arvottujen, järjestettyjen tai muuten sattumien 
kautta on matkan varrella tullut erinomaisia ystä-
vyyssuhteita ja työelämän aikana jopa bisnessuh-
teita, on golfi n yhdistävä voima rajaton. Varomaton 
ei silti saa olla, sillä tiedän kaksikin tapausta, että 
pelaaja on löytänyt golfi n parista myös alkuswingit 
uudelle parisuhteelle!
 Ja viimeisenä tuo ikäkysymys. Koskaan ei ole liian 
myöhäistä aloittaa. Tästä esimerkkinä muutama lo-
viisalainen seniori, jotka pienen parin vuoden takai-
sen kampanjoinnin jälkeen päättivät kokeilla lajia ja 
pelaavat nyt useamman kierroksen viikossa. (Kiitos 
muun muassa Tuikulle!). Golfi n tasoitusjärjestelmä 
on maailman nerokkain matemaattinen yhtälö. Jo-
kainen voi pelata kenen kanssa vaan ja ei haittaa, jos 
väylällä tulee 1-2 lyöntiä enemmän kuin nuorem-
malla tai pitempään pelanneella. Matkan varrella ke-
hittyy myös ns. pelinopeuden tilannetaju eli nuo 1-2 
lyöntiä ovat loppujen lopuksi aika merkityksettömiä, 
kunhan on muuten aina oman vuoron tullessa val-
mis kuin partiopoika!
 Siis, hyvä nimimerkki, älä ole huolissasi. Golf on 
kivaa ja Rönnäsissä se on erityisen kivaa, jopa kou-
kuttavaa. Kapteenin terveiset myös ”vanhoille” pe-
laajille. Toivottakaa uudet pelaajat, uudet jäsenet ja 
vieraspelaajat tervetulleiksi Rönnäsiin. Ja muuten; 
lyökää vähemmän, selittäkää ja manatkaa vähem-
män huonoja lyöntejä tai viheriöiden kuntoa, mutta 
osallistukaa enemmän toimikuntien tapahtumiin eli 
nähdään viheriöillä ja Merisalissa.

Rami Holopainen
kapteeni

Onko syytä 
olla huolissaan?

Raimo Holopainen
kapteeni
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SGR Tapahtumakalenteri 2017

KESÄKUU  
3.6. la Rönnäs Jazz/ Soul/ Blues-ilta 
6.6. ti Rotary SM-Golf 
7.6. ke Wilson demopäivä 
12.6. ma RST-viikko, 4. 
17.6. la Sekapari Cup 2/4 (Greensome 
23.6. pe  Atex Work Wear Open, juhannuskisa
26.6. ma  Juniorleiri 
26.6. ma  RST-viikko, 5. 
30.6. pe  Grilli Open (joukkuekilpailu) 

HEINÄKUU  
8.7. la  Kesäjuhla 
10.7. ma RST-viikko, 6. 
15.7. la  Wilson demopäivä 
15.7. la  Sekapari Cup 3/4 (Foursome) 
24.7. ma  RST-viikko, 7. 

ELOKUU  
7.8. ma  RST-viikko, 8. 
18.8. pe  SGR Mestaruus 
26.8. la  Sekapari Cup 4/4 (Best Ball) (A)

SYYSKUU  
2.9. la  Rönnäs Goes 60’s 
4.9. ma Pro Jenni Senior Tour III 
4.9. ma  RST-viikko, 10. 
5.9. ti  Senioreiden RP SM, M65/70/75 
16.9. la  Ping Scramble (Scramble) 
24.9. su  RST Extra / kutsukilpailu 
30.9. la  Titleist Scramble (Scramble) 

LOKAKUU 2017 
14.10.  la Golf Expert Scramble (Scramble) 

• Ilmoittaudu kilpailuihin ajoissa.
• Tule ajoissa kilpailupäivänä.

• Kunnioita peliryhmääsi ja nauti pelaamisesta.
• Parikilpailuissa voit myös ilmoittautua yksin ja toimisto pyrkii löytämään sinulle peliparin.

• Pidä hauskaa!

Kilpailijan muistilista:

• Kaikki neljä osakilpailua ovat myös 
erillisiä kilpailuja.

• Leppoisaa lauantai-illan viettoa.
• Scramble, greensome, foresome ja 

bestball pelimuotoina.
• Kilpailumaksu 10 €.

Sekapari Cup

• Avoimet viikkokilpailut,
 jotka pelataan joka viikko läpi kauden.
• Pelimuotona pistebogey, kaksi sarjaa, 

joista parhaat palkitaan viikoittain.
• Koko kauden kestävä 

Eclectic-kilpailu. Paranna joka viikkoa 
reikäkohtaista tulostasi!
• Tuo vieraasi pelaamaan 

viikkokilpailut, greenfee –50 %

Viikkokilpailut

• Reikäpelit pelataan kahdessa 
kaaviossa: scr- ja hcp-sarjat. 
Muista ilmoittautua ajoissa!

• Lyöntipelimestaruuskilpailut 
pelataan 18.–20.8.

• UUSI Klubimestaruus pelataan 
tasoituksellisena lyöntipelinä 

Ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Mestaruuskilpailut
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Sea Golf Rönnäs 
– 27 reikää 
merellistä golfi a

Sijainti
Sea Golf Rönnäs on vuonna 1989 perustettu golfkes-
kus 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 osak-
keet tuottavat yhteensä hieman yli 1000 pelioikeutta. 
Golfyhtiö omistaa golfkentän maa-alueet, rakennuk-
set ja konekannan kokonaisuudessaan. Golfyhtiö on 
velaton.

Pelioikeudet
Golfyhtiön osakkeet ovat E, B ja C-sarjojen osakkei-
ta. Muita kuin E-sarjan osakkeita on käytössä enää 
vain muutamia.
• E-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävän peli-
 oikeuden, joka voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa 
 kertapelioikeuksina. 
• Osakas voi lunastaa hallituksen vuosittain mää-
 räämään hintaan osakkeelleen juniorpelioikeuden 
 perheen alle 21-vuotiaalle lapselleen. Hoitovastike 
 vuonna 2017 on 650 €/pelioikeus.

Kentät
Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä 
vuonna 1991 valmistuneesta Merestä sekä vuonna 
2002 avatusta 9 reikäisestä Puistosta. Rönnäsin kau-
si on maamme pisimpiä. Kierroksia kentillä pelataan 
kauden aikana noin 30 000. Monipuoliset kentät tar-
joavat 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 klubijäsen-
tä. Jäsenmaksu kaudella 2017 on 75 €/aikuinen ja 
35 €/juniori. Klubijäsenmaksu, joka on suunnattu 
käytännössä vain Rönnäsissä pelaavalle ja johon ei 
sisälly SGL:n tasoituskorttia eikä golfl ehteä, on 45 €. 
Golfyhtiö ja golfseura muodostavat yhdessä Sea Golf 
Rönnäsin golfyhteisön.

Hallitukset ja 
organisaatio 
2017

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

 Kapteeni Raimo Holopainen
 Toiminnanjohtaja Kari Mattila

Oy Sea Golf Ab
 Puheenjohtaja Bror-Erik Mattsson
 Anja Jokinen
 Eino Korhonen
 John Lönnqvist
 Patrik Martas
 Aki Virkki

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

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

Toimistopäällikkö 
 Vilma Konttinen
 050 564 0353
 vilma.konttinen(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 

In
fo
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Suomen Golfl iiton strategiassa on kausille 2016–
2020 tavoitteeksi asetettu naispelaajien määrän kas-
vattaminen noin 10 000 uudella pelaajalla. Vuoden 
2017 teemana on naiset ja tänä vuonna naiset ovat 
myös Kansallisen Golfviikon 5.–11.6. loistavia tähtiä. 
Golfviikko tarjoaa loistavan tilaisuuden tuoda ystä-
vä, naapuri tai perheenjäsen mukaan tutustumaan 
golfi n upeaan maailmaan ja tarkoituksena on, että 
Naisten Sunnuntaina 11.6. Rönnäsissä järjestettäi-
siin golfi in tutustumista, ruokailua, muotinäytös 
ja 9-reikäinen parikilpailu, missä pelaavat kokenut 
golfari ja aloittelija.

Lisää kierroksia, parempi kunto 
– Pelaa 100
Pelaa 100 pistettä on Golfl iiton naistoimikunnan 
ideoima hauska kisa, jonka tavoite on aktivoida 30 
tai sitä korkeammalla tasoituksella pelaavia golfa-
reita – ensisijaisesti naisia – pelaamaan useampia 
kierroksia kesän aikana. Pisteet ilmoitetaan www.la-
dygolf.fi  sivuston kautta ja meillä klubilla laitetaan 
naisten pukuhuoneen seinälle listat, johon pelaajat 
voivat laittaa tuloksensa. Kaikki osallistuvat valta-
kunnalliseen arvontaan ja pisteiden keruuaika on 
1.5.–6.8.2017, jolloin voi saavuttaa useammankin 
kerran 100 pistettä.

Ystävyysotteluita
Tänä kesänä helatorstaina 25.5. on ensimmäinen ys-
tävyysottelu Vierumäelle, minne on yhteiskuljetus ja 
pyritään uusimaan viime kesän voitto ja 
pitämään lasimaljakko 
Rönnäsissä.
 4-seuran SGR-
Porvoo Golf-Virvik 
Golf-Kotojärvi Golf 
ystävyysottelu pela-
taan joko Porvoo Gol-
fi ssa tai Kotojärvellä.
 Kymen Golfi n ystä-
vyysottelu pelataan Kot-
kassa, jonne lähdetään 
oikein joukolla.
 Lumene Golfkisasta tulee 
tietoa tuonnempana.

Naiset ensin 
-teemavuosi

Raija Tölkkö
naistoimikunnan puheenjohtaja

Naisystävällisin golfyhteisö
Jokaiselle Suomen naisgolfarilla on neljännen ker-
ran mahdollisuus arvioida oma golfyhteisö sekä 
vieraskenttä vastaamalla www.ladygolf.fi -sivustolla 
olevaan linkkiin. Suomen naisystävällisimmän golf-
yhteisön 2017 palkin-
to jaetaan seuraavassa 
Suomen Golfgaalassa. 
Vastataan kaikki täällä 
Rönnäsissä pelaavat nai-
set tähän kyselyyn, jotta 
päästäisiin kisaamaan 
naisystäväl l i s immän 
golfkentän tittelistä.
 Lisää tietoa löytyy 
www.seagolf.fi -sivustol-
ta ja kannattaa käydä tu-
tustumassa myös www.ladygolf.fi -sivustoon, missä 
on naisille suunnattuja tapahtumia.

Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan golfi a säännöl-
lisesti pelaavien henkilöiden elinajanodote pitenee 
peräti viidellä vuodella. Jo noin 2–3 kierroksella gol-
fi a viikossa voit siis elää huomattavasti pidempään.

Siispä lisää kierroksia toivoopi
Raija

na 25.5. on ensimmäinen ys-
e, minne on yhteiskuljetus ja 

me kesän voitto ja 

-
t-
än 

ulee
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Uusi seniori-
toimikunnan vetäjä

Matti Ronkainen
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Jo viime kauden aikana peräänkuulutettu Rönnäsin 
historian 200. Hole in One syntyi tarkistuslaskennan 
jälkeen jo viime heinäkuussa Puiston kuutosväylällä 
ja tekijänä Päivi Clever.
 Tämän tasalukuholarin ennakoitiinkin syntyvän 
kauden 2016 aikana, mutta ei vaan kuulunut. Mutta, 
sitten kävikin niin, että pari peluria oli unohtanut 
antaa tiedot toimistoon ja niinpä laskelma täytyi 
tehdä taannehtivasti, jotta kirjaus tapahtuisi teko- 
eikä ilmoitushetken mukaan ja Päiville se sitten osui.

Onneksi olkoon Päivi, niin holarista kuin tasalu-
vustakin!

Rönnäsin 200. 
holari Päiville

Kauden 2017 ässä-
jahtikin on jo avattu. 
Pelaajat: muistakaa 
ilmoittaa holikka 
heti toimistoon, 
älkääkä jättäkö sitä 
sen varaan, että 
toimisto ne poimii 
tuloskortista. 
Nimen ja väylän 
lisäksihän laattaan 
kaiverretaan myös työväline eli maila, 
millä HIO tehtiin.

Hei, olen Matti Ronkainen 56 v ja minua ehdotettiin 
ja tulin valituksi uudeksi senioritoimikunnan vetä-
jäksi. Toiveeni oli, että ”vanha kööri” jatkaisi mah-
dollisimman paljon mukana Senioritoimikunnan 
kuvioissa. Työnjako on toiminut hienosti; Pekka ja 
Heikki vetäneet kentän valvontaa, Jussi talkoita, Esa 
UAS-reikäpelejä, Jami RST-juttuja vain muutamia 
henkilöitä mainitakseni. Toivon, että otatte minua 
hihasta kiinni, jos Teillä on toiveita tai ajatuksia, 
mitä voisimme kimpassa tehdä Rönnäsin Seniori-
golffareiden ja kentän hyödyksi. Kesän aikana tuon 
myös muutamia omia juttuja ja ehdotuksia, joilla 
koetetaan parantaa edelleen pelaamisen iloa kentil-
lemme.    
 Olen syntyjäni Kuusamosta, mutta asunut pääkau-
punkiseudulla lähes 40 vuotta. Siitä viimeiset 20 v 
Keravalla. Aloitin kolopallon pelaamisen jo 90-luvun 
alussa, mutta silloin vähäisten kierrosmäärien takia 
händäri ei ollut kummoinen. Parit selkäleikkauk-
set, jatkuva myyntitykin matkustaminen ja silloin 
pienet pojat eivät tosin edesauttaneet pelin tasoa.

 Rönnäs on meille tuttu jo lähes 10 vuoden ajalta. 
Ensin vuokrailimme mökkejä, mutta 2011 syksyllä 
meitä onnisti. Ostimme ykkösväylän griinin takana 
olevan mökin takana olevan mökin. Silloin ajatte-
lin ”Yes! Nyt pääsee pelaamaan.” No kierroksia tuli 
vain 30-40 kierrosta per kausi. Viime kesänä piti 
tulla muutos. Alkukesällä händäri oli 18 ja draivit 
yli 200 m pitkiä, jos sattui pysymään väylällä. Al-
kukausi näytti hyvältä, mutta kissan viikset! Louk-
kasin olkapääni heinäkuun alussa ja koko kesän 
pelaaminen oli enemmän tai vähemmän tuskainen. 
Olkapääni leikattiin tuossa kuukausi takaperin ja nyt 
odottelen kentälle pääsyä. Vaimoni Tarja on aloit-
tanut myös pikku hiljaa pelaamisen ja molemmat 
poikamme Iiro ja Arttu pelaavat myös. Iiro singeli-
pelaajana! Usein näette minut ja meidät kävelemässä 
Rönnäsissä pienen Doris-koiran kanssa.

Toivon kaikille mukavaa ja nautinnollista golfkesää!

t. Matti, Ronxuksi myös kutsuttu
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Klubitoimikunnan puolesta toivotan kaikille hienoa 
ja nautinnollista pelikautta. Tänä vuonnahan viete-
tään Suomen 100-vuotista itsenäisyysjuhlaa, joten 
ajattelin ottaa sen huomioon myöskin tapahtumia 
miettiessäni.
 Kuten tiedetään Suomessa on kasvanut erittäin 
kovatasoinen taiteilijakunta monella eri alalla. Muu-
sikoita mm. kiertää jatkuvasti ympäri maailmaa niin 
rockin, klassisen muusikin kuin jazzin saralla. Tänä 
vuonna näemme joitakin heistä myös täällä Rönnä-
sissä. Juhliminen aloitettiin avajaisilla 22.4., joissa 
yleisön pyynnöstä saatiin jälleen kerran nauttia The 
Diamondsin tiukasta menosta.
 The Second Rönnäs Jazz, teemana blues ja soul, 
siis musiikkilajit, joihin mm. jazz ja rock suurelta 
osin pohjautuvat. Takuuvarmaa menoa huippumuu-
sikoiden soittamana. ”Tumppu” Kesälä (piano, ka-
pellimestari, Bumtsi-Bum Seppo Hovin kanssa jne), 
Pekka Korhonen (basso, Riku Niemi bänd jne), Jari 
”Heinä” Nieminen (bändeinä mm. Kirka, Kari Ta-
pio jne), bändin kokoaja ehkä Suomen paras rumpali 
tällä hetkellä ”Keba” Kettunen (mukana myös viime 
vuonna) ja laulusolistina 

Ja näillä 
mennään...

Kari Laiho
klubitoimikunnan 
puheenjohtaja

ihana Minna Lasanen. Varatkaa paikkanne ajoissa. 
Ja soitto alkaa raikamaan 3.6. klo 18.30. Illan päät-
tää yllätysvieras bändeineen, siis Michael Idlax`s 
Bänd klo 21.00 alkaen.
 Kesäjuhlat vietetään heinäkuun kahdeksantena. 
Viime vuonnahan Velleri ja Päivi Mäkinen esittivät 
hienon ”Edith Piaf” -produktion. Kuulin silloin, että 
täksi vuodeksi he ovat kokoamassa ohjelmaa liit-
tyen Suomen 100-vuotisjuhlintaan. Esitys sisältää 
mm. lauluja, jotka tulivat tunnetuiksi sodan aikana 
ja sen jälkeen. Osa näistä olivat kiellettyjä niin ra-
diossa kuin muutenkin julkisesti. Sodan jälkeenhän 
suomalainen viihde alkoi huikean nousun. Näiden 
vanhojen konkareiden lauluja ja heidän taustoja ja 
tarinoita saamme kuulla esityksessä nimeltä ”Suo-
miviihde 100-mittarissa”.
 Ja syyskuussa 2.9. kajahtaa Kolmas Rönnäs goes to 
sixties. Ilta vietetään The Beatlesin musiikkia kuun-
nellen, joraten, muistellen ja ennen kaikkea naut-
tien. Tämän takaa Jiri Nikkinen & The Beatles Tri-
bute Band.

Siis kuten Vel-
leri usein toteaa 

”Näillä men-
nään” ja niin 

teemme mekin. 
Nauttikaamme 
ja iloitkaamme 

kesästämme 
Rönnäsissä 

ja osallistu-
kaa erilaisiin 

tapahtumiim-
me. Ne tuovat 

takuun siitä, 
että jatkossa-
kin saamme 

kokea hie-
noja hetkiä 
toistemme 
seurassa.

Terveisin 
Kari  Laiho
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Hei Rönnäääs!

Arja Sipronen
pro

Golfkausi 2017 käynnistyi maalis-huhtikuun vaih-
teessa. Aurinko on paistanut, vettä, lunta ja räntää 
on satanut, vaan eipä se  tunnu pelaajia  häiritsevän.
 Golfope Arja on paikalla ja valmiina palvelemaan 
pelaajia. Arjan tavoittaa puhelimitse 040 586 7314 
tai meilitse arja.sipronen@sipronen.inet.fi  

Yksityistunteja, klinikoita, kursseja, peliopetusta tai 
ryhmiä, siis kaikkea golfi in liittyvää. Alkeiskurssit ja 
jatkokurssit ovat jo käynnissä. 
 Junioreiden sunnuntaiharjoitukset alkavat 4.6.

Kaikille kivaa ja antoisaa golfkesää !

toivottaa proonne Arja
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OPETUS- ja KURSSIHINNASTO 2017
Arja Sipronen  Hinnat sis. alv. 24 %

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  3x60 min 150 €

ALKEISKURSSIT:  max 6 hlöä 10 h
Kurssin tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat tie-
dot ja taidot pelikokeen suorittamiseen ja näin ollen 
pelaamisen aloittamiseen.  
Tekniikkaa (peruslyönti/lähipeli/bunkkeri/putti) 7 h
Säännöt ja etiketti     3 h
Kurssi  140 €/hlö  
Pelikoe  20 €/ hlö

YRITYSTAPAHTUMAT  ja -KURSSIT: 
Sopimuksen mukaan   

KURSSI V 
6.6. tiistai klo 17.00–19.30
8.6. torstai klo 17.00–19.30
13.6. tiistai klo 17.00–19.30
15.6. torstai* klo 17.00-> ≈19.30

KURSSI VI  
4.7. tiistai klo 11.00–13.30
6.7.  torstai klo 11.00–13.30
11.7. tiistai klo 11.00–13.30
13.7. torstai* klo 10.00-> ≈12.30

KURSSI VII 
20.7. torstai klo 17.00-19.30
25.7. tiistai klo 17.00-19.30
27.7. torstai klo 17.00-19.30
31.7. maanantai* klo 17.00-> ≈19.30

KURSSI VIII 
1.8. tiistai klo 11.00–13.30
3.8. torstai klo 11.00–13.30
8.8. tiistai klo 11.00–13.30
10.8. torstai* alkaen klo 20.00 tai sop. mukaan

KURSSI IX 
1 8. tiistai klo 17.00-19.30
3.8. torstai klo 17.00-19.30
8.8. tiistai klo 17.00-19.30
10.8. torstai* klo 17.00-> ≈19.30

KURSSI X 
22.8. tiistai klo 17.00–19.30
24.8. torstai klo 17.00–19.30
29.8. tiistai klo 17.00–19.30
31.8. torstai* klo 17.00-> ≈19.30

ARJAN ALKEISKURSSIT  kesäkuu 2017 ->
Kurssin tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat tie-
dot ja taidot  pelikokeen suorittamiseen ja näin ol-
len pelaamisen aloittamiseen. Hintatiedot alareunan 
hinnastossa.
 Kurssi sisältää opetuksen, kurssivälineet sekä 2 VII-
KON MAKSUTTOMAN PELAAMISEN SEA GOLF 
RÖNNÄSIN PUISTO-KENTÄLLÄ.

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

Pelikokeet:  Sopimuksen mukaan

ARJAN JATKOKURSSIT  kesäkuu 2017 -> 

Hinta: 60 €/hlö
Max osanottajamäärä  7 hlöä

KURSSI II  
7.6. keskiviikko klo 11.00–13.00 Puut ja Raudat
14.6. keskiviikko klo 11.00–13.00 Lähipeli

KURSSI III  
11. 7. tiistai klo 15.00–17.00 Puut ja Raudat
13. 7. torstai klo 15.00–17.00 Lähipeli

TERVETULOA OPPIMAAN! Soita ja ilmoittautudu tai meilaa:

Arja Sipronen p. 040 586 7314 arja.sipronen@sipronen.inet.fi 
 p. (09) 2966 106  sipronen@elisanet.fi 
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Golfkentän 
valvonnasta

Monet vieraspelaajat ovat hämmästelleet Rönnäsin 
kenttävalvonnan aktiivisuutta: -Ei meillä ole täm-
möistä. -Mistä te saatte vapaaehtoisia? Valvojan 
läsnäoloon ja tehtävään suhtaudutaan aina positii-
visesti – lukuun ottamatta tietenkin niitä, jotka ovat 
livahtaneet Puistoon ilman pelioikeutta. Pelaaminen 
ja valvonta ovat mitä suuremmassa määrin vuoro-
vaikutusta. Yhteistyöllä kaikilla on kivaa!
 Kenttävalvoja ei ole tuomari eikä poliisi vaan pi-
kemminkin ”viihdepäällikkö”, joka omalta osaltaan 
vaikuttaa kierroksen sujuvuuteen ja kenttäolosuhtei-
den säilymiseen hyväkuntoisena. Valvojan tehtävä-
nä on myös vaalia turvallisuutta ja etikettiä sekä toi-
mia muun muassa startterina – kun omatkin jäsenet 
lähtevät joskus liikkeelle heti kun edellinen ryhmä 
on ohittanut pumppukopin, vaikka omaan lähtö-
aikaan olisi vielä 4-5 minuuttia. Tämä on yksi syy 
seiskaväylän ”neljän fl aitin ruuhkaan”.

Pähkinänkuoressa
Miellyttävän golfkierroksen syntymiseksi valvoja 
seuraa, että golfetikettiä noudatetaan ja jokaisella 
pelaajalla on pelioikeus. Pelaajat voivat myös hyö-
dyntää valvojaa pyytämällä pieniä palveluksia kuten 
unohtuneen mailan noutamista tai pallon etsinnän 
auttamisessa. Mikäli mahdollista, valvoja voi toi-
mia forecaddiena esimerkiksi etuysin väylillä 5-9 ja 
näyttää pallon löytyminen tai varapallon tarpeelli-
suus.
 Valvoja voi tarvittaessa kehottaa ryhmää nopeut-

tamaan peliä tai antamaan ohituslupa ja jopa siirty-
mään suoraan seuraavalle avauspaikalle pelaamatta 
meneillään olevaa reikää loppuun. Joskus voi olla 
tarpeen kehottaa jakamaan tai yhdistämään peliryh-
miä. Peliviihtyvyyden eräs tärkeimmistä elementeis-
tä on lyöntijälkien korjaaminen koko pelialueella – 
eritoten viheriöillä ja hiekkaesteissä – ja mikäli nämä 
”unohtuvat”, on valvojilla oikeus ja velvollisuuskin 
muistuttaa pelaajia. Pahimmista etiketti- tai käyttäy-
tymisrikkeistä valvoja antaa tarvittaessa huomau-
tuksen ja rikkeen toistuessa ottaa pelaaja vakavam-
paan puhutteluun.
 Mikäli valvoja toteaa, että olosuhteet ovat ukkosen 
tai rankkasateen vuoksi vaarallista pelaajille, hänel-
lä on oikeus keskeyttää peli. Näitä ja edellä mai-
nittuja ääritoimenpiteitä tarvitaan onneksi erittäin 
harvoin. Pelaajien on kuitenkin aina muistettava 
valvojan kaksi puolta: hän on auttamassa pelaajia 
pulmatilanteissa ja pyrkii kaikissa toiminnoissa ja 
ratkaisuissa huomioimaan kaikkein samanaikaisesti 
kentällä olevin viihtyvyys ja pelihuumori – ja tähän 
saattaa siksi sisältyä joskus myös tiukempaa puuttu-
mista yksittäisen pelaajan osalta. Kaiken kaikkiaan 
valvoja on yksi näkyvimmistä ja tärkeimmistä ken-
tän PR-henkilöistä, jonka toimintaa ainakin meidän 
rönnäsläisten on kaikin puolin kunnioitettava ja ar-
vostettava. Pelaajahan voi aina kierroksen jälkeen 
antaa toimistolle palautetta kierroksen sujuvuudesta 
– ja mikäli palautteessa on kehitysideoita, mitkä kos-
kevat myös valvontaa, otetaan ne ilomielin vastaan.
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Säännöt – tai niiden tulkinta – muuttuvat joskus 
kesken tarkistuskauden (olympiadi). Nykyiset sään-
nöt astuivat voimaan 1. tammikuuta 2016 ja ne ovat 
voimassa vuoden 2019 loppuun. Eräs keskeisimmistä 
sääntömuutoksista koskee pallon liikuttamista va-
hingossa viheriöllä. Suomen Golfl iiton sääntö- ja 
tasoitustoimikunta on asettanut R&A:n ja USGA:n 
1.1.2017 suositteleman, pallon viheriöllä liikkumista 
koskevan uuden paikallissäännön voimaan omissa 
kilpailuissaan. Golfl iitto suosittelee, että myös seurat 
ottaisivat kyseisen säännön käyttöön tästä vuodesta 
alkaen. Niinpä tämä on kirjattu myös Sea Golf Rön-
näsin paikallissääntöihin seuraavasti:

Pallon liikuttaminen viheriöllä 
vahingossa
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangais-
tusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa 
tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahin-
gossa palloa tai merkkinappia.
 Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin 
paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
 Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, 
kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen 
liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
 Huom. Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen 
on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy ku-
ten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipai-
kastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut 
merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Uusia Rönnäsin paikallissääntöjä 

Maahan painunut pallo 
Säännön 25-2 mukaan pelaaja saa nostaa ja puh-
distaa maahan painuneen pallon millä tahansa pe-
lialueen lyhyeksi leikatulla osalla ja pudottaa sen 
mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintipaik-
kaansa, ei kuitenkaan lähemmäs reikää.
 Koska Rönnäsin pelikausi on usein poikkeukselli-
sen pitkä ja pelialue saattaa olla alku- ja loppukau-
desta hyvinkin vetinen, on katsottu kohtuulliseksi 
ulottaa vapautumisen koskevan koko pelialuetta ja 
selvyyden vuoksi koskemaan koko pelikautta.

Paikallissääntö kirjataan näin:

Maahan painunut pallo 
(Pallo omassa putoamisjäljessään)
Pelialueella pallo, joka on uponnut omaan alastulojäl-
keensä, voidaan nostaa ja puhdistaa ja pudottaa ilman 
rangaistusta mahdollisimman lähelle paikkaa, missä se 
oli, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon 
tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen. (Peli-
alue käsittää koko kentän lukuun ottamatta pelattavan 
reiän tiiauspaikkaa ja viheriöitä sekä kentän kaikkia es-
teitä).

Rami Holopainen
Kapteeni
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Jokainen sukupolvi muuttaa maailmaa vuorollaan. 
Golfosakemarkkinat eivät toimi, kysyntä ja tarjon-
ta eivät kohtaa. Suomessa golfosakkeenomistajien, 
kenttien rakentaja- ja rahoittajasukupolvi on van-
henemisen myötä vähentämässä pelejään ja pois-
tumassa lähivuosina. Nuorten, opiskelijoiden ja 
työelämässä olevien vapaa-aikaikkuna jakautuu 
monen harrastuksen, ystävien ja perheen kesken. 
Golf on osoittanut elinvoimansa ja  kykynsä mu-
kautua yhteiskuntien erilaisiin kehitysvaiheisiin. 
Niin varmasti nytkin, osana muuttuvaa yhteiskun-
taa.
 Kirjoitan lyhyesti ajatuksiani yleisesti Etelä-
Suomen golfkenttäosakeyhtiöistä, tulevaisuuden 
näkymistäkin. Keskiössä, ratkaisijana ovat joka ta-
pauksessa uudet ja vanhat golfarit. Jokaisen yhtiön 
osakkaat ja heidän valitsema hallitus toimitusjoh-
tajan avulla ratkaisevat menestymismahdollisuu-
det.

Golfi n säännöt yksinkertaistuvat
Kansainväliset Golfi n sääntöjenlaatijat, R&A ja 
USGA, julkaisivat 1.3.2017 ehdotuksia pelin sään-
töjen uudistamiseksi. Muutokset ja uudet säännöt 
on suunniteltu päättää alkuvuodesta 2018 ja ottaa 
käyttöön 2019 alusta. Golfarit pitävät Golfi n sään-
töjä vaikeasti ymmärrettävinä, muistettavina, osin 
jopa epäreiluina. Tavoite on johdonmukaisemmat, 
yksinkertaisemmat säännöt. Sääntöjen määräkin vä-
henee 34:stä 24:ään. Syitä ovat golfareiden lopet-
taminen ja golfkenttien sulkeminen enemmän kuin 
uusia golfareita ja kenttiä tulee niin USA:ssa kuin 
Englannissakin. Golfl iiketoiminta haluaa golfi sta 
mukavampaa vapaa-aikaa golfareille.

Suomen Golfl iitto 60 v maaliskuussa 2017
Ylimääräinen liittokokous on pidetty, jossa tärkeim-
pänä asiana oli hallituksen esitys SGL:n sääntöuu-
distukseksi. Golfseurojen edustajat antoivat tukensa 
hallituksen esitykselle 153–35. Uudella hallituksella 
on vahva tuki uudistaa osaltaan suomalaista golfi a.

Golfkenttäyhtiön 
muuttuva 
toimintaympäristö

Golfkenttäyhtiöiden tulee elää ajassa tu-
levaisuus turvaten, historiaa kunnioittaen. 
Golfosakemarkkinat eivät toimi, markki-
natalous toimii – kysyntä ja tarjonta eivät 
kohtaa.
Suomessa kenttäosakeyhtiöiden hallitusten tehtävä 
on osakkaiden osakkeiden arvonnousu. Se ei ko-
kemusperäisesti näytä toteutuvan. Erityisesti haa-
voittuvalla osakkaalla saattaa olla vaikea päästä 
osakkeestaan vastuineen eroon.  Yksittäisen osak-
keenomistajan, golfarin näkökulmasta osakkeen 
arvo on nollan molemmin puolin. Nyt sen useimmat 
jo hyväksyvät.  Jopa n. 25 golfyhtiöllä on ongelmia 
vilpillisten golfosakkeiden ostajien kanssa. Ilmeisesti 
nykyiset yhtiöjärjestykset ovat markkinoiden toimi-
mattomuuteen osasyyllisiä. Yhtiöiden kannalta tu-
levaisuudessa on suuria riskejä. Velkasaneeraukset, 
lopettamiset ja konkurssit ovat reaalinen tulevaisuu-
denkuva, joka myös jossain toteutuu.
 GoGolf-lehti 1/2017 julkaisi asiallisen artikke-
lin “Golfkenttien murheena korjausvelka”. Liike-
toimintainformaatiota yrityksille tarjoava Bisnode 
kokosi lehden pyynnöstä yhteen suomalaisten golf-
kenttäyhtiöiden tilinpäätöstiedot. Otos kattaa noin 
100 golfkentän tilinpäätöstiedot 10 vuodelta eli val-
taosan suomalaisista golfkenttäyhtiöistä. 2015 tiedot 
90 yhtiöstä ja 2014 98 yhtiöstä. AAA -luokitusta ei 
saanut yksikään, AA-luokituksen sai 31 yhtiötä, A-
luokituksen 43 kpl, B-luokituksen 6 kpl tarkoittaa 
luototusta varauksin ja C-luokituksen 5 kpl ei luot-
tokelpoisia.

Mikä sitten on muuttanut golfmarkkinat?
Varallisuuden lisääntyminen, perintöjenkin myötä, 
antaa mahdollisuudet useisiin harrastuksiin, mut-
ta vapaa-aikaan käytettävissä oleva aikaikkuna on 
nykyjään työ- ja perhe-elämässä entistä pienempi. 
Opiskelu ja työelämä vaativat enemmän työtä ja 
aikaa. Ihmiset myös muuttavat aiempaa enemmän, 
ulkomaillekin, kaiken ikäisinä. Monet suvun asun-
not, kesämökit, vapaa-ajanasunnot, purje- ja moot-
toriveneet menevät myyntiin tai on myyty ja monen 
eläkeläisen muutto osa- tai kokoaikaisesti “etelään”. 
Halu sitoutua “turpeeseen”, yhteen golfkenttäyhtiöön 
vastuusidonnaisena ei tähän elämään sovi.  Muualla 

Lue koko juttu www.gogolf.fi 

Pekka Montonen
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Euroopassa nämä näkyvät ja toteutuvat golfi ssakin. 
Pelioikeuksien monipuolistuminen erilaisia tarpeita 
varten on lisääntynyt, näissä myös pelaajien mää-
rä ja liiketoiminnan tulosten kasvu ovat nopeampaa 
kuin perinteisillä golfkentillä.

Jokaisen golfkenttäyhtiön tulee tehdä 
voittoa, ilman pakkovastikettakin! Kaikki 
tämä on käynnistettävissä ja toteutetta-
vissa, nopeastikin.
Jotta tämä on mahdollista, on osakkaiden kyettä-
vä päivittämään yhtiöjärjestyksen muutos markki-
natalousmuotoiseksi. Siksi osakkaiden on valittava 
pätevä hallitus tähän yhtiön elinkaaren vaiheeseen. 
Hallituksen tehtävä on valita pätevä toimitusjohta-
ja. Korvaus hallituksen jäsenille tästä työstä ja vas-
tuusta on syytä tarvittaessa maksaa. Nykyiset golf-
yhtiöjärjestykset eivät ole kunnon osakeyhtiö- tai 
asunto-osakeyhtiöjärjestyksiä. Laki ei tunne käsitet-
tä golfosakeyhtiö.
 Golfkenttäyhtiöiden pitää kyetä tekemään nolla-
tulos myös poistot mukaan lukien, jotta ne voisivat 
pitkällä tähtäimellä kehittää golfkenttää ja talous 
pysyisi terveellä pohjalla. Tappion tekeminen kerryt-
tää korjausvelkaa. Monet kentät ovat kokonaan tai 
lähes kokonaan velattomia, kun taas jotkut kantavat 
harteillaan isoa velkataakkaa. Onneksi korkotaso on 
nyt matala.
 Em. tietojen mukaan eniten rahaa kuluu palk-
koihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin sisältäen 
mm. kentänhoitokustannukset. Golfkentät tuskin 
voivat hakea säästöjä palkoista, sillä palkkataso on 
verrattain matala. Säästöjä voisi hakea tekemällä 
enemmän yhteistyötä toisten kenttien kanssa esim. 
kentänhoidossa. Miksi kaikkien pitäisi omistaa itse 
kaikki koneet? Esimerkkejä yhteistyöstä on, sillä Ta-
wast Golf Oy ja Hattula Golf Oy ovat ulkoistaneet 
kentänhoitonsa Linna Golf Oy:lle. Espoossa Gumbö-
le Golf Oy ja Espoon Golfseura ovat ostaneet kentän-
hoidon palvelut ulkopuoliselta kentänhoitoyhtiöltä.

Säästöjä parempi vaihtoehto on 
kasvattaa myyntiä. 
Muuten voi säästää yhtiön kuoliaaksi. Yksinkertais-
ta “helppoa” myynnin lisäystä vuotuisen vastikkeen 
korottamisella valtaosa osakkaista tuskin hyväksyy.
Mm. Hämeenlinnan alueella golfkenttäyhtiöt hake-
vat markkinavoimaa Suomen “Tiilaakso” nimen alla.
Lähivuosina kenttäyhtiöiden täytyy houkutella ai-
empaa enemmän uusia pelaajia, koska suomalaiset 
golfarit ovat iäkästä väkeä. Tähän tilanteeseen golf-
kenttäosakeyhtiöiden tulee alkaa varautua jo nyt 1-5 
vuoden aikana voimakkain ponnistuksin. Jos näin ei 
tehdä, viimeistään kymmenen vuoden päästä golf-
kenttien tilanne on roimasti nykyistä heikompi.
 Ruotsissa on 2000-luvun alkuvuosien konkurssi-
aallon (>100 kpl) ja pelaajien vähenemisen jälkeen 
on golftoimiala saavuttanut uuden nousukauden. 

Esimerkiksi Tukholman alueella on eri vaiheiden 
tuloksena perustettu Golf Star -niminen yhtiö, joka 
omistaa tai hallinnoi 21 eri golfkenttää. Pääsyy on 
ollut golfareiden oma haluttomuus vastata golf-
kenttien taloudesta ja hallinnosta so. kantaa riski 
kaikesta. Golf Starin monipuolinen tarjonta koko 
Suur-Tukholman alueella antaa markkinavoimaa, 
kahdeksan erilaista pelioikeusmallia periaatteella 
“valitse missä ja milloin pelaat ja kuinka paljon” tar-
joaa golfareille omaan elämäntilanteeseen sopivan 
tuotteen ja hinnan. www.golfstar.se  

Golfkenttäosakeyhtiön kannalta
• yhtiö toimii normaalissa liiketoiminta- ja kilpailu-
 ympäristössä so. Markkinataloudessa
• yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja kenttämes-
 tarin merkitys kasvaa
• fuusiot ja holdingyhtiöt tarjoavat uusia mahdolli-
 suuksia
• yhtiön strategian merkitys kasvaa
• asiakaslähtöisten pelioikeuksien tuotteistus-
 mahdollisuudet kasvavat
• tulovirran määrän ja sen ohjausmahdollisuudet 
 kasvavat nykyisestään, kentälle/kentille vapautuu 
 myytävää peliaikaa ja ansaintamahdollisuuksia

Golfarin kannalta
• pakkovastike ja golfosakkeen vastuut poistuvat
• maksat mitä pelaat – et maksa toisten paljon 
 pelaavien pelejä
• saat valita millä kentällä, kentillä pelaat – elämän-
 tilanteesi ja asuin- ja/tai kesäpaikkasi mukaan
• huokuttelevuus kasvaa uusille golfareille, vanhoil-
 lekin toisaalta

Johtopäätös
Golfkenttäosakeyhtiöillä, joilla on kenttä ja talous 
kunnossa, on loistava tilaisuus uusien golfareiden 
hankintaan ja myynnin sekä kannattavuuden kasvat-
tamiseen pitkälle tulevaisuuteen. Hallituksen jäsen-
ten ammattitaito, aloite- ja päätöskyky sekä erittäin 
hyvä viestintätaito ovat arvossa kaikissa tapauksissa. 
Yhdessä toisten kenttien kanssa markkinavoima, te-
hokkuus ja taloudellinen tulos voivat vahvistua. Hy-
vämaineiset, menestyvät golfkenttäyhtiöt houkutte-
levat parhainten uusia golfareita ja vanhojakin.
 Tämä tarkoittaa kenttäyhtiön riskien siirtämistä 
pois golfareilta so. nykyisiltä osakkeiden omistajilta 
toiselle taholle. Jonkun pitää riskit kuitenkin kantaa 
ja antaa tälle myös mahdollisuus taloudellisesti me-
nestyvälle, voitolliselle liiketoiminnalle investointei-
neen. Mitä suuremmaksi vähenevästi, ei ollenkaan 
pelaavien tai muualle muuttaneiden osuus osak-
keenomistajista on kasvanut, sitä suuremmaksi tulee 
konkurssin todellinen riski. Heille konkurssi tarkoit-
taa kaikkien vastuiden loppua heti.

Pekka Montonen
Oy Sea Golf Ab osakas ja Seagolf Rönnäs ry jäsen
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Kenttä kehittyy

Väylä 1-2: Siirtymätien nokkosviidakko raivataan 
pois ja tienvieri haketetaan.
Väylä 2: Oikealla olevan vesiesteestä nostetun mas-
san maisemointi.
Väylä 6: Vasemmalta puolelta on kaadettu parikym-
mentä kuusta. Nyt väylä on valoisampi ja metsään 
menneet pallotkin löytyvät rahtusen helpommin.

Kenttämestari Maria Hyttinen kertoo, että niin Me-
ri-kentän kuin myös Puistonkin väylien kehitystyö 
jatkuu kohtalaisen voimakkaan myös kuluvalla kau-
della. Tavoitteena on väylien hyvän kunnon lisäksi 
entistä miellyttävämpi pelattavuus.

Keskeisimmät muutos- ja parannustyöt ovat työka-
lenterissa toistaiseksi muun muassa seuraavat:

MERI
Väylä 1: Vesiesteen takaosan viimeistely ihan kau-
den alussa.

Maria Hyttinen
kenttämestari
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Väylä 8: Kello nostetaan korkeammalle
Väylä 15: Osa näkyvissä olevasta kalliosta on peitet-
ty turvallisuussyistä massalla ja nurmi kylvetty kau-
den alussa. Koska väylä on nyt par5:na ”helpompi”, 
levennettiin viheriön oikealla puolella olevaa bunk-
keria osin viheriön eteen. Vasempaan reunaan jätet-
tiin silti leveähkö kiertokannas.

PUISTO
Väylä 9: Oikealta puolelta on kaadettu puustoa, jol-
loin valoisuus ja pelattavuus lisääntyvät.

RANGE
Rangen kastelua tehostetaan. Lisäksi on tulossa uusi, 
pesurilla varustettu palloautomaatti.

MUUTA
Muutamalle väylälle on jo tehty täydennyskylvöjä. 
Kauden aikana valmistuu vielä kaksi uutta vesi-
WC:tä. Toinen Merikentän väylien 6, 7 ja 8 väliseen 
saarekkeeseen ja toinen Puisto-kentän keskeiseen  
paikkaan väylien 4, 6 ja 7 yhtymäkohtaan. 

Muilta osin mennään 
tarpeen mukaisesti 

muun muassa 
kenttätoimikunnan 

näkemyksen 
pohjalta. Toki 

myös  pelaajien 
ehdotuksia 

kuunnellaan.
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 Väylä 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  Par
 Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 36 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35 71

 Nimi          Out          In Yht

 Sebastian Kindstedt 2 3 2 2 3 3 2 2 2 21 2 2 2 3 1 3 3 3 2 21 42
 Kari Mattila 2 3 2 2 3 3 2 3 3 23 2 3 2 3 2 2 2 3 2 21 44
 Timo Merentie 2 3 3 1 3 3 1 3 3 22 2 3 2 3 2 3 3 3 3 24 46
 Aki Linden 3 3 2 2 3 3 2 2 3 23 3 3 1 3 2 3 3 2 3 23 46
 Marcus Kindstedt 3 3 2 2 3 3 1 3 3 23 3 3 1 4 2 3 3 3 2 24 47
 Juha Halme 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 3 1 3 2 3 2 2 3 22 47
 Viktor Lassas 3 3 3 1 3 4 2 3 3 25 2 2 2 4 2 3 2 2 3 22 47
 Greger Salomaa 3 3 3 2 3 4 1 2 3 24 3 3 1 3 2 3 3 3 3 24 48
 Marcus Mikander 3 3 3 1 3 4 2 3 4 26 3 3 1 4 1 2 3 3 3 23 49
 Christoffer Salomaa 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 3 2 2 2 3 3 3 3 24 49
 Matti Mertjärvi 3 3 3 2 3 4 1 3 4 26 3 3 1 4 1 3 2 3 3 23 49
 Peter Nyman 3 3 2 1 3 4 2 3 4 25 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24 49
 Dan Högström 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 3 1 4 2 3 3 3 3 25 50
 Benny Högsröm 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 50
 Vesa Konttinen 3 3 3 2 3 3 2 3 4 26 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 51
 Seppo Salo 3 3 3 2 3 4 2 3 3 26 3 3 2 4 2 3 3 3 3 26 52
 Pauli Tuunainen 3 3 3 2 3 4 2 3 4 27 3 2 2 4 2 3 3 3 3 25 52
 Marko Clever 3 3 3 2 4 4 2 3 4 28 3 3 2 4 1 3 3 3 3 25 53
 Rabbe Buddas 3 3 3 2 3 4 2 3 4 27 3 3 2 4 2 3 3 3 3 26 53
 Rami Holopainen 3 4 3 2 3 4 2 3 4 28 3 3 2 4 2 4 3 4 3 28 56
 Paras kaikista 2 3 2 1 3 3 1 2 2 19 2 2 1 2 1 2 2 2 2 16 35
 

TOP 20 -joukkue on pelannut kentän kaikki par-
haat tulokset huomioiden nettotuloksella 35 eli –36. 
Mutta, parannettavaahan vielä on, niin yksittäisillä 
pelaajilla kuin noiden kahden ”nujertamattoman” 
reiän 2 ja 5 osalta. Siinä meille kauden 2017 yksi ta-
voite. Tämä hieman leikkimielinen lista voidaan päi-
vittää kauden aikana ja kauden jälkeen. Ilmoita siis 
petrauksistasi vaikka samana päivänä toimistoon tai 
Ramille (rami@holarion.fi ). Jos et ole vielä ilmoit-
tanut tulostasi (muutama mestari ja kova pelimies 
puuttuu). Ja hoi leidit! Tämä koskee myös teitä!

Rönnäs-eclectic

o
s

Syksyn jäsenlehdessä ja uutiskirjeessä pyydettiin 
kaikki rönnäsläsiä kokoamaan ”elämänsä eclecticin” 
eli parhaan reikäkohtaisen tuloksen, minkä on koko 
rönnäsläisyytensä aikana pelannut Meri-kentällä. 
Alla Top 20 kentän nykyisen numeroinnin mukai-
sesti.

50 lyöntiä taitekohta
Tusinan verran pelaajia on ”pelannut” kentän vähin-
tään –20. Kärjessä on Basse, –29. On tietenkin selvä, 
että useimmilla pelaajilla on tuloksessaan holari tai 
kaksi, muutama eagle ja onhan siellä kaksi albatros-
siakin! Vain kahdella väylällä ei ole eaglea: 2 ja 5. 
Helpoimmat väylät ovat tämän TOP 20 -listan mu-
kaan par3:sta 12 (seitsemän holaria), par4:sta 3 (viisi 
eaglea) ja par5:sta 9 (yksi albatrossi ja 11 eaglea), 
joka on myös tässä tilastossa se helpoin väylä, vaik-
ka HCP ei olekaan 18.
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12. 
Mailanpäänopeus 

korreloi lyönnin pituutta. Kun 
se on LPGA:n pelaajilla keskimäärin 93 mph mailia tunnissa), Senioritourin pelaajilla 106 mph ja PGA:n 113, mutta esim. Rory McIlroylla ja Bubba Watsonilla yli 120 mph eli yli 200 km/h. Niinpä ko. herrojen avaukset ovatkin 300 m:n pinnassa. Kun mennään klubipelaajiin, mailit muuttuvatkin kilometreiksi, mikä tarkoittaa sitä, että nopeudella 100 km/h, pallo lentää noin 

170-180 m.

Suomi 100 v. 
– entä golf?

Itsenäinen Suomi täyttää tänä vuonna sata vuotta. 
Se on merkittävämpää kuin mikään uroteko golfken-
tällä, kuin mikään Patrik Laineen maali tai mikään 
hallituksen päätös armon vuonna 2017. Jokainen 
rönnäsläinen ja jokainen ihminen Suomessa osaa 
arvostaa niitä sadan vuoden takaisia asioita, ihmi-
siä ja rohkeita päätöksiä. Golf on Suomessa pal-
jon nuorempi asia, mutta jos pohditaan nume-
oina hieman, miten golfi ssa sata vuotta tai 
numero sata voisi esiintyä – ja edelleenkin 
korkealla kunnioituksella itsenäistä isänmaa-
tamme kohtaan – löydämme seuraavia faktoja 
ja fi ktioita:

11.
Golfmailan 

pituus vaihtelee 

100 cm:n (1 m) molemmin 

puolin. Raja menee jossain 

rauta-5:n paikkeilla. Draiverin 

maksimipituus saa olla 

n. 1 200 mm.

12.

10.
Yleisin harhaluulo on, 

että reiän virallinen mitta 
on neljä tuumaa (4”), eli n. 
100 mm, mutta se onkin 

4 ¼”, mikä tekeekin 
halkaisijaksi 

108 mm.

hmi-
-

6.
Sata metriä 

viheriön keskustaan (tai eteen) on merkitty lähes kaikilla golfkentillä helpottamaan lähestymis-
lyönnin mitan 

arviointia.

n 
ty y 
llä llä

mis-is-

5.
Suomessa 

on yli sata golf-
kenttää. Tarkka luku 

taitaa olla 
126.

1.
Useimmat golfi n 

aloittaneet eivät pysty 

ensimmäisenä vuotena pelaa-

maan bruttotulosta 100 tai 

vähemmän. Käytännössä vasta 

kun tasoitus on 30 pinnassa, 

alkaa noita alle sadan 

tuloksia tulla – hyvänä 

päivänä.

5.
S omess

3.
Tosi innokas 

golfari pelaa vuodessa yli sata kierrosta. Veikkaanpa, että Rönnäsissä näitä on muutamia kymme-niä, mutta on myös yli 
200 kierrosta 

pelaavia.

10

8. 

Tuo sata metriä 

lipulle on myös hyvä tulevan 

kesän haaste: Älä laske putteja, 

vaan sitä, että montako lyöntiä tarvit-

set reikään paikasta, jossa pallosi on 

alle sadan metrin päässä lipusta! (voi 

siis olla mitä tahansa 1-100 m).

 Sitten, kun määrä on säännöl-

lisesti alle 50, tiedät olevasi 

keskinkertaista parempi 

lähipelaaja. 1.
mailan 

vaihtelee 
l mminmin

9. 
Sata euroa kierroksesta on monelle kipukynnys. Suomessa taidetaan vielä päästä kaikille kentille alle tuon rajan, mutta esimerkiksi Irlannin K Clubissa oli kierroksen hinta tänä kevää-nä 240 € ja Espanjan Valderramassa 315 €. Japanissa voi joutua maksamaan jopa kaksinkertaisen hinnan ja kolmi-numeroinen hinta on myös USA:n Pepple Beachissa ja Augustassa. Jos klubituuppari näihin 
yleensä edes pääsee.

7. 
Sadan metrin 

lyönnissä tarvittavan mailan 
pituus vaihtelee pelaajan tason 

mukaan paljonkin; alle 10 tasoituksella 
oleva selviää siitä helposti wedgellä, jopa 
santamailalla. Tasoituksella 10-20 pelaava 

seniori voi tarvita jo rautaysiä, jotkut 
seiskaakin. Ja esimerkiksi seuravan 

kategorian (20-30) naisseniorit 
jopa rautakuutosta tai 

hybridiä.

13.
Toimituksen haaste 1: 
Sata pelikaveria. 

Laskepa, kuinka kauan menee, 
että olet pelannut sadan eri 

henkilön kanssa kauden 2017 
aikana (voit laskea myös 

taannehtivasti)!

14. Toimituksen haaste 2: Speed Golf Puisto 100.Pelaa Puiston ysi ilman tasoitusta. 
Laske alkaneet minuutit ja kaikki lyönnit. 

Pelaa golf-sääntöjen mukaisesti etikettiä noudattaen 

(haravoi bunkkerit, korjaa pallon putoamisjäljet, 
huomioi muut pelaajat jne.) Pari poikkeusta: Lippua 

ei tarvitse nostaa ja jos pallosi häviää tai löytyykin 
OB-linjan takaa, voit dropata pallon karheikkoon 

suurin piirtein saman pituisena kuin kadonnut pallo 
ja merkkaa kaksi rankkaria. Mailoja saa olla niin 

monta kuin jaksat kantaa. Ensimmäinen tuloksen 
sata tai alle pelannut palkitaan. Hyvä tavoite 

on esim. 50 minuuttia ja 50 lyöntiä. Ja kierros siis aamuvarhain tai iltamyöhään!

21
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4.
Golfi a voi 

periaatteessa pelata 

vielä satavuotiaanakin. 

Ainakin Takkulassa tiedetään 

olevan useampikin 90 vuotta 

täyttänyt pelaaja.

2.Suomalaisista golfareista 
ei kukaan ole ranginlistalla 

TOP 100: joukossa. Itse asiassa 

ei kahdenkaan sadan, sillä Mikot 

Korhonen ja Ilonen ovat sijoilla 205 

ja 245. Eikä mene naisillakaan 

paremmin: Ursula Wickström on 

sijalla 276 ja Noora Tamminen 296. 

Ruotsalaiset Henrik Stenson ja 
Alex Noren ovat TOP 12:ssa.
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Neljä 
poikkeuksellista 
leidiä

PÄIVI VIRTA (Halonen) on jääkiekkoleijona nro 235. Päivi pe-
lasi yli 20 vuotta naisten SM-sarjassa saavuttaen peräti 15 

Suomen Mestaruutta vuosien 1985-2005 
aikana Ilveksen, Shakersin, Kiekko-Espoon 
ja Bluesin riveissä. Otteluita kertyi kaikki-
aan 408 ja niissä pisteitä 495 (117+378). 
Maajoukkueessa Päivi pelasi viidet MM-
kisat ja viidet EM-kisat ja saavutti viisi 
MM-pronssia, neljä EM-kultaa ja yhden 
EM-pronssin. Päivi on palkittu ensimmäi-
senä naisjääkiekkoilijana President`s Tophy 
-palkinnolla 2004 ja naisten SM-sarjan 
parhaan puolustajan palkinto on nimetty 
hänen mukaansa. Blues jäädytti ”Pillerin” 
pelinumeron 33 vuonna 2008. Tämä oli toi-
nen naisjääkiekkoilun paidanjäädytys kaut-
ta aikojen. Päivi pelaa tasoituksella 9.

Rönnäsin noin 1 200 jäsenellä on jokaisella oma, 
uniikki taustansa, on 1 200 erilaista tarinaa rakentuen 
työuraan, omaan elämään, elämänkatsomukseen ja 
kenties yhteiskunnalliseenkin rooliin. Yhteistä kui-
tenkin kaikille on jäsenyys ja pelaaminen Rönnäsis-
sä, mikä varsin monella vielä kohtalaisen aktiivisesti 
mukana olevalla on alkanut jo 80- ja 90-luvulla. 
Niinpä meidän rönnäsläisten keski-ikä taitaa olla lä-
hempänä 70 kuin 60 vuotta. Päinvastoin sanottuna 
tämä tarkoittaa, että 60 ja 70-luvulla – tai myöhem-
min – syntyneet ovat tämän mittapuun mukaan vie-
lä ”junioreita.” 
 Toimitus kävi läpi jäsenistön meriittejä ja kun va-
littavana oli neljä urheilutaustan omaavaa miestä ja 
neljä merkittävää leidiä, lähdettiin tällä kertaa totta 
kai naiset edellä. Ensimmäisen on tietysti Grand Old 
Lady Arja Sipronen ja muut; ainoa maajoukkuepe-
laajamme Tuula Merentie, ulkomailla mestaruusmi-
taleita pelannut Inga Lillemann ja toistaiseksi muu-
alta kuin golfi sta meriittinsä hankkinut Päivi Virta. 
Otsikkona voisi siis olla myös Four Roses, mutta se 
on varattu muuhun käyttöön.

ARJA SIPRONEN 
on Golfl iiton kun-
niagalleriaan valit-
tu jäsen ja ensimmäinen 
nainen. Merkittäväksi valinnan tekee se, että listalla on vasta 
kahdeksan jäsentä. Arja voitti 1976–1983 välillä seitsemän 
Suomen Mestaruutta ja on ensimmäinen pelaava naisam-
mattilaisemme vuodesta 1984. Euroopan Tourin jäsen hän 
oli vuosia 1984–1988. Rönnäsin prona Arja on ollut jo yli 20 
vuotta. Talvisin Arjan tavoittaa Torreviejan suunnalta, jonne 
moni rönnäsläinenkin on Arjan innoittamana matkannut ja 
kotiutunut.

TUULA MERENTIE on tällä hetkellä ainoa 
maajoukkue-edustajamme. Ensimmäisen 
edustustehtävänsä Suomen naissenioreis-
sa Tuula pelasi vuonna 2012. Toistaiseksi 
viimeisin maajoukkue-edustus Tuulalla oli 
viime syyskuussa Espanjan Aurinkoranni-
kon Guadalminassa 
pelattu Master Team 
Championship, jos-
sa Suomen joukkue 
sijoittui kuuden-
neksi. Rönnäsin se-
niorinaisten mes-
taruuksia Tuulalla 
on vuosilta 2007, 
2012, 2013, 2015 
ja 2016. Lisäksi 
Tuula on kuulunut 

Rönnäsin Uudenmaan alueen reikäpe-
limestaruuskisassa menestyksiä tuo-
neeseen joukkueeseen. Tuulan tasoitus 
on alle 9.

INGA LILLEMANN on 
pelannut kahdesti Viron 
Senioreiden Mestaruu-
desta voittaen hopeaa 
vuonna 2014 Otepäässä 
ja viime vuonna prons-
sia Niitväljassa. Inga 
on tehnyt Hole in Onen 
Rönnäsissä vuonna 2012 
väylällä Meri 4 ja histo-
riankirjoihin on merkitty 
työvälineeksi rauta 7. Ja 
Inganhan tunnistamme 
kaikki kauas näkyvästä 
punaisesta ”hiusrakennel-
masta”. Ingan tasoitus on  
noin 16.

SGRjasenlehtiKesa2017.indd   22SGRjasenlehtiKesa2017.indd   22 29.5.2017   13.3429.5.2017   13.34



 aika periaat-
teellisella ta-

solla mennään. 
Taustallahan on 

se, että kaikista ra-
hanarvoisista eduista 

on verottaja kiinnostu-
nut. Siis myös talkoolaisten 

”palkaksi” saamista lounaista. 
Reiluuden nimissä niidenkin 

toiselle puolelle voinee laittaa 
matkakorvauksen. Uusia ohjeita on tulossa vielä al-
kukesästä. Niitä odotellessa; osallistukaa talkoisiin 
ja kilpailuihin. Toimitus lupaa tarvittaessa auttaa 
veroilmoituksen tekemisessä.

Oletko 
puoli-

ammatti-
lainen, 

kysyy verottaja

Verottaja on 
nyt selkeyt-
tänyt ohjeis-
tustaan golf-
kilpailujen pal-
kintojen verotuk-
sesta. Uuden tulkinnan 
mukaan montaakaan 
meistä ei tulla kauden 
aikana kategorioimaan 
ammattilaiseksi – eikä 
edes puolisellaiseksi.
 Pelaajan on lähtökohtaisesti ilmoitettava palkin-
tojen arvo henkilökohtaisena tulonaan, jos koko 
kauden palkintojen arvo ylittää sata euroa. Jokaisen 
palkinnon käytännön arvo on se, minkä pelaaja sii-
tä saa, jos en myy välittömästi. Ja tämä arvioidaan 
aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi pallopaketin arvo 
on aika lähellä sen myyntihintaa, mutta pytyn, ris-
teilylahjakortin tai tekstiilin sitten vähemmän.

Tulonhankintakulut saa vähentää
Verottaja hyväksyy vähennyksenä muun muassa 
kilpailun osallistumismaksun ja matkakorvaukset. 
Sen sijaan hoitovastikkeesta, vuokrapelioikeudesta 
ja seuran jäsenmaksusta verottaja ei mainitse mitään 
– vaikka ne ovatkin tiettyjä edellytyksiä lajin harras-
tamiseen ja siten kilpailuun osallistumiseen. 
 Verottaja sallii kyllä tulkintani mukaan vähennet-
täväksi kauden KAIKKI kilpailumaksut – eihän sitä 
voi etukäteen tietää, minkä kilpailun mahdollisesti 
voittaa. Otetaanpa esimerkkinä Vantaalla kirjoilla 
oleva pelaaja, joka osallistuu kauden aikana tie-
tysti avajaisiin, kesäpäivän kisaan ja päättäjäisiin, 
kahdeksan kertaa Talkoo-golfi in, yhdeksän kertaa 
Rönnäs Senior Touriin, viisi kertaa Viikkokisaan ja 
saman verran avoimiin kilpailuihin eli yhteensä 30 
kisaan. Kilpailumaksuihin häneltä menee jäsenenä 
vain noin 300 euroa, mutta kilpailumatkoihin 30 x 
150 km x 0,41/km = noin 1 850 € ja yhteensä siis 
reilusti yli 2 000 euroa.
 Vaikka esimerkkipelaaja on keskinkertaista aktii-
visempi kilpailija, osoittaa laskelma, että aika mon-
ta hybridiä, pelipaitaa ja pallolaatikkoa voi kauden 
aikana voittaa ilman, että verottaja saa potista mi-
tään. No, verottaja on kyllä jo myöntänytkin, että

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.
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Hondan kaikkien aikojen suurimman suunnittelupanostuk-

sen tuloksena uusi Civic on muotoilultaan, suorituskyvyltään 

ja ajettavuudeltaan täysin uusi urheilullinen auto, joka tarjoaa 

isot tilat ja ennen näkemättömät ominaisuudet. Kaikissa 

Civiceissä on vakiona mm. Sensing-turvajärjestelmä, jonka 

mukautuvan vakionopeudensäätimen, kaistavahdin ja aktii-

visen törmäyksen varoitusjärjestelmän avulla ajaminen on 

turvallisempaa ja leppoisampaa. Uuden sukupolven bensii-

niturbomoottorit tarjoavat huikeat tehot pienellä keskikulu-

tuksella, 1.5 VTEC 182 hv ja  5.8 l/100 km, 1.0 VTEC 129 hv 

ja 4.8 l/100 km.

TERVETULOA URHEILULLISELLE KOEAJOLLE! 

LISÄTIEDOT MYÖS HONDA.FI

Honda Civic 5D 1.0 VTEC Comfort 6MT,

autoveroton hinta 19.840 €, autovero 3.575,98 €, kokonaishinta 23.415,98 € + 

toimituskulut, CO2-päästöt 110 g/km, EU-keskikulutus 4,8 l/100 km.
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