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Yhteisin tavoittein kauteen 2019
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.



Kari Mattila 
toimitusjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Julkaisija: Sea Golf Rönnäs ry
Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs 
Päätoimittaja: Kari Mattila 
Toimittaja: Raimo Holopainen
Taitto: Satukonttori Oy
Kuvat: Raimo Holopainen

Markkinointityöryhmä ottaa 
mielellään vastaan palautetta
tästä lehdestä.

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

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

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

Toimisto: 
toimisto@seagolf.fi 
020 786 2696
Pasi Mallat
pasi.mallat@seagolf.fi 

Sähköpostiosoitteet: 
Haluatko ajankohtaiset 
tiedotteet suoraan 
sähköpostiisi? 

Ilmoita meille ajantasainen 
sähköpostiosoitteesi. 
Yhteystietopäivitykset 
osoitteeseen 
toimisto@seagolf.fi 

Uuden kauden 
kynnyksellä
Kausi 2019 käynnistyi maalis-huhtikuun taitteessa, jolloin 

avattiin Puisto-kenttä. Meri avattiin 6.4, jolloin pelattiin pe-

rinteinen Wilson Scramble. Kulunut talvi oli kentälle varsin 

suosiollinen, eikä merkittäviä talvituhoja näytä syntyneen. 

Osalla viheriöistä on heikosti kasvavia alueita, joita on huhti-

kuun aikana pyritty hoitotoimenpiteillä korjaamaan.

 Kaudella 2018 pelattiin Rönnäsin kentillä noin 27 500 

kierrosta. Kausittainen kierrosmäärän vaihtelu johtuu suu-

rimmaksi osaksi kauden pituudesta, mutta myös esimerkiksi 

kesälomakaudella vallitsevasta säästä. Voidaan kuitenkin to-

deta, että kentät ovat erityisen täynnä viikonloppuisin sekä 

arkisin aamupäivällä. Viikonloppujen iltapäivät sekä arki-illat 

ovat puolestaan varsin hiljaisia. Näitä ajankohtia on jo muu-

tamina edellisinä vuosi myyty hieman edullisemmin. Alka-

neella kaudella hiljaisempien aikojen markkinointia pyritään 

entisestään tehostamaan. Rönnäsissä käytetty ajanvarausoh-

jelma sallii niin sanottujen äkkilähtöjen tarjoamisen. Tämän 

lisäksi hyödynnetään mm. kotisivuilla olevaa verkkokauppaa.

Kauden projektit
Puisto-kentälle tullaan rakentamaan par 3 -kenttä siten, että 

väylien laidoille rakennetaan tiipaikat, joilta pelattaessa väy-

lät ovat noin 100-150 metriä pitkiä. Par 3 -kenttää voidaan 

hyödyntää turvallisemmin Pay & Play-tarjonnassa. Tämän li-

säksi se tarjoaa lajiin tutustumisiin ja alkeiskurssikäyttöön oi-

van vaihtoehdon. Uudet tiipaikat valmistuvat juhannukseen 

mennessä.

 Muilta osin Puistossa kunnostetaan väylän 8 vesiestettä 

laudoittamalla osa siitä. Merellä viimeistellään väylän 18 syk-

syistä runkoputkityötä sekä siistitään joidenkin tiipaikkojen 

ympäristöjä. Kaiken kaikkiaan korjaustöitä tulee olemaan 

hieman aiempia vuosia vähemmän.

Tiedottaminen
Pyrimme tehostamaan tiedot-

tamista kauden aikana. Uutis-

kirje lähetetään tarvittaessa 

useamman kerran kuukau-

dessa. Samalla keskitytään 

tiedottamiseen sosiaalisessa 

mediassa. Tapahtumiin ja 

kilpailuihin voi jo nykyään 

ilmoittautua kätevästi Nex-

Golfi n kautta ajanvaraus-

tunnuksilla. Myös Golfl i-

ton sähköisen jäsenkortin 

sovellus eBirdie on hyö-

dyllinen väline tiedotta-

misessa. Tämä kuitenkin 

edellyttää, että jäsenet 

ovat ladanneet sovelluk-

sen puhelimeen. eBirdien kaut-

ta voi nyt pelata myös tasoituskierroksia, jotka 

siirtyvät automaattisesti pelaajan tietoihin.

Hyvää pelikautta,

Kari Mattila

sen puhelimeen. eBirdien kaut-
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Juuso Ihalainen 
hallituksen puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs ry

Jäsenlehden 
alkusanat
Luet jälleen seuramme perinteistä jäsenlehteä. Tähän leh-

teen on koottu sinulle vuoden tärkeimmät asiat ja monien 

vastuuhenkilöiden näkemyksiä nykytilasta sekä tulevasta 

kaudesta.  Lehden extrana on 30-vuotis erikoispainos. Siihen 

on koostettu viime vuosien näkemyksiä ja tilastoja.

 Vuoden asioita on perinteisesti valmisteltu. Kaikki on val-

mista vuosikymmenen viimeiseen kauteen. Kiitos kaikille 

avusta ja yhteisestä tekemisestä.

 Tänä vuonna SGR näkyy eri medioissa enemmän kuin kos-

kaan. Panostamme aktiiviseen sosiaalisen median näkyvyy-

teen. Haluamme olla esillä ja antaa seuralaisille sekä vieraille 

aktiivista informointia eri tapahtumista ja tilanteista. Tehkää 

te oma-aloitteisesti halutessanne samoin. Näkyvyys luo kiin-

nostusta, kiinnostus vieraita ja vieraat luovat tulevaisuutta.

Nautitaan pitkästä kaudesta ja yhteisistä hetkistä!

Juuso Ihalainen 

puheenjohtaja ry

AVAJAISKISA
 lauantaina 18.5.

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.

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 2019 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 2019 on 75 €/ai-
kuinen ja 35 €/juniori. Golfyhtiö ja golfseura muodostavat yhdessä 
Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.
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Patrick Wackström 
hallituksen puheenjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Uusi kausi 
alkamassa!
Kevät on monessa mielessä uuden kauden alku. Talven jäl-

keen luonto herää taas uudelleen kukkaan, mutta millä ta-

voin luonto ja ympäristö ovat olleet viime vuosina uutisten 

kestoaiheina?

 Viime jouluna, kun seurasin Paavin joulusaarnaa tv:stä ja 

muu väki oli mennyt jo nukkumaan, niin yksi asia, joka mi-

nulle jäi mieleeni saarnasta oli se, että eikö mikään enää riitä 

nykypäivän ihmiselle. Vaikka kaikkea on jo tarpeeksi, silti pi-

tää kerätä lisää!

 Se, mitä ihminen tekee, rakentaa, viljelee ja niin edelleen 

vaikuttaa aina ympäristöön. Mitäpä jos ottaisimme lähtökoh-

daksi sen, että kaikki mitä teemme, vahingoittaisi luontoa 

mahdollisimman vähän. Ottaisimme itsellemme vain sen, 

minkä tarvitsemme ja lainaisimme lapsiltamme ja lapsen-

lapsilta vain sen, minkä tänään tarvitsemme. Aivan kuten 

maanviljelijät, joiden tilat siirtyvät sukupolvelta toiselle – toi-

vottavasti aina paremmassa kunnossa kuin edellisellä suku-

polvella.

 Me golfaajatkin voimme toiminnallamme myös vaikuttaa 

siihen, että käytämme luontoa vastuullisesti jokapäiväisillä 

valinnoillamme. Edelliseen viitaten ja siihen vedoten, käyttä-

kää toimiston, opettajien, Proshopin ja ravintolan palveluita, 

ne ovat juuri meille kaikille tarkoitettuja.

Toivotan teille kaikille luonnonläheisiä golfhetkiä!

Patrick Wackström

– juhlimme sitä golfaamalla koko kesän 2019

vuotta30

KESÄPÄIVÄN 
TAPAHTUMA 

lauantaina 6.7. 
Tämä pelataan henkilökohtaisena 

pistebogey-kisana, jossa on 
runsaasti erikoiskilpailuja.

100100100100100100100100100100100100100100100100
PÄÄTTÄJÄISET 

 lauantaina 21.9. 
Tämähän alkaa olla jo perinne: Neljän hengen joukkue-
kisa Noin sata! Kaikki avaavat, joukkue valitsee pallon, 

josta kaikki jatkavat omana pelinään täysien tasoitusten 
pistebogeyna. Joukkueen tulos on kahden parhaan 

pb-tulos/reikä. Ja voittaakseen on kerättävä 
noin sata pistettä, mistä kisan nimi. 
Kokoa itse joukkue tai ilmoittaudu 

koostejoukkueeseen.

AVAJAISKISA
 lauantaina 18.5.

Joukkuekilpailu Cha Cha Cha. Muodosta neljän 
hengen joukkue tai ilmoittaudu yksin, toimisto 

kokoaa yllätysjoukkueen. Valssiahan mennään niin, 
että ykkösreiältä joukkueen pottiin tulee paras 

PB-tulos, kakkoselta kaksi, kolmoselta kolme 
ja neloselta aloitetaan kierto taas 

alusta.

Tervetuloa pelaamaan. Äläkä unohda näihin liittyviä iltatapahtumia!
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Sea Golf Rönnäs ry Puheenjohtaja Juuso Ihalainen 
 Raija Tölkkö (naistoimikunta) 
 Matti Ronkainen (klubitoimikunta) 
 Tom Blomberg (seniortoimikunta) 
 Sami Grönqvist  (kilpailutoimikunta) 
 Kapteeni Raimo Holopainen 
 Toiminnanjohtaja Kari Mattila

Oy Sea Golf Ab  Puheenjohtaja Patrick Wackström 
 Tom Blomberg
 Jorma Ihalainen
 Anja Jokinen 
 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 
0500 556 679
pasi.mallat(a)seagolf.fi 

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)elisanet.fi  
www.christineblomqvist.fi 

Hallitukset ja organisaatio 2019

Sami Grönqvist
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Kaikille 
hyvää alkanutta 
kautta 2019.
Monella on varmaan jo kierroksia alla etelän lämmöistä tai har-

joitushalleista. Itsellä tuli mahdollisuus päästä viikon verran 

Espanjaan pelailemaan nyt kevään kynnyksellä. Sielläkin pe-

lattiin kilpaa kolme kierrosta paikallisten viikkokisoissa, joissa 

myös pääsin itse tutustumaan uusiin sääntöihin. Droppaami-

nen vaati oman aikansa, jotta muisti pudottaa polven korkeu-

delta. Lippu reiässä puttaaminen taas on makuasia. Sitten, jos 

ja kun avaus suuntautui outtiin niin siellä oli paikallissäännöis-

sä, että sai kahdella rangaistuslyönnillä vapautua väylälle siitä, 

mistä pallo ylitti OB-rajan eli neljäs lyönti lähti väylältä. Huom! 

Tämä sääntö pitää olla paikallissäännöissä mainittu.

Avauskilpailu oli Wilson Staff  scramble ja pelattiin 06.04. ja 

kentälle oli tänäkin vuonna ilmoittautunut 216 pelaajaa. 

Kentän kunto arvelutti vielä viikko ennen kisaa, mutta kent-

tähenkilökunta ja sitten sää oli tehnyt parhaansa ja pelaajat 

pääsivät todella hyvälle kentälle pelaamaan.

Muita poimintoja kesän kilpailuista:

01.05.  Viikkokisat alkaa

18.05.  Kauden Avauskisa

19.05.  Gloria Lady Cup

01.06.  HCP-sarjan Reikäpelit alkavat

01.06.  Honda Open

08.06. Atopik Finland Parikilpailu 1/4

21.06.  Juhannuskisa Atex Workwear Open

28.06.  First Goal Grilli Open

29.06. Atopik Finland Parikilpailu 2/4

06.07.  Kesäpäivan kilpailu

12.07.  Eltel Open 27r kilpailu

27-28.07.  SCR-Sarjan Reikäpelimestaruus

28.07. Atopik Finland Parikilpailu 3/4

03-04.08.  SGR Ikäsarja Mestaruuskisat

10.08.  House of Elliot, naisten parikisa (Best Ball)

17-18.08.  SGR Mestaruuskisat

24.08. Atopik Finland Parikilpailu 4/4

Lisää kisoja ja muuta viihdettä löytyy läpi koko kesän. 

Hyviä kisoja ja mieleenpainuvia treenirundeja kaikille.

Aurinkoisin terveisin!

Sami
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Oy Sea Golf Ab / Sea Golf Rönnäs ry • Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs

 puh. 0207 86 26 96 • toimisto@seagolf.fi 

Mestaruuskilpailut

IKÄMESTARUUDET
La–su 3.–4.8.2019

Sarjat:
M50/ N50
M60/ N60
M70/ N70

M75
 

Miesten M50- ja M60-sarjat 
pelataan keltaiselta tiiltä. 

M70-sarja pelataan siniseltä tiiltä. 
M75 ja naisten sarja pelataan 

punaiselta tiiltä.

Pelimuoto on miehissä ja 
naisissa tasoitukseton lyöntipeli. 

Sarja pelataan, mikäli 
osallistujia on vähintään 6. 

 Ilmoittaudu ke 31.7. mennessä. 
Kilpailumaksu 35 €, joka sisältää 

lounaat molempina päivinä.

Mestaruuskilpailut on edellisen kauden tapaan jaettu kahteen eri osaan, 
ikämestaruuskilpailuihin ja mestaruuskilpailuihin. 

Ikämestaruuskissa pelataan seniorsarjat ja mestaruuskilpailuissa miesten 
ja naisten A-sarjat (SCR) sekä klubimestaruudet miehissä ja naisissa (hcp lp).

MESTARUUSKILPAILUT
La–su 17.–18.8.2019 

(MA-sarjan 1. kierros jo pe 16.8.)

Sarjat:
Miehet 54r, scr lp, valkoinen tii
Naiset 36r, scr lp, punainen tii

 
Tasoitukselliset sarjat:

Miehet 36r, hcp lp, keltainen tii
Naiset 36r, hcp lp, punainen tii 

Kaikki sarjat pelataan 
osallistujamäärästä riippumatta. 

Ilmoittaudu ke 14.8. mennessä. 
Kilpailumaksu 35 €, joka sisältää 

lounaat molempina päivinä.

REIKÄPELIT 2019 

HCP-SARJA 
pelataan perinteisenä kaaviona 

kauden aikana. 
Ilmoittautuminen päättyy 1.6, 
jonka jälkeen kaavio arvotaan. 

Tasoituslaskenta ¾.
 

SCR-SARJA 
pelataan aiemmasta poiketen 

yhtenä viikonloppuna 27.–28.7. 
Tarvittaessa pelataan yksi 

karsintakierros aiemmin kesällä. 
Valkoinen/sininen tii.

 
Reikäpelin 

kilpailumaksu 15 €.



TOUKOKUU 2019 
18.5. La Kesäkauden avauskisa ja illanvietto  
19.5. Su Gloria Lady Cup Atopik Finland 
22.5. Ke Talkoo 3. 
27.5. Ma RST viikko 4. 
29.5. Ke Ping demo 

KESÄKUU 2019 
1.6. La Honda Open 
  Reikäpelimestaruuskilpailut 2019 
5.6. Ke Talkoo 4. 
8.6. La Atopik Finland Parikilpailu 1/4 (Scramble) 
10.6. Ma RST viikko 5. 
13.6. To Patina Golf 
19.6. Ke Talkoo 5. 
21.6. Pe Atex Workwear Open, Rönnäsin juhannuskilpailu 
28.6. Pe First Goal Grilli Open 
29.6. La Atopik Finland Parikilpailu 2/4 (Greensome) 
30.6. Su RST päiväkilpailu 1. 

HEINÄKUU 2019 
3.7. Ke Talkoo 6. 
6.7. La Kesäpäivän kilpailu 
7.7. Su  Wilson demo 
8.7. Ma RST viikko 6. 
  Ping demo 
12.7.  Pe Eltel Open 27r (2hlö) 
17.7. Ke Talkoo 7. 
19.7.  Pe  Lähipelimestaruuskisa klo 18 
20.7.  La  K-Market Gammelbacka Texas Scramble 
22.7. Ma RST viikko 7. 
27.7. La Reikäpelimestaruus 2019, SCR-sarjan kaaviovkl. 
28.7. Su Atopik Finland Parikilpailu 3/4 (Foursome) 
31.7. Ke Talkoo 8. 

ELOKUU 2019 
3.8. La SGR Mestaruuskilpailut, ikäsarjat 
5.8. Ma RST viikko 8. 
10.8.  La  House of Elliot, naisten parikisa (Best Ball) 
14.8. Ke Talkoo 9. 
17.8. La SGR Mestaruuskilpailut 
19.8. Ma RST viikko 9. 
24.8. La Atopik Finland Parikilpailu 4/4 (Best Ball) 
28.8. Ke Talkoo 10. 

SYYSKUU 2019 
1.9. Su Loviisan avoin mestaruuskilpailu 
2.9. Ma RST viikko 10. 
3.9. Ti Pro Jenni Senior Tour III 
22.9. Su RST päiväkilpailu 2. 

SGR Tapahtumakalenteri 2019

VIIKKOKILPAILUT 2019 

• 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!

ATOPIK FINLAND PARIKILPAILU 2019 

• Sekaparikisa

• Kaikki neljä osakilpailua ovat myös erillisiä kilpailuja.

• Leppoisaa lauantai-illan viettoa.

• Scramble, greensome, foresome ja bestball pelimuotoina.

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

MESTARUUSKILPAILUT 2019 

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

 Muista ilmoittautua ajoissa!

• Lyöntipelimestaruuskilpailut pelataan 16.–18.8.

• Ikämestaruudet pelataan tasoituksettomana lyöntipelinä 

 3.–4.8.

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!
27.7. La Reikäpelimestaruus 2019, SCR-sarjan kaaviovkl. 
28.7. Su Atopik Finland Parikilpailu 3/4 (Foursome) 

10.8.  La  House of Elliot, naisten parikisa (Best Ball) 

• Pidä hauskaa!
27.7. La Reikäpelimestaruus 2019, SCR-sarjan kaaviovkl. 
28.7. Su Atopik Finland Parikilpailu 3/4 (Foursome) 

10.8.  La  House of Elliot, naisten parikisa (Best Ball) 



Viihdekesä 2019

18.5.
AVAJAISILTA

6.7.
7.9.The 5th Rönnäs goes to sixties

Erään tutkimuksen mukaan golfkerhon tunnelma ja viihty-

vyys muodostuvat hyvin hoidetusta kentästä, leppoisista 

harkkakierroksista, monipuolisista kilpailuista, klubiravinto-

lan tarjonnasta ja puitteista sekä viihteellistä tapahtumista. 

Rönnäsissä nämä asiat ovat hyvässä balanssissa. Hieno peli- 

ja viihdekesä on tulossa.

 

Viihteellinen tarjonta painottuu kolmeen tapahtumaan: Ava-

jaisiin, jossa avajaiskilpailun jatkeena on huikea iltatapahtu-

ma, Kesäpäivän tapahtuma niin ikään kilpailu- ja iltasetillä 

sekä ”yleisön pyynnöstä” The 5th Rönnäs Goes to sixties. 

Älä siis missaa näitä! Maria Hänninen, Jaku Havukainen, 

Velleri, Taikuri Daniel ja Jiri Nikkinen The Beatles Tribute 

Band ovat täällä vain kerran kesässä!
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Raija Tölkkö 
naistoimikunnan puheenjohtaja

Naistoimikunnan 
ohjelma
Kenttä on jo avautunut ja innokkaimmat pelaajat ovat jo 

päässeet nauttimaan golfi sta.

Naisten pelikauden avaa 

ensimmäistä kertaa Rönnä-

sissä 19.5. pelattava Gloria 

Lady Cup – Atopik Finland, 

jonka sponsorina toimii Naviter. Tämä on avoin kisa ja samal-

la karsintakisa idän joukkueeseen, jonka upea fi naali pela-

taan 2.-3.8. Kytäjä Golfi ssa.

 Uutena naisten kisana tulee sunnuntaina 26.5. pelattava 

ZONTA Golf 2019 ja se on kaikille naisille avoin kisa. Tulokset 

lasketaan niin, että kaikki zontat ja muut ovat samassa kilpai-

lussa ja paras Zonta saa haltuunsa kiertopalkinnon. Tämä on 

hyväntekeväisyyskisa, josta 15 euroa/henkilö menee Zonta 

International Piirin 20 ZAU-kampanjaan.

 Helatorstaina 30.5. pelataan ystävyysottelu Vierumäellä, 

kaikki joukolla mukaan puolustamaan kiertopalkintoa.

 Elokuussa järjestetään avoin House of Elliott -kisa, missä 

palkintoina upeita helmikoruja.

 Lisäksi on suunnitteilla ystävyysottelu PBG-Virvik-Hirvi-

haara-SGR ja pelipaikkana Hirvihaara.

 Lauantaina 31.8. tulevat kotkalaiset seniorit ja naiset vie-

raaksemme Rönnäsiin.

Golf pitää kuntoa yllä ja auttaa painonhallinassa

Golf pitää muistin virkeänä

Golf vahvistaa luustoa

Golf pitää sydämen ja keuhkot kunnossa

Golf lievittää stressiä

Golf pidentää elinikää

Golf parantaa unen laatua

Golfi ssa loukkaantumisriski on pieni

1.

3.

5.
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Tänäkin kautena jatkuu  PELAA  100 – kisa HCP 54-31, minkä 

tarkoituksena on aktivoida naisgolfareita pelaamaan useam-

pia kierroksia kesän aikana. Kerää 100 pistettä omatoimisesti 

kirjaamalla pelikierroksen bogeypisteet. Kun sinulla on 100 

pistettä täynnä, ilmoita tulokset sähköisesti www.golf.fi /lady-

golf-sivuston kautta.

PELAA 100 ja KIERRÄ 20. Voit kartuttaa pistesaldoasi pelaa-

millasi kierroksilla 1.5.–30.9.2019 välisenä aikana. 100 pistet-

tä-kisaan tuloksen lähettäneiden kesken suoritetaan neljä 

palkintoarvontakisaa (kesä-, heinä-, elo- ja lokakuussa) aina 

kuukauden 5. päivän jälkeisellä viikolla edellisen kuukauden 

aikana lähetettyjen tulosten kesken. Viimeiseen arvontaan 

otetaaan mukaan 1.8.–3.9. tulokset. Voit ilmoittaa kesän aika-

na niin monta tulosta kuin haluat.

 Kun innostut, voit jatkaa jo pelatuilla kierroksillasi Kierrä 

20-aktivointitempaukseen. Kierrettyäsi 20 kierrosta, voit osal-

listua KIERRÄ 20 erikoispalkinnon arvontaan kauden lopussa. 

Samalla varmistat itsellesi aktiivisen tasoituksen.

Lopuksi kahdeksan terveellistä syytä harrastaa golfi a:

Nautinnollista golf-kesää

Raija



Tom Blomberg
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Rönnäs Seniorit 2019
Mennyt kausi hoidettiin hienosti läpi ja siitä iso kiitos kaikille 

eri tapahtumiin osallistujille. Alkanut kausi on alkanut uuden 

vetäjän, Tom Blombergin ohjauksessa.

 Kuluva kausi on alkanut tohinalla ja erityisesti senioreiden 

ensimmäinen talkootapahtuma alkoi superhienosti. Osallistu-

jamäärä hipoi 20 osallistujaa. Mikä parasta, talkookilpailussa 

uusi vetäjä otti heti voiton ja väistyvä vetäjä jäi hienosti, vai 

oliko se nyt surkeasti toiseksi! Siinäpä alkupöhinä uudelle se-

nioreiden toimikaudelle.

 Loppukauden matkasuunnitelma on jo hyvällä vaiheella 

ja piakkoin ilmoittautumislista ilmestyy ilmoitustaululle. Ole 

tarkkana ja muista ilmoittautua heti, koska paikkamäärä on 

rajallinen ja vain nopeimmat pääsevät mukaan. Matkat ovat 

olleet hauskoja ja sopivasti porukoita haastavia, rentoutusta 

unohtamatta. RST-kilpailukausi on myös polkaistu käyntiin 

ja ensimmäisen osakilpailun voitti Marcus Mikander, lähes 

ylivoimaisesti! Laittakaa parastanne, jotta saamme jokaiselle 

RST-viikolle uudet voittajat.

 Senioritoiminnan juttu on saada porukat kasaan ja puhal-

tamaan yhteen hiileen. Talkootyöt, valvontatyöt, omat kisat 

kaikkineen ovat osaltaan tuomassa viihtyvyyttä ja aktiviteet-

tia Rönnäsin klubille ja pelikentälle. Toivon, että myös te, juuri 

50 täyttäneet olette myös ”Golf-sennuja” ja siten tervetulleita 

Rönnäsin senioritoimintaan. Fakta on, että jos uusia toimijoita 

ei tule, senioreiden ns. vanha kaarti vähenee, ja siten toiminta 

hiljenee. Uudet henkilöt ja ajatukset kehittävät toimintaam-

me ja antavat puhtia jatkaa toimintaamme. 

Omasta puolestani kiitän kaikkia menneistä vuosista ja toi-

votan Tompalle intoa hoitaa uutta pestiä. Minä olen siirtynyt 

Klubitoimikunnan vetäjäksi tämän kauden alussa. Poistuva 

klubitoimikunnan vetäjä, Laihon Kari, on ansiokkaasti hoita-

nut tämän kauden esiintyjäkaartin. Iso kiitos Karille hienosti 

hoidetuista menneistä vuosista. Hauskoja jorausiltoja ja nau-

tinnollisia musiikki- ym. elämyksiä on takana. Tulevia tapahtu-

mia varten, ottakaa minua hihasta kiinni ja kertokaa millaisia 

esiintyjiä, juttuja, mitä tahansa haluatte että järjestämme klu-

billamme. 

Kiitos kaikille ja nautiskelkaa kesästä ja hienoista puitteista, 

jotka ympäröivät meidät Rönnäsissä!

 Tompalle tervetuloa remmiin hoitamaan senioreiden juttu-

ja alkaneella ja tulevilla kausilla! 

Matti Ronkainen

ProShop palveluksessasi



Pelikauden 2019 merkittävin muutos myös meidän klubipe-

laajien kannalta on uusien golfsääntöjen tuomat tilanteet. 

Aihetta käsitellään tarkemmin tämän jäsenlehden toisessa 

jutussa – ja myös konkreettisesti kevään ja kesän aikana. Tä-

män jäsenlehden ilmestyessä on pidetty jo yksi sääntöilta 

ja saimme parasta mahdollista asiantuntemusta, kun asian 

avasi uusien sääntöjen käännöstyössä vahvasti vaikuttanut 

liittotuomari Timo Huvinen Golfl iitosta.

 Tiedän, että moni rönnäsläinen on jo ”antanut periksi” 

omassa tuloskehityksessään ja pelailee vain liikunnan ja ul-

konaolon riemusta. Hyvä niinkin! Toisaalta, iso osa senioreita, 

veteraaneja ja eläkeläisiä jaksaa edelleen uskoa omaan kehi-

tykseensä lukemalla alan lehtiä ja kirjallisuutta, katsomalla 

golfvideoita, käymällä rangella, ottamassa golfopetusta ja 

osallistumalla kilpailuihin.

Kolmantena ryhmänä on lisäksi ne, joilla on vahvoja urhei-

lullisia tavoitteita golfi ssa. Kehittyä singeltasoon, saada edus-

tustehtäviä ja menestystä. Valitettavasti Rönnäs – pitkälti 

sijainnistamme johtuen – ei ole Uudenmaan menestyksek-

käämpiä juniorikasvattajia, mutta näillä mennään ja ilahdu-

taan aikuisiän menestyksistä. Onhan riveissämme mm. reikä-

pelin SM-kultaa toissa vuonna sarjassa M70 voittanut varsin 

aktiivinen pelaaja.

 Golfi n liikunnallinen ja urheilullinen puoli saattaa joillain 

kulkea vielä näiden kolmen kategorian välimaisemissa. Toi-

von kuitenkin, että kaikki me rönnäsläiset mahdumme sa-

moihin lähtöihin kenties täysin uusien pelikavereiden kanssa 

ja pidämme yllä hyvää pelihuumoria kunnioittamalla kuiten-

kin toisten pelisuorituksia tämän toivomalla tavalla eli ei liiku-

ta, ei mölistä ja kaikki seuraavat kaikkien lyönnit. Pelikaverin 

kunnioittamista on myös se, jos oma peli ei ole pelipäivänä 

aivan parhaassa kuosissaan, niin ehkä ihan kaikkien omien 

lyöntien epäonnistumisten syitä ei kannata ääneen arvioida. 

Siirtymätaipaleilla ja viheriön vapautumista odotellessa voi-

daan kyllä smooltolkata vaikka uusista säännöistä, kala- ja 

sieniapajista sekä Rönnäsin tulevista tapahtumista. Ja olkoon 

Rönnäsin 30 vuotisen taipaleen juhlavuoden kaikkien yhtei-

nen asia: kunnioitetaan kenttää ja pidetään siitä hyvää huolta 

korjaamalla kaikki pallon putoamisjäljet, asettamalla divotit 

paikoilleen, haravoimalla bunkkerit ja muistamalla viheriön 

suojaetäisyydet liikuttaessa golfautolla, kärryä vetämällä tai 

bägiä kantaen.

Menestyksellistä juhlavuotta ja kiitos panoksestasi kauniin ja 

hyväkuntoisen kenttämme ylläpidossa!

Rami Holopainen

kapteeni

Merikotka, rusakot, joutsenet ja 
hanhet ovat jokapäiväisiä tuttavuuksia kierroksen aikana, 
mutta jos nousee 5:30 aamukahville, voi nähdä vaikkapa 
valkohäntäkaurislauman tutustumassa kenttäämme.

Rami Holopainen 
kapteeni

Pelataan 
uusin säännöin ja 
uusin tavoittein 
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Arja Sipronen 
pro

Hei Rönnääs!

JUNIORIT !

Kesän junnujen golfopetus sunnuntaisin 

maksuttomasti klo 13–15 alkaen kesäkuussa 

ja loppuu kun koulut alkavat.

Junnujen golfl eiri juhannuksen jälkeen 

24-25. kesäkuuta.

TERVETULOA!

TERVETULOA OPPIMAAN! 
Tiedustelut  ja varaukset:

Arja Sipronen 

puh. 0405 867 314

arja.sipronen@sipronen.inet.fi 

puh. (09) 2966 106

Kausi 2019 on hyvässä vauhdissa. Toivon että jäsenistö opet-

telee uuden sääntökirjan annin huolellisesti, jotta ei tulisi 

penaltteja kentällä. Kapteeni pitää varmaan useita 

sääntötapahtumia, jotta oppia 

on tarjolla. Suosittelen 

kuitenkin uuden sääntö-

kirjan hankintaa. Bägissä 

on hyvä olla ajanmukainen 

sääntökirja.

Kivaa alkanutta kautta kaikille 

toivottaa proonne Arja

Klubiravintolan 
terveiset
Tervehdys kaikille myös täältä keittämön puolelta ja hyvää ja 

menestyksellistä golfkautta 2019.

 Olemme tänä vuonna talvehtineet ihan täällä kotimaassa, 

emmekä ole avartaneet maailman kuvaamme esim. Espanjan 

auringon alla. Kyllä se näinkin talvi kuluu mukavasti.

 Olemme jälleen yrittäneet kehitellä jotain uutta kivaa teille, 

esimerkiksi tänä kesänä grillataan ihan oikealla hiiligrillillä, jo-

ten saadaan peliin ihka oikeita makuja.

 Pieniä hinnan tarkistuksia on odotettavissa meistä riippu-

mattomista syistä, mutta ne ovat erittäin maltillisia. Hanaolut-

uutuutena on tällä kaudella Lapin Kullan pure, gluteeniton luo-

Outi & Pekka Jyry
Rönnäsin klubiravintola
TJ Catering

muolut, mikä on jo alkukaudesta saanut hyvän vastaanoton.

Toivotaan tälle kesälle yhtä hienoja 

ilmoja kuin oli viime kesänä.

Nähdään ja hymyillään kun tavataan!

Outi, Pekka ja koko muu henkilökunta



Uusien sääntöjen vaikutus Rönnäsissä

Golfsääntöihin on tehty parin vuoden valmistelutyönä kaik-

kien aikojen merkittävimmät muutokset. Joku saattaa kysyä, 

että vaikuttavatko ne meidän rönnäsläisten pelaamiseen? 

Vastaus on kyllä ja ei.

 Uudet säännöthän ovat nyt täysin voimassa ilman min-

käänlaista siirtymää. Suomessa pelikauden vasta käynnistyt-

tyä, tulevat uudet tilanteet käytännössä esiin ensimmäistä 

kertaa. Teoreettisella tasollahan niitä on ollut aikaa opiskella 

jo puoli vuotta. Oletan, että samoihin ”ongelmiin” törmätään 

koto-Suomessakin kuin kokemukset Espanjan suomalaispe-

leistä tammi-helmikuussa: uusi droppaussääntö, puttaami-

nen lipun ollessa reiässä ja Ready golf -fi losofi an oivaltami-

nen koskemaan koko kenttää ja kaikkia tilanteita.

 Itse kentällä eivät uudet säännöt näy ollenkaan: vesiestei-

den (lue: estealueiden) punaiset ja keltaiset paalut säilyvät 

ja pelataan LÄHES samoin säännöin kuin ennenkin. Uusia 

OB-paaluja ei tule, eikä Rönnäsissä tulla ottamaan käyttöön 

OB-lyönnistä vapautumista kahdella rangaistuslyönnillä. 

Paikallissääntöihin tulee kyllä hiuksenhienoja viilauksia ja ne 

kannattaa käydä läpi ainakin ennen ensimmäistä kilpailukier-

rosta, joskin muutoksista informoidaan tarvittaessa myös kil-

pailuohjeissa.

 Pelaamisessa uudet säännöt vaikuttavat – tai pitäisi vai-

kuttaa – kahdella tavalla: kierrosaika lyhenee jopa 10-15 

minuuttia ja tulokset paranevat parin lyönnin verran. Kierros-

ajat tosin lyhenevät vasta sitten, kun kaikki pelaajat oivalta-

vat Ready golf -ajatuksen ja kun viheriötyöskentely menee 

niin, että lippua ei nosteta ja lasketa edestakaisin. Tulokset 

puolestaan paranevat siksi, että lukematon määrä ”pikku mo-

kista” tulleita rangaistuslyöntejä ei enää lisätä tulokseen. Ja 

kuten aiemminkin olen todennut; tunne säännöt, jotta voit 

hyödyntää niitä omaksi eduksesi varsinkin kilpailukierroksen 

aikana. Pelaajan vastuu tekemisistään säilyy toki ennallaan; 

rangaistus on otettava ja ilmoitettava merkitsijälle, kuten 

aiemminkin. Kukaan ei siis ANNA rankkareita, vaan pelaaja 

OTTAA ne.

Uusista säännöistä saa runsaasti infoa muun muassa netistä, 

videoilta, lehdistä, sääntökirjoista ja sääntöilloista sekä kes-

kustelemalla pelikavereiden kanssa tilanteet auki aina on-

gelmatilanteissa. Toki minuunkin saa olla yhteydessä ja mie-

lihyvin autan aina tilanteen pohdinnassa ja purkamisessa. Se 

kuuluu kapteenin ja eritoten golftuomarini rooliin. 

 Aloita itseopiskelu näistä:

 • dropaaminen ja pudotusalue

 • estealueet, vapautuminen ja toiminta

 • bunkkerit ja niistä vapautuminen ja toiminta 

  bunkkerissa

 • pallon tahaton liikuttaminen ja osuminen 

  varusteisiin, kaksoiskosketus

 • viheriöpelaaminen; lipun kanssa tai ilman ja 

  viheriövaurioiden sallittu korjaaminen

 • pallon tunnistaminen ja nostaminen

 • maahan painunut pallo

 • pallon etsimisaika

 • Ready golf

  Tapaamisiin klubilla, teeboxissa ja viheriöillä!

    Rami Holopainen

     kapteeni, seuratuomari

rangaistus on otettava ja ilmoitettava merkitsijälle, kuten 

aiemminkin. Kukaan ei siis 

OTTAA

Uusista säännöistä saa runsaasti infoa muun muassa netistä, 

videoilta, lehdistä, sääntökirjoista ja sääntöilloista sekä kes-

kustelemalla pelikavereiden kanssa tilanteet auki aina on-

gelmatilanteissa. Toki minuunkin saa olla yhteydessä ja mie-

lihyvin autan aina tilanteen pohdinnassa ja purkamisessa. Se 

kuuluu kapteenin ja eritoten golftuomarini rooliin. 

  Tapaamisiin klubilla, teeboxissa ja viheriöillä!

    Rami Holopainen

 Aloita itseopiskelu näistä:

  bunkkerissa

  varusteisiin, kaksoiskosketus

  viheriövaurioiden sallittu korjaaminen

     kapteeni, seuratuomari
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• Porvoosta 27 km 
• Loviisasta 35 km

• Itäkeskuksesta 68 kmHelsinki

Sipoo

Porvoo

Pernaja
Loviisa

Pyhtää

RÖNNÄS

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.

Sekapari Cup 1:
Lauantaina 8.6.

SCRAMBLE

Sekapari Cup 3:
Sunnuntaina 28.7.

FOURSOME

Sekapari Cup 2:
Lauantaina 29.6.

GREENSOME

Sekapari Cup 4:
Lauantaina 24.8.

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.



Kun golf koukutti

Kolme loviisalaista senioria pohti muutama vuosi sitten kukin 

tahoillaan, että mitäpä tässä voisi vielä ”myöhäisaikuisiällä” 

alkaa harrastamaan. Kun niin ikään loviisalainen – jo vuosi-

kymmeniä golfi a pelannut – Tuija ”Tuikku” Lindholm järjesti 

loviisalaisille senioreille syksyllä 2014 tutustumisretken Rön-

näsin golfkentälle, Heljä Säkkinen, Arja Nordman ja Erkki 

Järvimäki lähtivät mukaan – ja sillä tiellä ollaan. Golf koukut-

ti, kunnolla ja pysyvästi.

 Kaikilla kolmella oli aiempien liikuntatottumusten ansios-

ta hyvä kuntopohja golfharrastuksen aloittamiseen. Vaikka 

golf ei sykettä juuri nostakaan, tulee neljän tunnin kierroksen 

aikana kävelykilometrejä kymmenkunta ja sen aikana noin 

sata lyöntiä. Suomalainen golfari pelaa keskimäärin kolmi-

senkymmentä kierrosta vuodessa, mutta aktiivisimmat yli 

sata, mikä tekee tuhat kilometriä kävelyä eikä välttämättä 

aina ihan tasamaalla. Kyllä siinä kunto pysyy vähintään koh-

dillaan.

Heljä, Arja ja Erkki korostavat kaikki golfyhteisön hienoa ilma-

piiriä ja ovat kaikki aktiivisia joka toinen keskiviikko järjestet-

tävissä golfklubin talkoissa ja heti perään pelattavissa talkoo-

laisten golfkisoissa. Kaikki kannustavat golfi n harrastuksen 

aloittamista pohtivia tulemaan mukaan ja vakuuttavat, että 

myös uudet pelaajat vastaanotetaan mieluusti mukaan. Alun 

hudit ja ohiputtaamiset ymmärretään, eikä niille naureskel-

la, sillä kaikki ovat saman polun kulkeneet. Heljä kiteyttääkin 

golfi n fi losofi an Mark Twainin ohjeeseen: Olkaa rohkeita, 

uskaltakaa! 

-Kahdenkymmenen vuoden päästä harmittelet enemmän 

asioita, joita jätit tekemättä, kuin niitä, joissa epäonnis-

tuit. Joten irrota köydet ja purjehdi ulos turvallisesta sata-

masta. Etsi. Unelmoi. Ja löydä.

Sisäänheittäjä auttoi
Heljä kertoo nyt, että ei nel-

jä vuotta sitten haaveillut 

lainkaan golfi sta, mutta 

Loviisan seniorigolfkerhon 

kautta mukaan tulo tapah-

tui ikään kuin vahingossa. 

-Olihan siinä alussa paljonkin opeteltavaa; lyöntitek-

niikka, säännöt ja myös etiketti. -Aika pian oivalsin 

kuitenkin, ettei golfi ssa ole tärkeintä pelkkä suoritta-

minen. Se on ennen kaikkea liikuntaa, ihanaa ulkoi-

lua ja mukavien, samanhenkisten ihmisten tapaamis-

ta. Golfi ssa voi kokea upeasti vuodenaikojen vaihtelut 

ja seurata eläimiä, muun muassa Rönnäsin joutsen-

perheen elämää monen kuukauden ajan. Jokaisel-

ta pelikaverilta oppii aina jotain, samoin jokaiselta 

pelikierrokselta. Pitää uskaltautua myös kilpailuihin, 

sillä ei ole voittajia, jos ei ole häviäjiä ja voin ihan hy-

vin ottaa häviäjän tärkeän työn! -Mielestäni jokaisen 

golfarin tulisi pelata vain itselleen, toki hieman tavoit-

teellisesti ja kun tavoite toteutuu, olen tyytyväinen 

– ja asetan uuden tavoitteen. Joskus jopa ajatuksen 

voima työntää palloa eteenpäin. Jos mielialani on 

jostain syystä maassa, golf toimii lääkkeenä Silloin 

on ihana pelata vaikka yksinkin, lyödä kahta palloa, 

nauttia ja tervehtyä.

Oli oikea valinta
Arja pelaa 2-3 kierrosta vii-

kossa, mikä tekee pelikau-

della jopa 70-80 kierrosta 

eli reilusti tuplaten keskiver-

topelaajaan nähden. -Mieli-

kuvani vain vahvistuu, että 

golf oli oikea valinta. -Koen tämän todella mielekkää-

nä liikkumisena, johon yhdistyy mainiosti sosiaalinen 

kanssakäyminen raittiissa ilmassa. Aina tapaa kivoja 

kavereita, joita ei tarvitse voittaa, riittää kun haastaa 

aina itsensä. -Rönnäs alkaa olla minulle jo toinen koti.

Ympärivuotista golfi a
Erkki koki jo aloittelijan ta-

soituksen 54 varsin haas-

tavaksi seitsenkymppiselle, 

mutta tänä vuonna jo pela-

tun 66 kierroksen jälkeen ta-

soitus on jo melkein 20, mikä 

tarkoittaa vain yhtä lyöntiä enemmän väylää kohti 

kuin Rönnäsin parhailla pelaajilla! Golfi sta on tullut 

minulle jo ympärivuotinen harrastus, sillä teemme 

seniorikerhon kanssa pelimatkoja ulkomaille ja sen 

lisäksi hankimme Loviisaan golfsimulaattorin, jossa 

voi lyödä sisätiloissa ihan oikeita golfl yöntejä aina 

kun intoa riittää.



17

Kunnioita kenttää

Kentän kunnosta vastaa vain kaksi tahoa: kenttähenkilökunta 

ja pelaajat. Rönnäsissähän ei kenttää huolleta kilpailujen ai-

kana, mutta jos aamukierroksella tavoittelee samaa viheriötä 

kentänhoitaja ja pelaaja, on itsestään selvää, että annetaan 

kentänhoitajan leikata viheriö ensiksi – onhan se birdie sitten 

helpompi upottaakin!

 Kentällä liikkumisesta on annettu selkeät ohjeet. Tuloskort-

tiinkin on kirjoitettu: älä vedä kärryjä viheriön ja esteen välistä. 

Useimminhan tätä ohjetta rikotaan väylillä 10 ja 13. Ykkösväy-

lällä on vesiesteen ja viheriön välissä ketjutus ja kieltotaulu ko-

rostamassa ohjeistusta.

 Erityisen tärkeää on noudattaa golfauton käytöstä annettu-

ja ohjeita, sillä golfauto saattaa painaa matkustajineen ja bä-

geineen yli 500 kg! Vaikka Rönnäsissä onkin sallittu golfauton 

käyttö kuivissa olosuhteissa myös väylillä, tulisi silti ajaa mah-

dollisimman pitkälle asfaltoituja ja hiekkapintaisia polkuja pit-

kin. Meillähän on nämä polut asfaltoitu jokaisen lyöntipaikan 

viereen, johon auto tulisi jättää, eikä ajaa polun ja teepaikan 

väliseen rinteeseen, eikä missään tapauksessa teepaikalle. 

Erityisen tuomittavaa on ajaa golfautolla viheriön ja esteiden 

välistä, edellytetäänhän ohjeistuksissakin golfauton jättämistä 

15 METRIN PÄÄHÄN VIHERIÖSTÄ, paitsi tapauksissa, joissa vi-

heriön vieressä on päällystetty tie.

 Mikäli sääolosuhteet edellyttävät, voidaan golfauton käyt-

töä rajoittaa päiväkohtaisesti. 

 Puisto-kentälle ajettaessa on Kabbölentien ylityksessä käy-

tettävä erityistä varovaisuutta. Golfauton käytössä sovelletaan 

normaaleja tieliikenteen lakeja ja asetuksia koskien siis muun 

muassa käyttöä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Olkaamme me rönnäsläiset kentän kunnioittamisessa aina 

esimerkkinä runsaslukuisille vieraspelaajillemme, joita voi toki 

ainakin törkeistä piittaamattomuuksista ohjeistaa - silti kohte-

liaasti.
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• Porvoosta 27 km 
• Loviisasta 35 km

• Itäkeskuksesta 68 kmHelsinki

Sipoo

Porvoo

Pernaja
Loviisa

Pyhtää

RÖNNÄS

Viikkokilpailut 2019

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

Sea Golf Rönnäsin avoimet viikkokilpailut 2019
• 20 osakilpailua alkaen 29.4.

• Pelipäivät ma–su (1 kierros/viikko)

Viikkokilpailu Eclectic 2019
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 75 % 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
• Ajankohta julkaistaan toukokuun aikana.
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Pelaammeko vastuullisesti?

Maailma, jossa elämme, on valtavien ympäristövaatimusten, 

ja mitä ilmeisemmin myös -muutosten edessä. Ilmaston-

muutos, hiilijalanjälki, sähköautot, fossiilienergia, kulutusta-

pamuutokset jne. ovat otsikoita ja sanoja jokapäiväisessä uu-

tisoinnissa. Mutta, koskeeko se meitä golfareita ja voimmeko 

me vaikuttaa asiaan? Kokonaan toinen asia on pelaajan pe-

lillinen ja eritoten kilpailullinen vastuu, mutta yhdistävänä 

tekijänä on omakohtaisen vaikuttamisen mahdollisuus – tai 

mahdollisuuden käyttämättä jättäminen.

 YK:n 1.1.2016 julkaisemasta listasta kestävän kehityksen 

tavoitteista on johdettavissa toimenpiteitä, mitkä vaikut-

tavat myös kentänhoidollisiin toimenpiteisiin, mitkä oikein 

toteutettuna edesauttavat muun muassa ympäristökuormi-

tuksen keventämisessä. Näissä asioissa vastuu on kenttäyh-

tiön hallituksella ja edelleen operatiivisessa toteutuksessa 

toimitusjohtajalla ja kenttämestarilla. Mutta, myös me pelaa-

jat voimme vaikuttaa omalta osaltamme ympäristömme ja 

laajemmin koko planeettamme hyvinvointiin.

 Skeptikot sanovat, ettei pieni Suomi voi yksin pelastaa 

maailmaa. Kuinka sitten yksi viidesmiljoonasosa suomalaisis-

ta? Vanha sanonta on, että pienistä puroista… Otetaanpa esi-

merkkejä: Rönnäsissä pelataan 30 000 kierrosta vuodessa. Jos 

pelaaja juo yhden kierroksen aikana kolme limpparipulloa ja 

heittää pullot sekajätteisiin, on se 100 000 pulloa vuodessa. 

Vaihtoehtonahan on viedä pullo kierrätyspisteeseen tai hel-

pommin; Rönnäsissä on joka toisella tiiauspaikalla tölkkien ja 

pullojen keräyslaatikko, joista ne kerätään talteen ja viedään 

satavarmasti kierrätykseen. Täysin vastuutonta on heittää 

tölkki luontoon, jossa sen hajoaminen kestää 200 vuotta, 

muovipullolla 500 vuotta ja lasipullolla miljoona vuotta. Tu-

pakointihan on vähentynyt oleellisesti, mutta oletetaan, että 

joka kymmenes pelaaja polttaa 5-6 tupakkaa kierroksen ai-

kana ja heittä natsan kentälle tai ”piilottaa” sen divotin alle. 

Seuraavan 30 vuoden aikana näitä natsoja on jemmattu ken-

tällämme puolisen miljoonaa kappaletta, mutta kun natsa 

maatuu noin kahdessa vuodessa, on vuosikuormitus ”vain” 

muutama kymmenen tuhatta kappaletta.

Pelaajan vastuu pelissä
Vaikka golfsäännöt on nyt uusittu ja yksinkertaistettu, niin 

vanha vastuukysymys pätee edelleen: pelaaja on vastuussa 

tuloksensa oikeellisuudesta ja sääntöjen noudattamisesta. 

Kunkin pelaajan vastuulla ja omallatunnolla on myös edellis-

ten esimerkkien mukaisesta ajattelusta ja toiminnasta. Kol-

mantena asiana on pelaajan vastuu kentän kunnon huoleh-

timisesta kierroksen aikana. Ja tässä on hyvänä ohjenuorana 

vanha viisaus; kunkin peliryhmän jäsenen tulisi viheriöllä 

korjata oman pallonsa putoamisjälki ja joku toinen.

Rami Holopainen
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Forssa, Haapajärvi, Helsinki, Iisalmi, Jyväskylä, Kalajoki, Kokkola, Kuopio, Lahti, Lappeen-
ranta, Mikkeli, Oulu, Raahe, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa, Vantaa

RTS on myöntänyt mm. Topin melamiinioville, kalusterungoille ja 
laminaattitasoille M1-laatuluokituksen – parhaan mahdollisen.

Varaa suunnitteluaika helposti ja nopeasti: topi-keittiot.fi

k e i t t i ö / k y l p y h u o n e / k o d i n h o i t o / l i u k u o v e t / s ä i l y t y s

kotimaista kalustemuotia
s u o m a l a i s i s s a  k o d e i s s a  j o  8 0  v u o t t a
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