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Yhteisin tavoittein kauteen 2018
Uusi peli- ja toimintakausi on jälleen 

alkanut. Suuntaamme kauteen monilta 

osin yhteisin tavoittein perinteisten ja 

uusien yhteistyökumppanien kanssa. 

Pidetäänpä kaikki huolta, että yhteistyö 

on molemminpuolista käyttämällä 

näiden yhteistyökumppanien tuotteita 

tai palveluita.
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Hyvä startti kauteen
Ensilumi satoi marraskuun alkupuolella ja sulki samalla ken-

tän pelaamiselta. Joulukuussa lumi suli täysin pois, kunnes 

taas tammikuussa tuli lisää. Tämäkin lumipeite suli vielä 

kertaalleen pois ennen kuin hieno, lopulta aina huhtikuun 

alkupuolella saakka jatkunut aurinkoinen pakkasjakso alkoi. 

Säiltään hyvin vaihteleva talvikausi tuo helposti mieleen ky-

symyksiä kentän ja etenkin viheriöiden talvehtimisesta. Tär-

kein elementti kuitenkin toteutui; kun helmikuun alussa alka-

nut pidempi lumijakso alkoi, oli maa paljas lumesta ja kenttä 

pääsi jäätymään sopivasti ennen lumen tuloa. Nimenomaan 

maan jäätyminen on avainasemassa sen suhteen, etteivät 

kasvitaudit ja mahdollinen jää aiheuta vaurioita pinnoille. Vi-

heriöt avattiin viimeisistä lumi- ja loskakasoista tammikuun 

lopulla koneellisesti ja lumikolilla, joka tällä kertaa osoittau-

tui oikeaksi menettelyksi.

 Jäsenlehden ilmestyessä on kausi jo täydessä vauhdis-

sa sekä pelaajien ja tapahtumien kuin myös kentänhoidon 

osalta. Rönnäsin kevätsesonki oli tänä vuonna vain noin 

viikon mittainen, kun lämpimän huhtikuun myötä monet 

lähialueen kentät pääsivät nopealla aikataululla avaamaan. 

Tuloksellisesti tämä yksikin viikko oli kuitenkin erinomainen.

 Kentänhoidon osalta avataan kauden projekteja ja paran-

nuskohteita toisaalla jäsenlehdessä. Suurin parannusprojekti 

liittyy keväällä valmistuvaan väylien 1. ja 4. välisen vesiesteen 

kunnostukseen. Muilta osin projektit ovat pienempiä ja ne 

painottuvat myös Puisto-kentälle.

 Kauden 2018 aikana tullaan kokeilemaan Puisto-kentällä 

ns. Pay & Play -aikoja. Näiden tarkoitus on madaltaa golfi n 

aloituksen kynnystä ja tuoda uusia pelaajia kentille. Pay & 

Play, eli ulkomailta tuttu ”maksa ja mene pelaamaan” kokei-

lu ei tarkoita millään tavalla nykyisen green card-käytännön 

heikkenemistä vaan näemme, että golfi a kentällä kokeilevan 

on entistä helpompi hahmottaa mistä lajissa on kyse ja tä-

män kautta lisätä golfkurssilaisten määrää. Rönnäsissä Puis-

to-kenttä mahdollistaa turvallisen Pay & Play -kokeilun, kun 

se ajoitetaan oikein. Pay & Play -ajoista ilmoitetaan etukäteen 

ja ne alkavat kesäkuun aikana.

 Pay & Play -kokeilun rinnalla käynnistetään ”koko Loviisa 

Golfaa”-projekti jossa yhden illan kurssituksella saa oikeuden 

pelata kentällä tiettyinä aikoina. Mallia on haettu mm. Kana-

va Golfi n ”koko Asikkala golfaa” käytännöstä, joka toi run-

saasti uusia jäseniä ja kurssilaisia muutaman vuoden aikana.

 Perinteisistä kilpailuista Sekapari Cup jatkaa entisellään. 

Viikkokilpailuita pelataan kauden aikana 20 osakilpailun ver-

ran. Finaaliin pääsee viikoittain sarjojen 3 parasta. Myös kaik-

ki vähintään 17 osakilpailua pelanneet pääsevät fi naaliin, jos-

ta voittajat pääsevät edustamaan Rönnäsiä Belekin fi naaliin. 

Mestaruuskilpailut pelataan elokuun puolen välin jälkeen. 

Tällä kaudella kokeillaan ikämestaruuksien pelaamista eri ai-

kana. Ikämestaruudet ratkaistaan heinäkuun lopulla.

 Meri-kentän väylä 15. pelataan koko kauden ajan par 

5-väylänä. Par-luvun muutos (71 > 72) aiheutti pieniä muu-

toksia myös koko kentän slope-arvoihin, jolloin muutoksen 

myötä kenttä ”helpottui” osalla pelaajista hieman. Uudet ar-

vot ovat olleet käytössä golfhallintaohjelmassa keväästä al-

kaen. Mittalaitteisiin ja eri sovelluksissa toimiviin sähköisiin 

tuloskortteihin muutos päivittyy kevään aikana.

 

Hyvää pelikautta 2018,

 

Kari Mattila
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Juuso Ihalainen 
hallituksen puheenjohtaja

Sea Golf Rönnäs ry

Sekoitus uutta 
ja vanhaa
Lumisen ja suht` kylmän sekä pitkän talven jälkeen on kevät 

ja kesä ollut monen ilo arkeen. Talvi saatiin nauttia hienois-

ta hiihtokeleistä ja pitkästä aikaa kunnon Suomen talvesta. 

Moni golfkenttä tarjosi hiihtokansalle loistavat puitteet ren-

toon hiihtämiseen ja niin teki myös Rönnäs. Iso kiitos lumi-

partiolle siitä! Toivottavasti kaikilla on siis kroppa ja mieli 

täynnä energiaa kesän kierroksiin!

 Talven ja kevään aikana suunniteltiin hallituksen sekä toi-

mikuntien kanssa tulevan kauden tapahtumia. Raijan, Karin, 

Samin (siis Grönqvistin Samin kanssa, joka on uusi kilpailutoi-

mikunnan puheenjohtaja) ja Matin sekä Ramin ja tietenkin 

myös Mattilan kanssa saatiin nivottua tapahtumakalenteri 

mielestäni hyvään formaattiin. Siinä on sopivassa mittasuh-

teessa kaikille meille tuttuja juttuja ja hieman myös uusia 

mausteita kauden haasteisiin. Suurimmat esille nostettavat 

uudistukset ovat RST:n uusi kilpailumuoto ja ikäsarjojen oma 

mestaruusviikonloppu. Tänä vuonna ei ole myöskään niin kut-

suttuja avajaisia ja päättäjäisiä. Ajankohdat on tässä muuttu-

vassa ilmastossa mahdotonta ajoittaa sopiviksi. Siksi nykyään 

pidämmekin kesäkauden avajaiset ja päättäjäiset. Näihin tilai-

suuksiin on Kari tuttuun hienoon tyyliinsä suunnitellut meille 

kaikille iloista viihdettä. Viihdetarjonta ei tietenkään jää vain 

näihin kahteen tilaisuuteen. Isoimmat juhlat tullee taas ole-

maan 1.9. Rönnäs goes 60’s bileet. Dannynkin taustabändinä 

toiminut The Oldies tulee Rönnäsiin ja meno on taattua, tur-

vallista laatua.

 Ettei lehtikirjoitus menisi taas hiihtämiseksi ja juhlimiseksi, 

niin on aiheellista palata tärkeisiin perusasioihin. Nautitaan 

kentistä ja pidetään niistä hyvää huolta – greenihaarukkaa 

saa ja pitää  myös käyttää. Pelataan rennosti ja pelikavereita 

kunnioittaen. Arvostetaan toimiston ja kenttähenkilökunnan  

monipuolisia palveluita. Kiitetään ravintolaa hyvistä ruuista 

ja palveluista. Otetaan vieraat ja uudet pelaajat ilolla vastaan. 

Käydään aina välillä harjoitusalueilla ja opettajien vinkkejä 

kannattaa kuunnella. Verrytellään aina hieman ennen jokais-

ta kierrosta. Ei murehdita vanhoja lyöntejä – historiaa kun ei 

voi muuttaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa. Laukalle ei 

saa mennä, ei edes kierroksen loppukaarteessa tai -suoralla.

  Ja lopuksi. Hän on täällä taas. Tervetuloa Pasi jälleen jouk-

koon iloiseen.

 

Värikästä ja aurinkoista kautta! 

 

Juuso
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Sea Golf Rönnäs – 27 reikää merellistä golfia

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 tuottavat 
yhteensä hieman yli 1000 pelioikeutta. Golfyhtiö omistaa golfken-
tän maa-alueet, rakennukset ja konekannan kokonaisuudessaan. 
Golfyhtiö on velaton.
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Bror-Erik Mattsson 
hallituksen puheenjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Kohti uusia haasteita
Kenttä avattiin tänä vuonna n. kolme viikkoa myöhemmin 

kuin viime vuonna. Kevät on kuitenkin edennyt ripeämmin ja 

kauden ensimmäisessä scramblekisassa 14.4. oli osallistujia 

yli 200 pelaajaa. Kenttä oli avattaessa jo hyvässä kunnossa ja 

kevätkunto saikin pelaajilta paljon kiitosta.  Nyt ovat jo muut 

rannikkokentät avanneet, joten muilta kentiltä ryntäys on vä-

hentynyt.

 Oy Sea Golf Ab:n hallituksen painopistealueet tänä vuon-

na on taloudessa ja kentän kunnossa. Tällä hetkellä on Oy Sea 

Golfi n Ab:n talous hyvässä kunnossa mutta toimintaympäris-

tössä vaanii uusia haasteita. Osakekauppa ei käy ja osakkeen 

myyntihinta on alhainen. Vuokra- ja greenfeepelaajien osuus 

lisääntyy ja kilpailu näistä kiristyy. Olen aikaisemmin tuonut 

esille, ettei yhteenlaskettua vastike- ja pelikausimaksua voi 

nostaa nykytasosta kyseisen kilpailutilanteen vuoksi. Kaikki 

hinnat kytkeytyvät toisiinsa kuten esim. osakkaan maksa-

mat hinnat/vuokrapelioikeushinta. Osakkeella on kuitenkin 

laskennallisesti arvoa, koska yhtiöllä on paljon omaisuutta. 

Verottajan mielestä osakkeen matemaattinen arvo on run-

saat 3 800 euroa. Yhtiö tulee kirjanpidollisesti tekemään tämä 

vuonna pienen tappion. Se ei aiheuta yhtiölle ongelmia vaan 

yhtiön tilanne säilyy hyvänä. Yhtiön kustannusrakenne ver-

rattuna muihin kenttiin on kunnossa. Ainoa seikka, joka poik-

keaa merkittävästi lähikentistä, on poistojen suuri määrä joh-

tuen mm. viime vuosien korkeasta investointitahdista. Nyt on 

palattu tasolle missä tehdään ainoastaan normaaleja perus- ja 

korvausinvestointeja. Suurempiin uudisprojekteihin ei ryhdy-

tä. Tilanne poistojen osalta on sellainen, että Merikentän pit-

käaikaiset poistot on kohta suoritettu. Nyt on lyhytaikaisten, 

kuten rakennusten ja laitteiden, poistojen vuoro. 

 Oy Sea Golf Ab:n osakas Pekka Montonen jätti hallitukselle 

kirjelmän jonka otsikko oli ”Yhtiön omistamien golfkenttien 

ja muun omaisuuden säilyminen elinkelpoisena kauan”. Eli 

eri toimenpiteiden kautta tulee turvata yhtiön talous pitkällä 

tähtäimellä. Siihen ei kuulu tulojen (vastikkeiden) pienentä-

mistä lähitulevaisuudessa ennen kuin muiden tulojen (esim. 

vuokrapelaajien) osuus on noussut vastaavasti. Emme voi 

tehdä yhtiöstä konkurssikypsää. Työ on aloitettu, mutta tu-

los- ja kustannusrakenteen muutokseen menee aikaa. Se ei 

tapahdu hetkessä.

 Toinen painopistealue on kenttä ja sen kunto. Hallitus ja 

yhtiön henkilökunta on pyrkinyt ylläpitämään kentän hy-

vää kuntoa ja parantamaan sitä. Varoja ei ole vähennetty tai 

säästetty talousarvion käsittelyn yhteydessä. Uusia hoitota-

poja on otettu käyttöön ja parempia työkoneita on hankittu. 

Greenien hyvä kunto on viime aikoina saanut paljon kiitosta. 

Hyvin hoidettu kenttä tuo enemmän uusia pelaajia Rönnä-

siin, ympäri vuoden jolloin tulojakin saadaan lisää. Voidaan 

kai sanoa, että paras korko osakkeenomistajien maksamille 

rahoille on, että kenttä hoidetaan parhaalla mahdollisella ta-

valla, kunto säilyy hyvänä ja että kenttä on ilo silmälle. 

Bror-Erik Mattsson

Hallituksen puheenjohtaja
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Pelioikeudet
Golfyhtiön osakkeet ovat E-sarjan osakkeita.

• 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 2018 on 680 €/pelioikeus.

Kentät
Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä vuonna 1991 
valmistuneesta Merestä sekä vuonna 2002 avatusta 9 reikäisestä 

Puistosta. Rönnäsin kausi on maamme pisimpiä. Kierroksia kentillä 
pelataan kauden aikana noin 30 000. Monipuoliset kentät tarjoa-
vat haasteita golftaidoista riippumatta.

Sea Golf Rönnäs ry
Golfyhtiön kentällä toimii golfseura Sea Golf Rönnäs ry, joka on 
Suomen Golfliiton jäsenseura. Seuralla on nykyisellään noin 900 
jäsentä ja 200 klubijäsentä. Jäsenmaksu kaudella 2018 on 75 €/ai-
kuinen ja 35 €/juniori. Klubijäsenmaksu, joka on suunnattu käytän-
nössä vain Rönnäsissä pelaavalle ja johon ei sisälly SGL:n tasoitus-
korttia eikä golfl ehteä, on 45 €. Golfyhtiö ja golfseura muodostavat 
yhdessä Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.
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SGR Tapahtumakalenteri 2018

TOUKOKUU 2018 
8.5. Ti GG-Tour 2018, Rönnäs 
9.5. Ke Talkoo Golf 2 
15.5. Ti Pro Jenni Senior Tour II 
19.5. La Kesäkauden avaus 
20.5. Su RST päiväkilpailu 
  Junior Challenge Tour II, SGL 
26.5. La Sekapari Cup 1/4 (Scramble) 
28.5. Ma  RST viikko 

KESÄKUU 2018 
3.6. Su Honda Open 
9.6. La Sekapari Cup 2/4 (Greensome) 
11.6. Ma  RST viikko 
22.6. Pe Atex Work Wear Open, Rönnäsin juhannuskilpailu
25.6. Ma SGR juniorleiri 
26.6. Ti SGL seniorkilpailu M75 
29.6. Pe First Goal Grilli Open 

HEINÄKUU 2018 
1.7. Su RST päiväkilpailu 
7.7. La Kesäpäivän kilpailu ja juhla 
9.7. Ma RST viikko 
21.7. La Sekapari Cup 3/4 (Foursome) 
23.7. Ma RST viikko 
28.7. La SGR Mestaruuskilpailut, ikäsarjat 

ELOKUU 2018 
11.8. La RST päiväkilpailu 
  House of Elliot, naisten bestball-kilpailu (Best Ball) 
12.8. Su M50 Tour/ SGL 
17.8. Pe SGR Mestaruuskilpailut 
20.8. Ma  RST viikko 
26.8. Su Sekapari Cup 4/4 (Best Ball) 

SYYSKUU 2018 
1.9. La Rönnäs goes 60’s 
3.9. Ma RST viikko 
4.9. Ti Pro Jenni Senior Tour III 
22.9. La Kesäkauden päätöskilpailu 
23.9. Su RST päiväkilpailu 
29.9. La Titleist Scramble (Scramble) 

VIIKKOKILPAILUT 2018 

• 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 %

SEKAPARI CUP 2018 

• Kaikki neljä osakilpailua ovat myös erillisiä kilpailuja.

• Leppoisaa lauantai-illan viettoa.

• Scramble, greensome, foresome ja bestball pelimuotoina.

• Kilpailumaksu 10 €/omat, 35 €/vieras.

MESTARUUSKILPAILUT 2018 

• Reikäpelit pelataan kahdessa kaaviossa: scr- ja hcp-sarjat. 

 Muista ilmoittautua ajoissa!

• Lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan 17.–19.8.

• Ikämestaruudet pelataan tasoituksellisena lyöntipelinä 

 28.–29.7.

KILPAILIJAN MUISTILISTA 

• Ilmoittaudu kilpailuihin ajoissa.

• Tule ajoissa kilpailupäivänä.

• Kunnioita peliryhmääsi ja nauti pelaamisesta.

• Parikilpailuissa voit myös ilmoittautua yksin ja toimisto 

 pyrkii löytämään sinulle peliparin.

• Pidä hauskaa!
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• Porvoosta 27 km 

• Loviisasta 35 km

• Itäkeskuksesta 68 kmHelsinki

Sipoo

Porvoo

Pernaja
Loviisa

Pyhtää

RÖNNÄS

Viikkokilpailut 2018

Ilmoittaudu ennen 
kierrosta toimistoon. 
Kilpailumaksu 5 €. 
Kilpailujohtaja/tuomari: toimisto

Sea Golf Rönnäsin avoimet viikkokilpailut 2018
• 20 osakilpailua alkaen 30.4.

• Pelipäivät ma–su (1 kierros/viikko)

Viikkokilpailu Eclectic 2018
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.

Pelimuoto/palkinnot
• Henkilökohtainen 18r tasoituksellinen pistebogeykilpailu

• Sarjat: A-sarja hcp 0-15,0 ja B-sarja hcp15,1->
• Viikoittain palkitaan 2 parasta/sarja sekä paras scr-tulos

• FInaaliin pääsee 3 parasta/sarja, lisäksi fi naaliin ovat oikeutettuja 
osallistumaan kaikki vähintään 17 osakilpailua pelanneet.

Viikkokisafinaali
• La 6.10.2018.

 • Finaalin A- ja B-sarjojen voittajille on 
palkintona golfmatka Belekiin. 

G O L F  M A T K A T
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Sami Grönqvist  
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Kilpailutoimikunnan 
suunnitelmia
Moi, olen Sami Grönqvist ja toimin tällä kaudella kilpailutoi-

mikunnan puheenjohtajana. Moni varmaan tietää ja tuntee 

minut jo entuudestaan mutta niille jotka eivät tunne niin pie-

ni esittely.

 Elikkäs, olen nuori, 37-vuotias taksiyrittäjä, joka aloittanut 

golfaamisen 2010. Asun lahden toisella puolella maailman 

keskipisteessä Pernajan kirkonkylässä. Perheeseen kuuluvat 

avopuoliso Rhonda, valkoinen paimenkoira ja kolme saksan-

paimenkoiraa. Muita harrastuksia ovat frisbeegolf, salibandy, 

kaukalopallo, moottoripyöräily, veneily ym.

 Ja sitten asiaan eli kilpailuihin. Avauskilpailu oli Wilson 

Staff  Scramble ja pelattiin 14.4. ja kenttähän oli aivan loista-

vassa kunnossa olosuhteisiin nähden. 216 pelaajaa oli kisassa 

mukana mikä on huippuluku! Ja tietysti kassa kiittää vieras-

pelaajia, joita oli kolme neljäsosaa osallistujista.

Poimintoja kesän kilpailuista:
• Viikkokisat alkavat toukokuun alusta ja pääpalkintona on 

 tänä vuonna Turkin matka.

• Toukokuussa on myös Naisten Pankki Open Scramble ja 

 tietysti kauden avauskilpailu 19.5., mikä pelataan yksilö-

 kilpailuna. Sekapari Cup alkaa myös toukokuussa.

• Kesäkuussa alkavat reikäpelimestaruuskilpailut samalla 

 kaavalla kun 2017. Sekapari cup jatkuu ja myös kaikille 

 tuttu Grilli Open 29.06.2018 (pukeutuminen sallittu, 

 mutta ei pakollinen).

•  Heinäkuussa jatkuu myös Sekapari Cup ja senioreiden 

 mestaruuskilpailut pelataan heinäkuun lopussa 

 28.–29. päivinä.

•  Elokuussa 18.–19. pelataan seuran mestaruuskilpailut ja 

 sekaparin kisa 4/4

•  Syyskuussa on kesäkauden päätöskisa ja Titleist Scramble.

•  Lokakuussa ratkotaan sitten viikkokisan fi naalit ja 

 Golfexpert Scramble.

Edellä mainitut ovat vain osa kesän kisoista. Suunnitteilla on 

27r yksilökisa eli Meri+Puisto. Muita pohdinnan alla olevia 

tapahtumia ovat: viinikisaa, pokerigolf, yhdistelmäkisa fris-

beegolf/golf.

Aurinkoisin terveisin!

Sami Grönqvist
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Sea Golf Rönnäs ry Puheenjohtaja Juuso Ihalainen 
 Raija Tölkkö (naistoimikunta) 
 Kari Laiho (klubitoimikunta) 
 Matti Ronkainen (seniortoimikunta) 
 Sami Grönqvist  (kilpailutoimikunta) 
 Kapteeni Raimo Holopainen 
 Toiminnanjohtaja Kari Mattila

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

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

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

Toimistopäällikkö  
Pasi Mallat 
pasi.mallat(a)seagolf.fi 
1.6. alkaen 

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

Prot  
Arja Sipronen 
040 586 7314 
arja.sipronen(a)sipronen.inet.fi  

Christine Blomqvist 
040-7666233
christine.blomqvist(a)gmail.com 
www.christineblomqvist.fi 

Hallitukset ja organisaatio 2018
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Legendoja Merisalin 
lavalla kesällä 2018
Merisalissa tavataan. Tänäkin vuonna on parasta olla läsnä ja 

nauttia yhdessä erinomaisesta viihteestä. Sen lisäksi tieten-

kin toistemme loistavasta seurasta ja ravintolamme mainios-

ta tarjoilusta.

 Aloitamme avajaisilla lauantaina 19.5. Iloisen ja rennon 

kesäkauden pelivireemme tulevat vapauttamaan ihastut-

tava taiteilija Ritva Oksanen yhdessä loistavan muusikon ja 

humoristin Pedro Hietasen kanssa. Kannattaisikohan varata 

biletit ajoissa?

 Jatketaan menoa kesäjuhlissa – perinteiseen tapaan. Ja 

mukana tietenkin Velleri, jo viidettä kertaa. Miksipä hyvää 

vaihtamaan? Ja seuranaan hänellä myös yksi viihteen legen-

doista, Erkki Liikanen.  Mitäs, jos tulisi tästäkin illasta merkin-

tä kalenteriin.  Kesäjuhlat siis 7. heinäkuuta.

 Ja lopuksi Rönnäs goes to Sixties. Bändinä erinomainen 

The Oldies. Legendaarista menoa jo vuosikymmeniä ja ky-

syntää riittää. Meillä Merisalissa lauantaina 1. syyskuuta. Tä-

mäkin tapahtuma jo neljättä kertaa. Hienoa, kun olette läs-

näolollanne mahdollistaneet tämän kaiken.

 Ylläolevan lisäksi ollaan suunnittelemassa yleisön pyyn-

nöstä karaokeiltaa ja tutustumista improilun ihanaan maail-

maan vetäjinä Kari ja Jaana. Näihin palataan myöhemmin.

 Kaikki ideat ja ehdotukset otan tosi mielelläni vastaan ja 

katsotaan, kuinka ne yhdessä voitaisiin toteuttaa.

Tervetuloa nauttimaan ja bailaamaan!

Kari Laiho

Saa soittaa: 050 5998141 

Kari Laiho 
klubitoimikunnan puheenjohtaja

The Oldies

Ritva & Pedro

9
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Raija Tölkkö 
naistoimikunnan puheenjohtaja

Naistoimikunnan 
kuulumisia
Kevät on saapunut jo Rönnäsiin ja ensimmäiset kilpailutkin 

ovat takana. Naisille on kilpailukatenterissa kaksi uutta kisaa 

ja ensimmäistä kertaa järjestettiin sunnuntaina 6.5. Naisten 

Pankin Open -hyväntekeväisyyskisa, joka oli avoin niin nai-

sille, nuorille ja miehille. Kilpailumaksusta meni 50 euroa/pari 

Naisten Pankin tukemiin projekteihin Afrikassa ja Aasiassa. Vii-

me vuonna koko kiertueen nettotuotto oli 33 000 euroa.

 Helatorstaina 10.5. tulivat Vierumäen ladyt meille pelaa-

maan ystävyysottelua ja saatiin kiertopalkinto takaisin Rön-

näsiin.

 Valtakunnallinen golfviikko on 10.–17.6., jonka aloittaa 

10.6. Naisten Sunnuntai, jolloin kokenut pelaaja voi ottaa ka-

verinsa ilmaiseksi kokeilemaan golfi n ihanuutta Puisto-ken-

tälle. Lisäksi seuran kapteeni Rami Holopainen on luvannut 

kerrata meille vähän sääntöjä.

 1.5. alkaen käynnistyi tänäkin kesänä Pelaa 100 -tapahtu-

ma, johon voivat osallistua kaikki naiset joiden tasoitus on 

36-54. Tarkoituksena on henkilökohtaisesti kerätä pelaamil-

laan kierroksilla 100 pistebogey-pistettä, jonka jälkeen osal-

listutaan Pelaa 100 -linkin kautta kisaan mukaan. Kerättyään 

ensimmäiset 100 pistettä pelaaja saa Suomen Golfl iitolta Pe-

laa 100 -mitalin. Kauden aikana arvotaan neljä kertaa upeat 

palkinnot kaikkien osallistujien kesken.               

 Kesäkuun 16. päivänä, lauantaina on naisten ja senioreiden 

yhteinen pelimatka Kotkaan. Naiset pelaavat ystävyysottelun 

Kymen Golfi n naisten kanssa ja toivottavasti saamme sieltäkin 

kiertopalkinnon takaisin Rönnäsiin.

 Heinäkuun 9. päivänä saapuu 12 englantilaista ladya pe-

laamaan Rönnäsiin ja toivovat seuramme naisia osallistu-

maan pelaamalla heidän kanssaan. Kaikki reippaasti mukaan 

päivittämään englanninkielen taitoja. Lisää tietoa tapahtu-

masta tulee seuran sivuille.

 Heinäkuussa teemme taas yhteisen pelimatkan jonnekin 

kentälle, jota ei ole vielä päätetty. Järjestetään yhteiskuljetus 

ja tästäkin tulee tuonnempana lisää tietoa.

 SGR-Porvoo Golf-Virvik-Hirvihaara eli neljän seuran ottelu 

on suunniteltu pelattavan Porvoo Golfi ssa, mutta tarkempaa 

tietoa tulee nettisivuille. Hirvihaara on tulossa uutena tähän 

kilpailuun.

 Toisena uutena naisten kisana on lauantaina, elokuun 11. 

päivänä House of Elliott Open-kisa, mikä tuli suositun Lume-

ne-kisan tilalle ja toivottavasti tästä tulee meille perinne. Sinä 

päivänä on muutakin mukavaa ohjelmaa tarjolla.

 Tässä alustavia tietoja naisten tapahtumista ja seuratkaa 

seuran nettisivuja sekä Suomen Golfl iiton www.ladygolf.fi -si-

vuja. Uusia ideoita ja innokkaita naistoimikunnan toimintaan 

tulijoita vastaanottaa allekirjoittanut.

”Parempi kunto – parempi mieli”

Aurinkoisin kesäterveisin

Raija

10
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Matti Ronkainen
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Rönnäsin Seniorit 
pelikaudella 2018
Senioreiden alkava pelikausi tulee olemaan täynnä menoa 

ja meininkiä!  RST-kisakausi on alkanut uudistettuna tuoden 

mukanaan osakilpailuja ja kauden päätteenä valitaan koko 

kauden parhaat RST-pelaajat. Uudistettu RST-kauden ohje 

löytyy Seniorikansiosta. Sen löydät Caddiemasterin hyllystä, 

Ihalaisen Jamilta, tai allekirjoittaneelta. 

 Kesäkauden talkoot alkoivat perinteisesti toukokuun alus-

sa.  Hommia riittää yllin kyllin. Viime kaudella osallistujamää-

rä oli hyvä, mutta joukkoon mahtuu enemmänkin. Seniorien 

työllä on merkittävä vaikutus kentän viihtyvyyteen. Maalaus-, 

siivous- ja raivaustöitä riittää. Syksyllä palkitaan ahkerimmat 

ja talkookisojen voittaja.

 Seuraava klubimatka on valittu ja sinne toivotaan run-

sasta osanottoa. Kohde on Pietarissa Lassi Pekka Tillanderin 

suunnittelema Gorki Golf -kenttä. Kohde on saanut paljon 

huomiota ja myös kiitosta Suomen golfkeskustelupalstoilla. 

Elokuussa olemme viisaampia ja saaneet omakohtaisia ko-

kemuksia. Bussimatka on helppo ja lähtee jälleen klubimme 

parkkipaikalta.  Pelaamme kentän kaksi kertaa, syömme hyvin 

ja pidämme hauskaa! 

 Hupitoimikunta järjestää kesällä ainakin yhden karaokeil-

lan. Sen yhteydessä pidämme iltapäivällä Rönnäsin ensim-

mäiset mato-onginnan mestaruuskilpailut Ruukinrannan 

venesatamassa!  Onginnassa saa pilkkiä, mutta heittovavat 

on kielletty. Voittaja palkitaan niin miesten, naisten kuin myös 

lasten sarjassa. Rannassa on makkaran paistoa ja virvokkeita. 

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Hiekkakentällä voit pe-

lata petankkia, krokettia, mölkkyä ym. pelejä. Kesän aikana 

tulossa lautapeli-ilta Merisalissa; korttipelejä, shakkia, Mono-

polia, Aliasta, Trivial Special, Tammea ym. 

 Senioreilla on kaudella perinteinen Porvoo-Virvik-Rönnäs 

-kisa. Peli on tällä kertaa Virvikin kentällä. Ilmoittautumislis-

ta tulee klubin ilmoitustaululle. Perinteinen Pickalaa vastaan 

pelattava seurapeli on tullut tiensä päähän. Pickala ilmoitti lo-

pettavansa pelitapaamiset, koska osallistujia oli vaikea saada 

kokoon pitkän matkan takia.  Onneksi viime vuoden ”Poika” 

on kotona ja se löytyy Merisalin palkintokaapista. 

 Seniorit ja naistoimikunta lähtevät yhdessä pelivierailul-

le Kotkan Kymigolfi in. Toivottavasti saamme tästä mukavan 

perinteen. Ajankohta lyödään lukkoon lähiaikoina ja se myös 

ilmoitetaan ilmoitustaulullamme.

Toivon kaikille Senioreille lämmintä ja antoisaa pelikautta. Mi-

käli Sinulla on ajatuksia tai toiveita, miten voisimme parantaa 

Senioreiden viihtyisyyttä Rönnäsissä, otathan yhteyttä.

Kevätterveisin!

Ronxu

Rabbe Buddas kolmoisvoittoon
Kapteenin julkaiseman 

sääntötietouskyselyn ylivoi-maiseksi tietäjäksi tuli Rabbe Buddas, joka oli paras kaikissa kolmessa osa-alueessa. Niinpä Rabbe saa palkinnoksi kaikki kolme pallopakettia, jotka toi-vottavasti pitävät ”mestarin” kentällä ja sääntötilanteiden tulkinnan ulottumattomissa. Hyvää pelikesää, Rabbe!

11
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Rami Holopainen 
kapteeni

Putti sisään tai ei

12

Ammattilainen käyttää golfkierrokseen 65–73 lyöntiä, joskus 

enemmän ja silloin tällöin myös pari kolme lyöntiä vähem-

män. Hyvä klubipelaaja tekee hyvänä päivän seiskalla alka-

van tuloksen, mutta huononakaan ei tulos ala ysillä. Valtaosa 

paljonkin pelaavista voi vain haaveilla, että kerran elämässä 

pääsisi alle kahdeksankympin, ja usein tulos on jopa kolmi-

numeroinen. Yhteistä kaikille tuntuu olevan pelituloksen kul-

minoituminen viheriölle eli onko putteri kuumana ja uppoa-

vatko putit tai ei.

 Jostain syystä klubipelaajan odotusarvot ovat nimen-

omaan puttaamisen osalta suhteellisen korkealla vs muut 

pelin osa-alueet. Osaltaan ”harhaa” vie eteenpäin PGA- ja 

Euroopan Tourin kisojen koosteet, joissa 6–10 metriset putit 

uppoavat kerta toisensa jälkeen. Faktatieto on kuitenkin, että 

niinkin läheltä kuin kahdesta metristä menee johnsoneilla, 

roseilla ja fowlereilla puolet ohitse. Toki paluuputti uppoaa 

sitten 99-prosenttisesti. Meidän klubituuppareiden kipuraja 

(50/50) onkin sitten lähempänä metriä ja ohimenneen putin 

osalta paluuputin onnistuminenkin jossain 80 prosentin ta-

solla.

Ole realisti, älä märehdi
Jos on siis eroja puttitaidossa, niin on myös suhtautumises-

sa. Ammattilaiset ovat oppineet – tai mentaalivalmentaja on 

opettanut – ettei mailojen paiskaaminen tai sadattelu tuo ohi 

mennyttä puttia tai muuta huonoa lyöntiä takaisin. Me klu-

bipelaajat hyväksymme kyllä itseltämme 140–170 metrisen 

avauksen ihan OK-lyöntinä, mutta kun kahdeksanmetrinen 

putti menee vaaksan ohitse, niin voi sitä epäonnistumisen 

tuskaa! Seuraapa muuten pelikavereitasi – ja ennen kaik-

kea itseäsi – millä asenteella ollaan kierroksella: tavoitteena 

olympiaedustus tai pelaaminen itseään vastaan, omalla sen 

hetkisellä tasollasi? 

 Tämän kolmen kappaleen johdatus on loihtia mukavam-

pi ilmapiiri kierrokselle. Seuraa siis itseäsi; onko sinusta ihan 

oikeasti kiinnostavaa kuulla selitystä, miksi pelikaverin putti 

meni ohitse, jäi lyhyeksi tai kierähti reiästä – kun kaikki nä-

kivät, että putti oli joltain osa-alueeltaan yksinkertaisesti 

huono; väärin luettu, väärä nopeus jne. Jos sinua piristää ja 

ilahduttaa epäonnistumisen märehtiminen, hyppää ilman 

muuta samaan kelkkaan. Sittenhän olet saanut juuri oikean 

kohtalotoverin pelikaveriksi.

Mitä voi tehdä
Kaikkien epäonnistuneiden lyöntien korjaamiseen – ja ana-

lysointiin – on vain kaksi tietä: mene rangelle, yksin tai pro:n 

kanssa, sillä jokainen tunti pudottaa – ainakin alussa – lyön-

nin kierrosta kohden. Ja se toinen tapa: mene peilin eteen tai 

hanki mentaalivalmentaja.

 Jos lasket puttejasi, niin 40 on liikaa, samoin jos kolmen 

putin viheriöitä on ”monta”. Puttien määrä on kylläkin hie-

man harhaanjohtava, varsinkin Rönnäsissä, jossa on keski-

määräistä isommat greenit. Laskepa sen sijaan, montako 

lyöntiä – lähestyminen ja putit - sinulle tulee paikasta, josta 

matkaa lipulle on alle sata metriä. Kun saat luvun pysyvästi 

tasoon 45-50, olet hyvä lähipelaaja.

Kohti kesää tavoitteella: paluuputti uppoaa (melkein) aina!

Rami Holopainen

kapteeni

PS. Tämän kirjoituksen teema valikoitui eräästä tutkimuk-

sesta, jossa lukuisten positiivisten seikkojen (ulkoilu, ystävät, 

luonto, onnistuminen, birkku jne.) vastakohtana oli turhan-

päiväinen selittely ja ”oman epäonnisuuden” märehtiminen.
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Pasi Mallat 
toimistopäällikkö

Toimistopäällikkö 
esittäytyy
Hei, olen Pasi Mallat, uusi Sea Golfi n toimistopäällikkö. Aloi-

tan hommat toimistolla kesäkuun alussa, kun olen saanut 

edellisen työni loppuun. Olen toiminut kahdeksan vuotta 

Loviisan Harjurinteen koululla erityisluokanopettajana. Tätä 

ennen kaksi vuotta Karhulan Katajaisissa, kahden vuoden 

projektissa kehittämässä yleisurheiluseuraa. Monet muista-

vatkin minut varmasti ennen näitä hommia, kun työskentelin 

hieman yli kymmenen vuotta golfi n parissa. Tästä suurim-

man osan Sea Golf Rönnäsissä toimistopäällikkönä ja pari 

vuotta Porvoo Golfi ssa. Paljon varmasti vanhoja tuttuja tulen 

klubilla näkemään, mutta paljon on myös uusia jäseniä Rön-

näsiin tullut. Odotan innolla jo kesää, että pääsen kaikkiin tu-

tustumaan. Asun perheeni kanssa Pernajan kirkonkylällä Per-

najanlahden toisella puolella, veneelläkin työmatka taittuisi 

näppärästi. Toimistolla jatkuu varmasti kesällä sama iloinen ja 

palveleva asenne, mikä on aina ollut Rönnäsin tavaramerkki. 

Mukavaa golfkesää kaikille… lämpöä, aurinkoa ja iloista 

mieltä..

Golfterveisin Pasi

Tervetuloa Rönnäsin omaan ProShopiin!

ProShopistamme löytyy aina kattavaa tarjonta uutuus-

tuotteista, sekä kaikki muutkin pelikierroksen välineistö.
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Arja Sipronen 
pro

Hei Rönnääs!
Talvea odotettiin kauan ja kun se sitten tuli niin oli paljon lun-

ta ja pakkastakin, mutta lyhyeksi se talvi kuitenkin jäi. Nyt sit-

ten on odoteltu kunnon kevättä, mutta taas vaan odotellaan, 

toivottavasti kesä tulee nopeammin. Pelaajia kuitenkin riittää 

ja kenttä on hyvässä kunnossa.

 Opetusohjelmassa on junioreille viikoittaiset harjoitukset 

sekä perinteinen kesäleiri. Myöskin perjantai-iltaiset ope-

tukset jatkuvat vuoroviikoin Christine ja minä! Myös normi 

alkeiskurssit sekä jatkokurssit ovat opetusohjelmassa. Kan-

nattaa kuitenkin seurata nettisivujamme ja sieltä ajankohtai-

sesta löytyy lisäinfoa opetuksista ja muistakin ajankohtaisista 

aiheista. Yksityisopetus on luonnollisesti mukana.

TERVETULOA OPPIMAAN!

Hyvää kesää kaikille toivottaa prooonnne arja

JUNIORIT !JUNIORIT !
Juniorien harjoitukset alkavat jälleen sunnuntaisin Juniorien harjoitukset alkavat jälleen sunnuntaisin 

3.6. klo 13.  Harjoitukset ovat maksuttomia.3.6. klo 13.  Harjoitukset ovat maksuttomia.

Perinteinen juniorleiri järjestetään 25. - 26.6. Perinteinen juniorleiri järjestetään 25. - 26.6. 
Lisäinfoa nettisivuilla myöhemmin! Lisäinfoa nettisivuilla myöhemmin! 

TERVETULOA!TERVETULOA!

OPETUS- ja KURSSIHINNASTO 2018
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 tiedot ja taidot peliko-

keen suorittamiseen ja näin ollen pelaamisen aloittamiseen. 

Tekniikkaa (peruslyönti/lähipeli/bunkkeri/putti) 7–8 h

Säännöt ja etiketti     2–3 h

Kurssi  140 €/hlö  

Pelikoe  20 €/ hlö

YRITYSTAPAHTUMAT  ja -KURSSIT:  

Sopimuksen mukaan  

TERVETULOA OPPIMAAN! 
Tiedustelut  ja varaukset:

Arja Sipronen 
puh. 0405 867 314

arja.sipronen@sipronen.inet.fi 
puh. (09) 2966 106

PIKAKURSSI  I  KURSSI  II KURSSI  III     

8.5.  ti klo 17–19.30 15.5. ti klo 17–19.30 29.5. ti klo 17–19.30   

9.5. ke klo 17–19.30 17.5. to klo 17–19.30 31.5. to klo 17–19.30

10.5. to klo 17–19.30 22.5. ti klo 17–19.30 5.6. ti klo 17–9.30

11.5. pe* klo 17–n.19.30 24.5. to* klo 17–n.19.30 7.6. to* klo 17–n.19.30

KURSSI  IV KURSSI  V KURSSI  VI
11.6. ma klo 12–14.30 3.7. ti klo 11–13.30 23.7. ma klo 17–19.30

12.6. ti klo 12–14.30 5.7. to klo 11–13.30 24.7. ti klo 17–19.30

13.6. ke klo 12–14.30 6.7. pe klo 11–13.30 25.7. ke klo 17–19.30

14.6. to* klo 12–n.14.30 9.7. ma* klo 10–n.12.30 30.7. ma* klo 17–n.19.30

KURSSI  VII KURSSI  VIII Pelikokeet:
7.8. ti klo 17–19.30 21.8. ti klo 17–19.30 Sopimuksen mukaan

9.8. to klo 17–19.30 23.8. to klo 17–19.30

14.8. ti klo 17–19.30 28.8. ti klo 17–19.30 Yrityksille ja pienryhmille

15.8. ke* klo 17–n.19.30 29.8. ke* klo 17–n.19.30 kurssipäivät räätälöidysti.

ALKEISKURSSIT  kesä 2018
Kurssin tarkoitus on antaa oppilaalle tarvittavat tiedot ja taidot  pelikokeen 

suorittamiseen ja näin ollen pelaamisen aloittamiseen. Hintatiedot ylempänä 

hinnastossa. Kurssi sisältää opetuksen, kurssivälineet sekä 2 VIIKON MAK-
SUTTOMAN 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

JATKOKURSSIT 2018 (max. osallistujamäärä 7 hlöä) 50 €/hlö
 Puut ja Raudat Lähipeli
Kurssi I 16.5. ke klo 17.30–19.30 23. 5. ke klo 17.30–19.30
Kurssi II 6.6. ke klo 11.00–13.00 7.6. to klo 11.00–13.00
Kurssi III 11. 7. ke klo 15.00–17.00 13.7. pe klo 15.00–17.00 

T

14
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Christine Blomqvist
pro

Christinen terveiset
Kausi on pitkän talven jälkeen lähtenyt loistavasti käyntiin. 

Nyt on hyvä aika kerrata perusteita ja houkutella perheenjä-

seniä, sukulaisia ja kavereita golfi n pariin. Mielestäni ei löydy 

ihananpaa paikkaa viettää aikaa perheen kanssa luonnossa 

ja liikkuen kuin golfkentällä. 

 Svingiongelmat johtuu yleensä virheistä alkuasennossa, 

gripissä, pallonpaikassa, tähtäyksessä ja tasapainossa. Mai-

la ohjautuu paremmallle radalle kun nämä ovat kunnossa. 

Rutiineilla ja oikeanlaisella harjoittelulla varmistat, että suo-

rituskyky paranee. Tänä vuonna opetustarjontaani tulee yk-

sityistuntien ja golfklinikan lisäksi alkeiskursseja ja treenipäi-

viä.  

”Great play begins with thoughtful practice” 

– Pia Nilsson & Lynn Marriott 

Ohessa hinnastoni ja kurssiaikatauluni.

Oikein Ihanaa Golfkautta!

Christine Blomqvist

PELITREENIT
Peli- ja taktiikkatreenit kentällä. Pelataan yhdessä 9 väylää.  Aiheet 

voivat olla pelitaktiikka, rutiinit, päätöksenteko, mailavalinnat, lyönti-

pituuden mittaus ym.  

Hinta 60 €/pelaaja

Osallistujamäärä max. 3 pelaajaa

YKSITYISOPETUS 

Yhden hengen yksityistunti  60 €
Kahden hengen yksityistunti  75 € 

Ryhmätunti 3 pelaajaa  >90 €

ALKEISKURSSI 

Hinta  130 € (alle 21 v. 100 €)
Hintaan sisältyy: • Valmennus • Pallot • Välineet 

 • Kurssimateriaali • Green Card -suoritus  

Kurssi 1  30.6. klo 9–13

  1.7. klo 9–13

Kurssi 2  4.8. klo 11–15

  5.8. klo 11–15

TREENIPÄIVÄ 3.6. ja 22.7. 

Hinta  (sisältää opetuksen ja lounaan) 65 €
Ohjelma: 10:00–10:30 Lämmittely

 10:30–12:00 Teema: Svingi

 12:00–13:00 Lounas

 13:00–14:30 Teema: Lähipeli/Perusteet ja Up&Down –rata

 14:30 Keskustelua pelistrategiasta 

 15:00 Päivä päättyy

Christine Blomqvist
040-7666233

christine.blomqvist@gmail.com
www.christineblomqvist.fi
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Golfi n näkymiä
Maaliskuussa pidettiin Wienissä Euroopan Golf Business 

konferenssi, jossa käsiteltiin mm. Euroopan golfyhtiöiden ja 

golfi n yleistä tilaa. Mielenkiintoista oli kuulla, että golfi n har-

rastajien määrän lasku on miltei kaikkialla pysähtynyt, varsi-

naista kasvua ei kuitenkaan ole vielä tapahtunut. Edelliseen 

suoraan liittyy golfi n liiketoiminta, joka on ollut haasteiden 

edessä laskevien harrastajamäärien vuoksi. Varsin aukotto-

masti on kaikkialla selvitetty, että se mitä yhtiöt ja yhteisöt 

golfaajille tarjoavat maksujen vastineeksi ei ole pitkään ai-

kaan vastannut sitä mitä maksajat haluaa. Monilta osin päätä 

on pidetty pensaassa ja toivottu parasta ja sehän on vienyt 

vain syvemmälle suohon.

 Yhtenä konferenssin aiheena oli joustava hinnoittelu, jos-

ta on amerikkalaisten kokemuksen mukaan saatu hyviä tu-

loksia ja myös ne eurooppalaiset kentät, jotka ovat ottaneet 

käyttöön joustavan hinnoittelun, pitävät sitä oikean suuntai-

sena ratkaisuna tämän päivän golfaajille.

 Yhteenvetona voi todeta, että kaikki käsitellyt aiheet ovat 

myös suomalaisen golfbusineksen ratkaistavia kysymyksiä, 

maailma on totaalisesti muuttunut myös golfi ssa viimeisten 

20 vuoden aikana ja niin on myös busineksen muututtava 

ajan mukana. Busineksen johtamisessa ja suunnittelussa on 

perustavaa laatua tietää ja tuntea siihen liittyvät faktat ja nä-

kymät, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä. Tähän liittyen 

konferenssin yhteydessä käyty Euroopan Golfkenttien omis-

tajien yhdistyksen kokouksessa sovittiin, että aloitetaan ke-

räämään dataa jäsenmaista yhteiseen datapankkiin. Päätös 

sopii erinomaisesti myös Suomen golfi n tietopankkijärjestel-

män rakentamiseen, josta on sovittu järjestöjen kesken.

Suomen golf sai erittäin positiivista palautetta konferenssis-

sa, jossa esiteltiin Suomi golfi n uusi yhteistyörakenne ja miten 

se käytännössä toimii. Eri toimijoiden välillä on lähes kaikissa 

maissa, enemmän tai vähemmän, kitkaa ja siten golfi n ko-

konaiskehitys on jäänyt toteutumatta, saattaapa se olla syy 

myös menneiden vuosien laskeviin harrastajamääriin.

 Suomi golf -yhteistyö, jossa SGL, PGA, FGMA ja SGK ovat 

tehneet sopimuksen yhteistyöstä, on lähtenyt erinomaisesti 

käyntiin. Konkreettisesti kaikkien yhdistysten toiminnan-/toi-

mitusjohtajat istuvat samoissa tiloissa Sporttitalossa Pitäjän-

mäellä. Tällöin tiedonkulku on erinomaista ja yhteisesti tehtä-

vät asiat sujuvat ilman viivytyksiä ja estetään päällekkäisyyksiä 

tehtävien hoidossa. 

 Samoin yhteistyössä olevien yhdistysten puheenjohtajat 

muodostivat ohjausryhmän, missä operatiivisen toiminnan 

vetäjien kanssa säännöllisesti seurataan asioiden etenemis-

tä, sekä päätetään tulevista tehtävistä ja niiden toteuttajis-

ta,aikatauluista jne. Yleisesti ottaen Suomi golfi n näkymä 

on tällä hetkellä varsin positiivinen sekä urheilullisesti että 

taloudellisesti. Talouden osalta erittäin monessa golfyhtiössä 

on lopulta havahduttu siihen perusongelmaan, että pelaa-

misen kustannus ei voi olla riippuvainen siitä, kuinka paljon 

(varsinkin ikääntyneet) golfi n lopettaneet osakkeenomistajat 

subventoivat aktiivisten golfaajien harrastusta. Asia on nos-

tettu esille erityisesti Uudellamaalla, mutta nyt se on saatujen 

kyselyiden mukaan myös koko maata koskeva ongelma.

 Seuraavien 5–10 vuoden aikana tullaan näkemään erittäin 

suuri määrä golfharrastuksesta luopuvia osakkeenomistajia, 

joiden vastuulle ei voi mitenkään vierittää muiden pelaami-

sen kustannuksia. Viimeisen saamani tilaston mukaan Suo-

messa on n. 35 000 henkilöosakasta, joiden keski-ikä on 62 

vuotta ja tilastokäyrää katsomalla näkee selvästi tuon 5–10 

vuoden sisällä tapahtuvan väistämättömyyden.

 Tätä ei kuitenkaan pidä katsoa siten, että golfbusiness olisi 

jotenkin ajautumassa ongelmiin, sillä huomattavaa on, että 

harrastajia on kuitenkin runsas 140 000 ja määrä on pysynyt 

hyvin stabiilina monet vuodet. Golfyhtiöiden ja yhteisöjen 

mahdollisuus on tuo pelaajapotentiaali, joka on hyödynnettä-

vissä oikein tehdyillä pelaamistuotteilla, subventoimattomilla 

joustavilla hinnoilla ja pelaavan osakkaan etuoikeuksilla. 

 Yhtiöiden velvollisuus on huolehtia siitä, että osake kan-

nattaa omistaa ja sillä on markkina-arvo.

Mukavia kierroksia.

Jarmo Turtiainen

SGK ry puheenjohtaja

Jarmo Turtiainen 
puheenjohtaja

SGK ry
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Tervetuloa 
klubiravintolaan

Aloitamme jo 11:nnen kauden Sea Golf Rönnäsin ravintoloit-

sijoina. Meille on uutta keittiölaajennuksen tuomat lisätilat, 

jotka mahdollistavat joustavamman palvelun. Vanhaa, tai pi-

kemminkin tuttua, ovat asiakkaamme, joista suurin osa alkaa 

olla jo nimeltäkin tuttuja, pitkäaikaisia asiakkaita, joilta on 

aina yhtä mukavaa kuulla kiitoksen sana. Mutta, aivan yhtä 

tärkeää on meille saada suoraa palautetta, jos ruoka tai pal-

velu ei mielestäsi mennyt ihan nappiin.

 Palvelemme tänäkin vuonna päivittäin monipuolisella ja 

vaihtuvalla lounaalla, joka koostuu aina keitosta ja kahdesta 

pääruokavaihtoehdosta. Salaatit, leipä ja levite, sekä vesi ruo-

kajuomana ja tietenkin kahvi kaiken päälle kuuluvat hintaan. 

Toki voit joka päivä valita monipuolisesta á la carte -listaltam-

me. Ainakin kerran viikossa tarjoamme omassa savustamos-

samme valmistettua kalaa tai lihaa.

 Muistathan myös kysyä tarjoustamme, jos haluat viettää 

yksityistilaisuutta Merisalissa, jossa on ollut jo kymmenittäin 

perhe- ja yritystilaisuuksia klubin perinteisten juhlien lisäksi. 

Olet tietysti tervetullut vierainesi myös Vappu- ja Äitienpäivä-

lounaalle ja tietysti vain kahvikupposelle, jäätelölle tai muul-

le lämpimän kesäpäivän innostamalle lasilliselle. 

 Meidän lisäksemmehän Sinua palvelevat ainakin Tiina, 

Babu, Joni ja Jussi. 

Oikein hyvää kesää ja pelikautta kaikille rönnäsläisille toivot-

tavat

Outi ja Pekka

PS. Jos kohdallesi osuu jokaisen golfarin unelma; 

Hole in one, niin mielellämme autamme 

sen seremoniallisessa osuudessa.

Outi & Pekka Jyry
Rönnäsin klubiravintola
TJ Catering

Keittiölaajennusta
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Kenttä muuttuu jatkuvasti

Golfkenttä vaatii käytännössä jokapäiväistä hoitoa; leikkaa-

mista, lannoitusta, kastelua… Perushoidon lisäksi tehdään 

aika ajoin isompia remontteja esimerkiksi kastelujärjestel-

män, sähköistyksen tai rakenteellisten korjausten suhteen. 

Viime vuosien merkittävimmät toimenpiteet ovat kohdistu-

neet väylän 15 jatkamiseen sekä vesiesteiden aika perusteel-

lisiin muutostöihin.

Tänä keväänä ovat isoimmat myllerrykset olleet Meri-kentän 

väylien 1 ja 4 välisten vesiesteiden kunnostustöissä sekä väy-

län 15 kehittämisessä. Vesiesteistä on poistettu kaislikkoa ja 

pohjalietettä ja sen jälkeen on reunat vahvistettu paalutuksin 

ja reunalankuin – vastaavasti kuin väylillä 11 ja 13 aiemmin. 

Samassa yhteydessä tehdään väylän 4 viheriön ja vesiesteen 

väliin uusi, vaihtoehtoinen kulkupolku. Piiloon jäävinä töinä 

on sadetuksen tehostaminen ja salaojien korjaaminen sekä 

uusiminen.

Väylän 15 ”vaikeuttaminen”
Uuden par5-väylämme rakentaminen on jatkunut vasem-

manpuoleisen metsikköalueen raivaamisen jälkeen kahden 

uuden bunkkerin rakentamisella. Varsinkin oikeanpuoleinen 

on varsinainen monsteri, josta ei kyllä lipulle lyödä kakkosta!

Pakollisena työnä tuli päätösväylän oikeanpuoleisen bunk-

kerin korjaaminen, kun pohjaveden paine pullautti mutaker-

roksen bunkkerin pohjalle.

Myös Puistossa tapahtuu
Puisto-kentälläkin paneudutaan vesiesteisiin, muun muassa 

väylien 5 ja 6 välimaastossa sekä jo aloitetun kasiväylän vi-

heriön edustan vesiesteen viimeistely. Sama väylä muuttuu 

myös alkupäästä, kun keltainen teepaikka siirtyy noin 30 

metriä taaemmaksi, jolloin avausta ei enää lyödäkään vihe-

riölle ja ”klubipelaajat” joutuvat wedgen/ysin sijasta valitse-

maan järeämmän aseen.

Viime syksynä ja nyt alkukeväästä on väylän 8 tiiauspaikan 

vieressä ja Puiston väylien 3, 4, 6 ja 7 vaikutuspiirissä olevat 

WC:t viimeistellään alkukesään mennessä käyttövalmiiksi.

Turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus
Muistutetaanpa tässäkin yhteydessä eräästä peliturvallisuu-

den keskeisimmästä asiasta: kentänhoitohenkilökunta on 

aina ensisijaisessa asemassa. Jos siis on pienikin mahdolli-

suus, että lyöntisi kantaa bunkkeria kunnostavaan henkilöön 

tai liikkuvaan työkoneeseen, lyö vasta, kun saat siihen luvan 

eli kentänhoitaja on noteerannut sinut ja/tai ryhmäsi, sillä 

kuulosuojaimia käyttävä kentänhoitaja ei ehkä koneen me-

lun läpi kuule FORE-huutoasi.
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Johan Hyttinen
urakoitsija, pyörinyt mukana vuodesta 2015 
(kaivuu, maansiirtotyöt, huollot, kentänhoito)

Peter Törnroos
vakituinen vuodesta 2007, 
sitä ennen kesäpoikana ollut muutaman kesän 
(kaikki kentänhoito, koneiden terien säädöt)

Rolf Hydén
kausityöntekijä, aloitti syksyllä 2016 
(kentänhoito, usein bunkkereissa)

Niklas Högström
kesätyöntekijänä vuodesta 2014 (kentänhoito)

Esa Tammi
aloitti 2018 (kentänhoito)

Maria Hyttinen
vakituinen vuodesta 2004 (kenttämestari, kentänhoito)

Krister Törnroos
vakituinen ollut n. 20 v. 
(kentänhoito, kesällä pääsäntöisesti raffi  t)

Daniel Stoor
kausityöntekijä, aloitti 2018 (konehuollot, kentänhoito)

Uusi ruiskutusajoneuvo TORO
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Irlanti vs Suomi

Golfpiste.comissa oli mielenkiintoinen juttu Tom Fazion 

suunnittelemasta Irlannin huippukentästä Adare Manor, joka 

avattiin huhtikuussa. Jutussa oli kuvattu numeroin kentän 

rakentamiseen käytettyjä materiaaleja ja erinäisiä mittoja. 

Vaikka Rönnäs ei nyt brittien mukaan olekaan vanha kenttä, 

kiinnosti toimitusta silti vertailla joitain numeroita.

 Emme kuitenkaan lähteneet kaivamaan arkistoja, tie-

tääksemme ja kertoaksemme, kuinka paljon Rönnäsissä 

käytettiin 80-luvin lopussa hiekkaa väylien rakentamiseen, 

kun Adare Manorissa sitä meni 220 miljoonaa kiloa! Jossain 

ollaan kuitenkin varmasti ”parempia”, sillä kun Adaressa on 

41 hiekkabunkkeria, on meillä peräti 66, joista väylillä 13 ja 

18 kummassakin kuusi ja väylillä 7, 15 ja 17 jokaisessa viisi. 

Ainoastaan väylällä 12 ei ole yhtään hiekkaestettä. Kun Ada-

re Manorissa on mahdollista lyödä 14:llä väylällä veteen, on 

meilläkin kahdeksalla; 1–4 ja 11–14.

 Nykysuuntaus uusissa kentissä on lisätä pituutta. Adare 

Manor ei ole kuitenkaan ihan pisimmästä päästä, mutta voit-

taa toki Rönnäsin  6 866 – 6 118. Mutta, kaikkihan tiedämme, 

Talkookutsu

Senioritoimikunta on järjestänyt jo toistakymmentä vuotta 

– nyt perinteiseksi tulleet – keskiviikkotalkoot. Ja aina riittää 

puuhaa. Todettakoon vielä kertaalleen, että vaikka seniorit, 

Jussi työpäällikkönä, junailevat talkoot, ovat ne avoimet kai-

kille. 

 Talkoopäivän ohjelma on: kokoontuminen ja aamukahvi klo 

8.45, parituntinen sessio kulloinkin ajankohtaisten asioiden 

parissa. Talkoidenjälkeen pelataan Talkoogolf ja sen jälkeen 

kokoonnutaan lounaalle, jonka voi toki syödä talkoiden ja pe-

lin välissäkin.

 Talkootyöt eivät välttämättä vaadi erityistä ammattiosaa-

mista, vaikka hommiin joskus sisältyykin moottorisahan, rai-

vaussahan tai naulapyssyn käyttöä. Yleensä talkoorupeamaan 

kuuluu klubin ympäristön siivoamista, maalaustöitä, ikkunan-

pesua ja vaikkapa rangepallojen keräämistä rangealueen ulko-

puolelta – ja senhän voi tehdä vaikka wedge työkaluna!

 Tervetuloa mukaan parittomien viikkojen keskiviikkoina 

aina alkusyksyyn asti. Voit ilmoittautua sähköpostitse tai suo-

raan ilmoitustaululla olevaan listaan.

että Rönnäsissä on ”Suomen suurimmat viheriöt”, sillä kun 

Adaressa ilmoitetaan mitaksi 12 055 m2, antaa nopea lasku-

toimitus, että Rönnäsissäkin on yli 10 000 m2. Pisimmät vihe-

riömme ovatkin kunnioittavan mittaisia, sillä väylällä 17 on 

mittaa 47 m ja väylällä 14 lähes sama, 45 m ja kymppi sekä 

päätösväylä kumpikin 40 m.

 Kun Adoressa hehkutetaan, että siellä on 12 käsintehtyä 

kivisiltaa, vastaa Rönnäs haasteeseen väylien 11–14 käsin-

tehdyillä kaarisilloilla. Kuvaako luku kentänhoitajista irlanti-

laisten ja suomalaisten eroa ahkeruudessa ja ammattitaidos-

sa, sillä Adoressa on kentänhoitajia noin kymmenkertainen 

määrä eli 50. 

 Mikäli joku vierailee Adore Manorissa, olisi mukavaa saa-

da seuraavaan jäsenlehteen matkaraportti ja pelaajan arvio 

kenttien paremmuusjärjestyksestä.
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• Porvoosta 27 km 

• Loviisasta 35 km

• Itäkeskuksesta 68 kmHelsinki

Sipoo

Porvoo

Pernaja
Loviisa

Pyhtää

RÖNNÄS

Yhteistyössä Fenno Optiikka ja Naviter 

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.

Rönnäs 
Sekapari Cup 2018

Sekapari Cup 1:
Lauantaina 26.5.

SCRAMBLE

Sekapari Cup 3:
Lauantaina 21.7.

FOURSOME

Sekapari Cup 2:
Lauantaina 9.6.

GREENSOME

Sekapari Cup 4:
Sunnuntaina 26.8.

BESTBALL

Tervetuloa nauttimaan
sekaparikilpailun
rennosta ilmapiiristä!!

Ilmoittautumiset: toimistoon p. 0207 862 696 tai 
ilmoittautumiset@seagolf.fi 

Hinta: 10 €/pelioikeuden haltija, 35 €/vieras. 
Osakilpailuista lähetetään erillinen kilpailuohje 

osallistujille ennen peliä.
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Itämeri kiittää

Sea Golf Rönnäs on mukana tukemassa projektia Itämeri kiit-

tää, jonka päämääränä on lähivesien suojelu ja vesien tilan 

parantaminen Sipoo–Porvoo–Loviisa -rannikkoalueella sekä 

Itämeri-tietoisuuden parantaminen ja Itämeren suojelun juur-

ruttaminen pysyväksi ajatus- ja käyttäytymismalliksi toteutuk-

sen alueella. Tavoitteena on vesiensuojeluun tähtäävien konk-

reettisten toimenpiteiden toteuttaminen mainitulla alueella ja 

Itämeren suojelun tietoisuuden lisääminen alueella.

 Tähän mennessä Rönnäs on ollut mukana Suomen Golf-

liiton Ympäristöohjelman toteuttajana ja palkkaamalla ke-

sätöihin paikallisia nuoria ja seuran junioreita. Projektin on 

suunnitellut Borgå Västra – Porvoo Läntinen Rotaryklubi rf 

ry:n Itämeri-projektiryhmä. Klubilla on projektin toiminnalli-

nen ja taloudellinen kokonaisvastuu. Projektin nimi ”Itämeri 

kiittää – Östersjön tackar 2016–18” juontuu ajatuksesta, että 

kun me teemme Itämeren hyväksi suojelutoimia, niillä on 

aina positiivisia seurauksia. Itämeri kiittää meitä antamalla 

meille uusia mahdollisuuksia nauttia merestä. 

Mitä me golfarit voimme tehdä?
Eräässä tähän projektiin liittymättömässä tutkimuksessa on 

todettu, että golfi n harrastaja on kaikkiin muihin liikunta-

muotoihin verrattuna kaikkein aktiivisin ympäristöstä huo-

lehtija. Sen on arveltu johtuvan siitä, että meidät on opetettu 

haravoimaan bunkkerit, asettamaan divotit paikalleen, kor-

jaamaan pallon putoamisjäljet ja tietysti poimimaan roskat 

kentällä. Tämä sama asenne näkynee myös liikkuessamme 

rannan läheisyydessä, soutu- ja kalastusretkillä sekä rannoilla 

ja saarissa uima- tai picnic-retkillä? Ja golfi in palataksemme: 

jos ykkösväylän avaus tai lähestyminen vie pallon mereen, ei 

siitä tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa.

Mikäli projekti kiinnostaa enemmän, ota yhteyttä projektin 

puheenjohtajaan, myös Rönnäsin jäseneen Pekka Monto-

seen, puh. 0500 606 225

Projektin tavoite on pysynyt alkuperäisen ajatuksen mukaisena:

1. Pääpaino asetettiin nuorten ja lasten aktivoimiseen havaitsemaan lähivesien suojelun tarve ja toimimaan sen mukaisesti.

2. Projekti toteutetaan Sipoo-Porvoo-Loviisa rannikkoalueella.

3. Nuorison aktivointi merelliseen ja Itämeren suojeluun aktivoivaan toimintaan.

4. Merellisten seurojen jäsenistön vesien suojelun ja keskinäisen yhteistyön lisääminen ja aktiivisen toiminnan takaaminen.

5. ”Mitä minä voin tehdä” ja ”Mitä me yhdessä voimme tehdä”  -tietoisuuden ja toiminnan lisääminen koko toiminta-alueella.

6. Itämeren suojeluun liittyvän tiedon levittäminen Sipoon, Porvoon ja Loviisan alueella

7. Itämeren suojelun edistäminen pysyväksi ajatus- ja käyttäytymismalliksi.
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Meripartioleiri Rönnäsiin

Satahanka XIII on kansainvälinen meri-

partioleiri, joka pidetään 30.7.–6.8.2018 

Loviisan Rönnäsissä. Alue sijaitsee 

Merimuseosta (12-viheriön takana) 

pari sataa metriä rantaan päin. Näin 

Satahanka-projekti tiedottaa: 

Satahanka on kaikille 

meripartiosta kiinnos-

tuneille avoin, tervetuloa! 

Leiri tarjoaa mahtavan 

tilaisuuden päästä 

nauttimaan meripartiosta, 

purjehtimisesta, upeasta 

ohjelmasta ja uusista ystävistä. 

SATAHANKA KOKOAA LOVIISAAN 
KESÄLLÄ 1 400 PARTIOLAISTA
Kansainvälinen meripartioleiri Satahanka XIII kokoaa kesällä 

1400 partiolaista Loviisan Rönnäsiin. Viikon ajaksi rakenne-

taan pieni kylä, jonne kokoontuu partiolaisia ympäri Suo-

men. Leiri järjestetään 30.7.–6.8. Leiri on suunnattu 12-vuo-

tiaille ja siitä ylöspäin, mutta leirille osallistuu kaiken ikäisiä 

partiolaisia perheleiriläisistä kokeneisiin konkareihin. Leirille 

saapuu myös kansainvälisiä vieraita”. Satahangalla järjeste-

tään jokaiselle ikäkaudelle omaa ohjelmaa. Leirin teema on 

”minun mereni” ja ohjelma on sen mukaista. Leiriläiset tule-

vat tutustumaan esimerkiksi Itämeren historiaan ja joutuvat 

pohtimaan ihmisen vaikutuksia mereen ja sen tulevaisuu-

teen. Leiriläiset pääsevät merelle purjehtimaan ja kokeile-

maan erilaisia vesikulkuneuvoja. Leiriltä kotiin lähtiessä on-

nekkailla on itse ommeltu merimiessäkki leirimuistona.

Ja mitenkäs tämä vaikuttaa meihin golfareihin?
Puolestatoista tuhannesta partiolaisesta saattaa ehkä lähteä 

jonkun verran ääntä ja eiköhän porukka ainakin joskus ha-

jaannu niin, että saattavat poiketa klubilla jätskillä. Ohjelman 

mukaisesti myös merellä on liikennettä. Me rönnäsläiset toi-

votamme tietysti nämäkin vieraat tervetulleiksi, mutta toki 

ojennamme ja ohjaamme, jos partiolaiset ”eksyvät” golfken-

tälle tai mökkien pihoihin.

Eclectic-päivitys

Vuosi sitten julkaistuun Meri-eclecticiin tuli kaksi uutta suori-

tusta; Kurt Fyhr ja Mika Ilmoniemi lähettivät kumpikin yhdellä 

holarilla maustetun tuloskortin, mutta kun muut tulokset oli-

vat pääosin ”vain” birkkuja, ei kärkikymmenikköön ollut asiaa. 

Listaan pääsee jatkossakin vain TOP 25:een yltävillä tuloksilla, 

joten albojen ja iigeleiden metsästys alkakoon. Mikäli olet jo 

listoilla, voit toki kuitata yhdenkin reiän parannuksen kerral-

laan. Tässä listassa väylä 15 on vielä par 4.

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  4 4 3 5 3 4 4 4 4 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 
Christoff er 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 
Kurt Fyhr 3 3 3 2 3 4 2 3 3 26 3 3 1 3 2 3 3 3 3 24 50 
Vesa Konttinen 3 3 3 2 3 3 2 3 4 26 3 3 2 3 2 3 3 3 3 25 51 
Mika Ilmoniemi 3 3 3 1 3 4 2 3 3 25 3 3 2 4 2 3 3 3 3 26 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 
Paras kaikista 2 3 2 1 3 3 1 2 2 19 2 2 1 2 1 2 2 2 2 16 35
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Uusi Honda Civic

Auto jonka
haluat.
Kun kokeilet.
Uudessa Honda Civicissä on eräs mielenkiintoinen
ominaisuus: sen koeajaneet haluavat sen siinäkin
tapauksessa, että suunnitelmissa on ensin ollut
toinen automerkki.

Ei ihme. Uusi Civic on tiloiltaan suurempi ja suoritus-
kyvyltään hämmästyttävä. Uusista turbomoottoreista 
irtoaa tehon lisäksi vääntöä, joka tekee maantieajosta 
jotain aivan muuta kuin tämän luokan autolta on tot-
tunut odottamaan. Turvallisuutta ja ajomukavuutta lisää 
varustepaketti, joka on vaikuttava sekin.

Uusi Civic tunnistaa esteet, ajokaistat ja liikennemerkit 
eikä anna ajaa itseään vahingossa tieltä. Se myös sovit-
taa pitkät ajovalot ja vakionopeuden muuhun liikentee-
seen, jolloin kuljettajalle jää vähemmän näperreltävää. 
Muissa autoissa tällainen paketti maksaisi useita
tuhansia lisää, Civicissä se on vakiona.

Parhaiten Uuden Honda Civicin käsittää sen ratissa.
Ennen kuin vaihdat autoa, koeaja Civic.

Honda All In One -paketilla 199 €/kk
tai 21 943 €   

*

Honda Civic HB 129 hv Business, autoveroton hinta 18.290 €, autovero 3.053,26 €, kokonaishinta 21.343,26 € + toimituskulut, CO2-päästöt 110 g/km, EU-keski-
kulutus 4,8 l/100km. Kuvan auto erikoisvarustein. *All In One Rahoitusesimerkki: Honda Civic HB 129 hv Business, All In One taso 2: Hinta 21 943,26 € (sis. toim. 
kulut), käsiraha 6 500 €, sopimusaika 36 kk, kuukausierä 199,27 €, luoton määrä yht. 15 443,26 €, viimeinen suurempi erä 11 135,67 €. Kuukausierä sisältää koron 
2,0 %, perustamismaksun 149 € ja käsittelykulun 8 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 1 239,57 €, todellinen luottohinta 23 182,82 € ja todellinen vuosikorko 3,1 %. 
Rahoitusesimerkin ajokilometrit 45 000 km. Sopimus sisältää määräaikaishuollot ja -korjaukset sekä taatun hyvityshinnan 10 977,18 € sopimuksen päättyessä. 
Kertaluottoedellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy, Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki.
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