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Sea Golf 
Rönnäs 
kiittää 
yhteistyö-
kumppaneita 
kaudesta 
2016!

Sea Golf Rönnäs kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan. SGR 
on Teidän myötävaikutuksellanne kehittynyt yhdeksi Suomen 
arvostetuimmista kentistä, mikä näkyy muun muassa vieraspe-
laajien jatkuvana kiinnostuksena. Tämän päivän yhteistyön tu-

lee olla kaksisuuntaista. Niinpä SGR suositteleekin 
jäsenistöään käyttämään yhteistyökumppa-

neiden tuotteita ja palveluita aina kun 
niille on tarvetta.

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

Markkinointityöryhmä ottaa mielellään 
vastaan palautetta tästä lehdestä.

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

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

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

Toimisto: 
toimisto@seagolf.fi 
tel. 020 786 2696
fax. 020 786 2699

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

Yhteystietopäivitykset 
osoitteeseen 
toimisto@seagolf.fi 
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Kari Mattila

Toimitusjohtaja

Oy Sea Golf Ab
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Toimitusjohtajalta
Käytännössä heti lokakuun loppuun päättynyt kausi oli golfyh-
tiön kannalta katsottuna varsin normaali. Päivämaksutulot jää-
vät jonkin verran edelliskaudesta. Tämä selittyy noin kahta kuu-
kautta lyhyemmällä pelikaudella, kuukausi vähemmän keväällä 
sekä kuukausi vähemmän syksyllä. Kesäkauden päivämaksutulot 
vaihtelevat jonkin verran lomasään mukaan, mutta ovat vuosit-
tain silti lähellä toisiaan. Aikainen pelikauden aloitus keväällä 
ja etenkin loppusyksyn scramble-kilpailut ovat päivämaksujen 
osalta kausittaista vaihtelua aiheuttavia tekijöitä.
 Yhtiökokous hyväksyi kevättalvella yhtiöjärjestyksen muu-
toksen siten, että jatkossa nykyinen vastike jaetaan kahteen 
osaan, perusvastikkeeseen ja pelimaksuun. Molemmista mak-
suista päättää yhtiökokous. Osakkeen pelioikeutta jollakin ta-
valla käyttävä osakas maksaa normaalisti molemmat maksut, 
eikä tilanne aiemmista kausista juuri muutu. Sen sijaan osakas, 
jolla ei ole käyttöä pelioikeudelle, voi maksaa pelkän perusvas-
tikkeen, jolloin pelioikeutta ei käytetä kyseisellä pelikaudella. 
Perusvastikkeen mahdollisuus tulee helpottamaan osakkaan 
asemaa käytön puuttuessa. Samalla sen pitäisi poistaa ylitar-
jontaa vuokramarkkinoilta. Muutoksen myötä yhtiön osakkaille 
tarjoaman vuokrapooli poistuu käytöstä.

Kauden aikana toteutettiin useita pienempiä parannustöitä ken-
tällä. Meri-kentän väylien 1, 2 ja 11 vesiesteiden reunoja kun-
nostettiin. Toimenpiteillä haettiin sekä parempaa hoidettavuut-
ta ja pelattavuutta kuin myös visuaalisen ilmeen kohennusta. 
Etenkin 11. väylän vesieste oli varsin pahoin kasvanut umpeen. 
Väylien 1 ja 2. esteiden kunnostettu reuna pitäisi jatkossa olla 
selkeämpi pelata, kun pallot ovat joko pelissä tai esteessä, eivät 
siinä välillä vaikeasti hoidettavalla alueella.

Liikkuminen kentällä
Kauden aikana keskusteltiin useasti kärryjen ja golfauton kans-
sa liikuttaessa siitä, mistä voidaan kulkea ja mistä ei. Ohje on 
selkeä ja kriittisimmillä kohdilla kulkua on pyritty ohjaamaan 
ketjuin. Kärryjä tai autoa käytettäessä ei koskaan tule kulkea 
viheriön ja esteen välistä, mikäli kohtaan ei ole tehty selkeää 
kuljettavaksi tarkoitettua polkua. Luonnollisesti jos viheriön ja 
esteen välillä on kymmeniä metrejä, ei estettä enää lasketa kuu-
luvaksi viheriöalueeseen. Ohjeistusta tehdään vain siitä syystä, 
että on hieman arveluttavaa työajan ja varojen käyttöä, mikäli 
kärjistäen maanantaina kylvetään viheriön vierestä aluetta uu-
delle ruoholle ja loppuviikon aikana sama alue rikotaan käve-
lyllä uudelleen. Yhden tai kahden pelaajan kulkemisella ei ole 
merkitystä, mutta aina tulee huomioida, että jokaisen aktiivin 

Rönnäsiläisen toimiessa samoin, ei mikään alue kestä jatkuvaa 
kulutusta. Haluamme tarjota pelaajille resurssien mukaan par-
haan mahdollisen pelialustan. Tämä ei ole mahdollista, mikäli 
viheriön vieressä, yhdellä tärkeimmistä pelialueista, on kävelys-
tä paljaaksi ja kovaksi kulunut polku.
 Virheelliseen liikkumiseen puuttuminen on aina vain henkilö-
kunnan, kapteenin tai valvojan tehtävä. Sillä, että ns. ulkopuoli-
nen käy asiasta huomauttamassa, ei yleensä saada kuin tilannetta 
pahemmaksi. Vieraspelaajien osalta täytyy muistaa myös se, että 
eri kentillä voivat säännöt poiketa toisistaan. Toimivin ratkaisu on 
se, että omat pelaajat liikkuvat pelatessaan kenttää säästäen. Vie-
raan kulkiessa vääristä paikoista, mietitään kahteen kertaan onko 
asiasta syytä huomauttaa. Saamme nimittäin liiankin nopeas-
ti leiman pelaajaa ylivalvovasta kentästä. 
 Kulkua kentällä ohjataan edellä mainituista kentänhoidol-
lisista syistä. On kuitenkin olemassa muutamia kohtia, joissa 
kävely todella rikkoo kentän pelkkää nurmea pahemmin. Näi-
tä ovat esimerkiksi ainakin vesiesteiden reunat 1. ja 12. väylillä 
sekä korkeiden hiekkaestein reunat 5. ja 9. väylillä viheriöiden 
ympäristössä. Maa painuu kävelyn myötä aina jonkin verran. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on väylän 12. viheriön reuna, jonka 
pinta oli ennen kunnostusta vajonnut estettä kohden yli puo-
limetriä alkuperäisestä tasostaan. Liikutaan siis ensi kaudella 
kentällä ohjeiden mukaan.

Kaudesta 2017
Tulevan kauden aikana 
väylän 15. pidennys 
otetaan varsinaiseen
pelikäyttöön. Kauden 
aikana tehdään myös 
viimeiset muutostyöt 
väylän esteiden osalta. 
Väylän keskellä näkyvä 
kallioalue peitetään 
ainakin osittain. Tii-
paikalle rakennettiin 
syksyn aikana pieni torni, 
jonka avauslyönneissä oleva 
katvealue saadaan näkyväksi 
riittävin osin.

Mukavaa talvikautta,
Kari Mattila
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Juhlat on juhlittu, 
on aika Juhlia
Monelle jää vuosista aina juhlat mieleen. Arvokas, hieno, su-
rullinen tai tosi rento ja rempseä. Oikeastaan juhla kuin juhla 
– niissä ollaan online ja palataan tunnelmiin yleensä kuvien kera 
vielä vuosienkin jälkeen.
 Vuoden viimeinen hallituksen kokous on juuri takana. Teim-
me hieman kylmässä klubiravintolan kulmapöydässä tilanne-
katsausta vuodestamme ja keskustelimme ärhäkän syyssateen 
lomassa kuluneiden vuosien tapahtumista. Kentälle on tapah-
tunut hirveästi hyvää, yleisilme on raikas ja rento sekä golfyh-
teisömme voi kaikkiaan tosi hyvin. Yksi asia on kuitenkin tässä 
vuosien aikana myös hieman huomaamattomasti tullut isoksi 
osaksi klubiamme – Bileet!
 On huimaa ajatella, että saamme Rönnäsin Merisaliin niin 
upeita artisteja ja viihdetaitelijoita tanssittamaan seuralaisiam-
me ja heidän ystäviään. Asiat ei ole koskaan niin sanotusti yh-
den tai kahden henkilön saavutus, mutta kyllä upeiden artistien 
saaminen Merisaliimme, ei niin lähelle keskustan pyörteitä, on 
yhden miehen tulos – kiitos K. Laiho. 

 Ensi vuosi on Suomen iso juhlavuosi. Rönnäs kunnioittaa 
upeaa vuosijuhlaamme ja jatkaa golfailujen lomassa läpikauden 
juhlien järjestämistä. Tulevan kauden avaukseen otamme jo heti 
huhtikuun alussa hieman toisenlaisen lähtölaukauksen. Kesäai-
kaan juhlitaan ja tanssitaan jo julkaistuissa tapahtumissa. Kausi 
halutaan päättää myös hieman tavallisesta poiketen – mutta 
eipäs paljasteta vielä ihan kaikkea!    
 Kuten hyvin tiedämme, niin kaikki ei ole aina yhtä juhlaa. 
On siis muistettava ja palattava perusasioihin. Haluankin täs-
sä syyskirjeessäkin vielä nöyrästi kiittää kaikkia vapaaehtoisia, 
jotka ovat omalla panostuksella tehneet olosuhteistamme niin 
hyviä kuin ne nyt ovat. Kiitos myös kaikille Rönnäsin henkilö-
kuntaan kuuluville. Teette hyvällä ystävällisellä otteella palve-
luistamme positiivisen kokemuksen.

Antaa talven hiipiä nyt luoksemme. Ei unohdeta kuitenkaan pi-
meisinä ja lumisina hetkinä ulkoilua ja monipuolista liikuntaa 
sekä nautinnollista yhdessä oloa. Ensi kauteen on helppo lähteä, 
kun mieli ja kroppa ovat kunnossa sekä vireystila huipussaan.

Hyviä hiihtokelejä,

Juuso

Juuso Ihalainen

Hallituksen puheenjohtaja

Sea Golf Rönnäs ry



Rönnäsissä aktiivi-
nen kilpailukausi
2016 kilpailukausi oli taas omasta mielestäni sujunut moittee-
tomasti. Lumen ja talven aikainen tulo rajasivat loppukauden 
scramble-kilpailuja totuttua aiemmin. Kauden aikana on pelattu 
saman verran kilpailuita kun aikaisempina vuosina ja niitten pe-
luutuksessa olemme myös koitettu entistä tehokkaammin huo-
mioida meidän muut golfarimme, jotka eivät kilpaile niin aktii-
visesti. Olemme myös koittaneet muutamaa uutta pelimuotoa, 
kuten viikkokilpailun fi naalissa Shoot Out -kisaa.
 Korostan vielä meidän pientä ”ongelmaamme”, kun ilmoit-
tautumiset kilpailuihin tulee niin viime hetkessä tai jopa jälki-
ilmoittautuneena. Tämä tuottaa toimistolle ongelmia lähtöaiko-
jen kanssa sekä niiden vapauttamisessa muille pelaajille mikäli 
kilpailu ei tule täyteen. Ja mikäli parikilpailussa tulee eri määrä 

pareja, joko peruutuksen tai jälki-ilmoittautumisen takia, niin 
sekin tuo omat ongelmansa. Pelaako silloin joku pari yksin vai 
kolmen parin ryhmässä yms. Näihin toki on tullut parannusta 
viime kaudesta, mikä on ollut kiva huomata.
 Sujuvasta kilpailukaudesta kuuluu todella iso kiitos meidän 
caddie-tytöille Victorialle ja Alexandralle sekä syksyllä myös 
Vilmalle. Koitamme taas ensi vuonna 
järjestää mielenkintoisia ja mieleen-
painuvia kilpailuja tasokkaalla 
palkintopöydällä. Ehkä me jopa 
tässä talven aikana keskitään 
joitain uusia kilpailuja/peli-
muotoja, jotka toisivat entistä 
enemmän pelaajia kisoihin.

Kiitos ja kumarrus,

Toffe

Christoffer Salomaa

Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

caddie-tytöille Victorialle ja Alexandralle sekä syksyllä myös 
Vilmalle. Koitamme taas ensi vuonna 
järjestää mielenkintoisia ja mieleen-
painuvia kilpailuja tasokkaalla 
palkintopöydällä. Ehkä me jopa 
tässä talven aikana keskitään 
joitain uusia kilpailuja/peli-
muotoja, jotka toisivat entistä 
enemmän pelaajia kisoihin.

Kiitos ja kumarrus,

Kenttätoimikunnan 
yhteenveto
Kenttätoimikunta lienee jäsenistölle kaikkein etäisin ja tunte-
mattomin toimikunta, mikä johtunee sinänsä ”näkymättömäs-
tä” toiminnasta – päätökset näkyvät pelaajille eri tavoin kuin 
esimerkiksi kilpailu- tai klubitoimikunnan aktiviteetit. Kenttä-
toimikunta on kuitenkin kokoontunut koko pelikauden aikana 
kuukausittain tehden merkittäviäkin päätöksiä, jotka näkyvät 
pelaajille ja osakkaille yleensä viiveellä.
 Kenttätoimikunnan tehtävät ovat monimuotoisia, mutta pää-
periaate on huolehtia kentän pitkäjännitteisestä suunnittelusta ja 
kehittämisestä niin seuran tavoitteiden kuin pelattavuuden, turval-
lisuuden ja peliviihtyvyyden osalta. Toimikunta valmistelee myös 
investointiesityksiä muun muassa kentän rakentamisen ja laitehan-
kintojen osalta hallitukselle, joka käsittelee toimikunnan ehdotuk-
set ja hyväksyessään huomioi ne budjetissa. 

Paikallissääntöjen päivitys käsitellään myös toimikunnassa, 
samoin kentän opasteet ja muut merkinnät. Niinpä jos pelaa-
ja huomaa joitain puutteita, ristiriitoja tai yleensä jotain kehi-
tettävää kentän, sen pelattavuuden ja yleisen pelikierroksella 
viihtymisen osalta, on palautteen oikea osoite yleensä kenttä-
toimikunta - sen puheenjohtaja tai kuka tahansa yksittäinen jä-
sen - joka varmasti tuo asian käsiteltäväksi toimikuntaan, joka 
ohjeistaa tarvittaessa asian hoidon ja tiedottamisen esimerkiksi 
toimitusjohtajan, kenttämestarin tai kapteenin vastuulle.

Kenttätoimikunta 2016
Bror-Erik Mattsson  puheenjohtaja
Jouko Purontakanen hallitusjäsen/Oy
Greger Salomaa hallitusjäsen/Oy
Kari Mattila  toimitusjohtaja, sihteeri
Mari Hyttinen  kenttämestari
Jorma Ihalainen seuran edustaja
Raimo Holopainen kapteeni/ry
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Senioritoimikunnan 
kausi 2016
Kiitän kaikkia senioreita, jotka ovat erittäin aktiivisesti osallis-
tuneet seuran toimintaan, kilpailuihin ja talkoisiin sekä edusta-
neet seuraa UAS:n reikäpeleissä. 

Kausi numeroiden valossa:
• Talkootapahtumia oli kymmenen, joissa oli yhteensä 
 160 osallistujaa
• Valvontapäiviä oli 35, jotka hoidettiin 12 valvojan voimin
• UAS:n reikäpeleissä edusti Rönnäsiä seitsemän eri pelaajaa
• RST:a pelattiin kymmenen kierrosta. Miespelaajia oli 35, 
 jotka pelasivat 224 kierrosta ja vastaavasti naisia 20 ja 
 120 kierrosta.

Onnittelut vielä RST:n kokonaiskilpailun voittajille 
Lena Granfeltille ja Seppo Salolle 
sekä Talkoo-golfi n fi naali-
voittajille Tarja Salolle ja 
Olli Mikonheimolle!

Nyt seniorien vetäjän tehtävistä 
luopuessani koen senioreiden 
suurimmaksi haasteeksi saada 
”nuoret” seniorit aktiivisti 
mukaan toimintaan. Toivon 
myös menestystä vuosi-
kokouksessa valittavalle 
uudelle senioritoimikunnan 
puheenjohtajalle. 

Elias Huotari

Elias Huotari

Senioritoimikunnan puheenjohtaja

SEURAOTTELUN SGR VS PICKALA LÄHTIJÖITÄ KAUDELLA 2016
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Naisten 
kesätapahtumat
”Kun saapuu syys niin lehdet puiston se hehkumaan 
saa loistoaan...” näillä laulun sanoilla on kesästä 
jäljellä vain ihana muisto.
 Naisten tapahtumat järjestettiin perinteiseen tapaan mm. 
ystävyysotteluiden pelaamisella naapuriseurojen kanssa sekä 
tekemällä kesäretki jollekin lähikentälle.
 Kausi aloitettiin ystävyysottelulla Vierumäen Golfseuran 
naisia vastaan, jotka saapuivat toukokuussa Rönnäsiin pelaa-
maan. Oma seuramme ei ollut vieras-
korea ja vei voiton tuloksella 
212-178 pistettä ja näin kierto-
palkinto jäi tänne. Henkilökoh-
taisen kisan kolme parasta 
olivat Raija Tölkkö (1.),  
Satu Konttinen (2.)  
ja Taru Putro (3.) 
Erikoiskilpailussa 
lähimmäksi 
lippua pääsi 
Raija Tölkkö 
ja 

pisimmän draivin avasi Taru Putro (ViGS).
 Naisten sunnuntaina 12.6. oli tavallinen kesäkisa ja tar-
koituksena oli tuoda yksi kiinnostunut lady mukaan pelaamaan 
kisaan. Osallistujia oli lähinnä omasta seurasta ja yksi muualta 
Hirvihaaran Golfi sta Tiina Halmevuo, joka voitti kisan tuloksella 
34 ja seuraavina olivat Lena Granfelt ja Monica Iivonen.
 Tänä vuonna naisten kesäretki suuntautui heinäkuussa 
haastavalle Iitti Golfi n kentälle. Retkeen osallistujia oli kaikkiaan 
19 pelaajaa.
 Lumene-kisa pelattiin elokuussa ja osallistujia oli kaikkiaan 
48 naista. Kisan voittivat joukkue Clever Päivi/Ilmoniemi Sari tu-
loksella 38 pistettä ja seuraavina olivat Halonen Airi/Virta Päivi
(37 p.) sekä Högström Gerd/Lillemann Inga (37 p.) Perinteeksi 
muodostunut Lumenen best ball -kisa on ollut aina suosittu ja 
toivotaan, että myös ensi kesänä kisa toteutuu.
 Elokuun lopulla pelattiin 4-seuran ystävyysottelu ViG-PBG-
Kotojärvi-SGR virvikissä, mutta meiltä ei ollut osallistujia. Kisan 
voitti Tina Jolkkonen Porvoo Golfi sta tuloksella 35 pistettä.
 Syyskuussa oli vielä ystävyysottelu Kymi Golfi n kanssa, 
mutta SGR:stä olin minä vain yksin paikalla, joten ensi kesä 
tulee kutsu Kotkaan uusintaotteluun. Silloin lähdemme oikein 
isolla joukolla noutamaan kiertopalkinto takaisin Rönnäsiin.
 Talvikausi lähestyy ja moni meidän naispelaajista viettää 
talvikauden pelaten etelän lämmössä, mutta meille muille on 
tarkoitus järjestää mukava iltapäivä Haikon kartanossa hemmo-
tellen ja nauttien hyvästä ruoasta ja seurasta. Lisätietoa tapah-
tumasta tulee ensi vuoden puolella sähköpostilla.

Kiitän kaikkia kuluneesta kaudesta ja katse on jo tulevaan ke-
sään.

Syysterveisin Raija

 Naisten tapahtumat järjestettiin perinteiseen tapaan mm. 

”Kun saapuu syys niin lehdet puiston se hehkumaan ”Kun saapuu syys niin lehdet puiston se hehkumaan 

Vierumäen naiset 
vierailulla 
Rönnäsissä 

Raija Tölkkö

Naistoimikunnan puheenjohtaja
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Klubitoimikunta 
kulki viihde edellä 
Keskustelimme hallituksessa, että klubitoimikunnan rooli olisi 
lähinnä järjestää erilaisia viihteellisiä tapahtumia muutaman 
kerran vuodessa. Tänä vuonna näin tapahtui ja niinpä bailasim-
me kolmen isomman, osittain jo perinteeksi muodostuneiden 
tapahtumien merkeissä.
 Aloitimme Rönnäs Jazzilla kesäkuun neljäntenä. Upea Kepa 
Kettusen kokoama yhtye. Kiittäjiä riitti ja bändi nautti soittami-
sesta innokkaalle yleisölle. Jatketaan ensi vuonna 3. kesäkuuta. 
The Second Rönnäs Jazz, teemana Soul ja Blues. Bändin kokoaa 
jälleen Kettusen Kepa. Ei huono.
 Kesäjuhlassa meitä ilahdutti jälleen lämpimällä läsnäolollaan 
Velleri. Tällä kertaa mukana mainio Päivi Mäkinen  ja aivan ihas-
tuttava Edith Piaf tarina- ja lauluilta. Ensi vuodeksi he kokoa-
vat teemalla ”Suomi 100 mittarissa” -esityksen, jonka varasin 
saman tien vuoden 2017 kesäjuhlaan 8. heinäkuuta.
 Ja sitten. Toinen Rönnäs goes to sixties. Kolme ja puoli tun-
tia jengi jorasi aivan mahtavan The Diamondsin tahdissa. Kundit 
totesivat, että ”meillä oli varmaan vähintään yhtä mukavaa kuin 

yleisöllä”. Siinä sitä palautetta arvon ystävät. 
 Ensi vuonna järjestetään jo kolmas sixties-ilta. Se onkin sit-
ten Beatlesiä. Ja soittajina, ei vähempää kuin Jiri Nikkinen and 
The Beatles Tribute band. Tämä tapahtuma on 2. syyskuuta. 
Joten vauhtia ja tasoa riittää myös ensi vuodeksi. Varatkaahan 
tilaa kalenteristanne!
 Vielä lopuksi tästä vuodesta pieni tilasto osallistujista: Jazzia 
kuuntelemassa 78, kesäjuhlassa 50 ja sixties-tapahtumassa 64 
nautiskelijaa.
 Kiitos kaikille, tervetuloa bailaamaan jälleen ensi vuonna. 
Muistettakoon myös tällä 
tavalla 100-vuotiasta 
Suomeamme.

Kesän odotuksin,
hyvää syksyä ja 
liukkaita kelejä 
talveksi!

Kari Laiho   

Kari Laiho

Klubitoimikunnan puheenjohtaja



Rönnäs Goes to 60’s 
ja kesäpäivää... 
Kesäpäivän tapahtumaa vietettiin kuunnellen iki-ihanan Päivi 
Mäkisen Edith Piaf -tulkintoja. Säestäjänä tietysti Rönnäsin va-
kiolaulattaja ja -tanssittaja Velleri.
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Sääntö-
kiinnostuksen vuosi 
Kaikkein ilahduttavin asia, mitä olen kapteenin virassa saanut 
kokea tänä vuonna, on ne lukuisat, jopa kymmenet sääntöky-
symykset joita olen saanut ratkottavaksi yleensä pelikierroksen 
jälkeen. Menikö oikein, on yleisin jatkokysymys eli pelaaja ja pe-
liryhmä ovat ratkoneet tilanteen jo paikan päällä. Yleensä oli 
mennytkin, mutta joskus rankkareiden kohdalla oli menty yh-
dellä kahden sijaan. Kuten kevään jäsenlehden ”muistiohjeessa” 
annoin, niin ne kaksi tulevat yleensä pelaajan hölmöilystä – hel-
posta virheestä.  Antakaa vaan tulla lisää, mielelläni pohdin. Pa-
ri kertaa on tullut niin paha, etten perussääntökirjasta ole vas-
tausta löytänyt, mutta silloin olen kääntynyt liittotuomari Timo 
Huvisen puoleen, joka osaa kaivaa ”deccarista” oikean sivun. 
Timokin on ilahtunut sellaisista ”ongelmatapauksista”, joita hä-
nellekään ei tule joka päivä eteen. Koko ketju siis kehittyy!
 Tätä vuotta voisi luonnehtia myös marinan vuodeksi – ja nyt 
en tarkoita tällä mitään merellistä yhteyttä, sillä nyt on otettu 
nimenomaan pelikierroksen kuluessa harvinaisen paljon kantaa 
greenien kuntoon, väylä 15:een, uuteen WC:hen, vääriin kilpai-
lumuotoihin jne. Yleensä asioihin, joihin pelikaveri ei juurikaan 
voi vaikuttaa ja kun narisijan elantokaan ei ole sidoksissa peli-
olosuhteisiin ja -ympäristöön, tuntuu rutina turhalta. Mutta, val-
taosahan meistä pelaa päivittäin golfsääntöjen peruskiteytyksen 
mukaisesti: PELAA PALLO KUTEN SE MAKAA, PELAA KENTTÄ 
NIIN KUIN SE ON JA JOS ET VOI, PELAA KUTEN ON REILUA. 
JA TIETÄÄKSESI MIKÄ ON REILUA, TUNNE GOLFSÄÄNNÖT! 
Ja tähän kapteenin lisäys: ja jos et tunne, kysy Ramilta!
 Oma tuntemukseni Rönnäsin golfkenttään on äärimmäisen 
positiivinen tasoituksella 15+. Niinpä kapteenin maljan osoitta-
minen kenttämestarillemme oli kiitos minulta myös yksittäisenä 
pelaajana, mutta jälkeenpäin on selkään taputeltu ja todettu 
valintani oikeaksi ja kannatettavaksi. Tästä enemmän 

itse valintajutussa, mutta tämä aasinsiltana seuraavaan kappa-
leeseen.

Kentän hoito on kaikkien vastuulla
Vuoteen 2016 sisältyi myös muutama moitteen (lue: kehittymi-
sen) paikka. Ihan kaikki emme aina muista niitä keskeisiä pelaa-
jan vastuulla olevia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat paitsi kentän 
kuntoon, myös perässä tulevien ryhmien peliviihtyvyyteen! Siis: 
korjaa pallon putoamisjäljet viheriöllä (myös forella), korjaa di-
votit, joita varsinkin syksyn märillä keleillä lentelee, mutta juuri 
näiden uuskasvu onkin varsin todennäköistä, haravoi bunkkerit – 
ja aseta harava ohjeiden mukaisesti bunkkeriin; kokonaan ja varsi 
poikittain tulosuuntaan. Aika harva näyttää myös huomanneen, 
että par3-väylillä on lyöntipaikan vieressä hiekka-nurmiseos, jol-
la voi paikata lyöntipaikan vaurioita. Muilla avauspaikoillahan ei 
divotia vastaavasti sitten edes suositella laitettavaksi paikalleen. 
Ymmärrän ja hyväksyn golfauton käytön silloin, kun se on tervey-
dellisistä syistä välttämätöntä. Toki golfautoa voi käyttää myös, 
jos ei oikein jaksa tai huvita kävellä, mutta kyllä silloin tulisi nou-
dattaa annettuja ohjeita eli autolla ei saa ajaa polun ja teeboxin 
väliselle penkalle (säästö 2-3 askelta) ja ei tietenkään ihan viheri-
ön kupeeseen, eikä missään tapauksessa viheriön ja hiekkaesteen 
välistä – kun se on kärryilläkin kielletty! Näissä skarppausta 
uuteen pelivuoteen 2017! Ja lopuksi vielä kaikille: Osallistukaa 
senioritoimikunnan organisoimiin talkoisiin, jotka nekin ovat osa 
”kentänhoitoa”. Tunnelma on hieno ja parin tunnin työrupeaman 
jälkeen on luontaisetujen paikka: pelataan leppeä kisa ja nauti-
taan myöhäislounas, jonka voi toki syödä ennen peliäkin. Oleel-
lista on osallistuminen ja vaikuttaminen – ja jos ei ihan suoraan 
kentän kuntoon, niin ainakin visuaalisuu-
teen ja sitä kautta peliviihtyvyyteen!

Tapaamisiin juhlavuonna 2017

Rami Holopainen
kapteeni, seuratuomari

Raimo Holopainen

Kapteeni

lista on osallistuminen ja vaikuttaminen – ja jos ei ihan suoraan 
kentän kuntoon, niin ainakin visuaalisuu-
teen ja sitä kautta peliviihtyvyyteen!

Tapaamisiin juhlavuonna 2017

kapteeni, seuratuomari
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Kapteenin malja

Kapteenin eräs miellyttävimmistä, mutta samalla vaikeimmista 
tehtävistä on valita yli tuhannen jäsenen ja lukuisten taustatoi-
mijoiden joukosta yksi henkilö tai mahdollisesti toisiaan täyden-

tävä duo. Tänäkin vuonna kertyi ”kapun listalle” useita potentiaa-
lisia vaihtoehtoja, mutta loppujen lopuksi valinta oli sittenkin 
helppo: kenttämestari Maria Hyttinen.
 Perusteluja ei tarvitse kaukaa hakea. Jo klubirakennuksen 
edustalta näkyy lukuisia Marian kädenjälkiä. On se pikku suihku-
kaivo ja sen viereinen kivipengerrys. Entä itse kenttä? Vesiesteet 
ovat aivan toisenlaisessa kuosissa kuin vuosi pari sitten. Väylien 
varrelle on tullut uusia istutuksia jne. Tärkeimpänä kuitenkin 
kentän yleiskunto, sen pelattavuus ja myös visuaalisuuden pa-
rantuminen. Ihan pieni ansio lankeaa tästä myös talkooväelle, 
mutta siinäkin Maria ja talkoovastaava Juha Koivunen ovat yh-
dessä pohtineet, mitkä asiat ovat tärkeitä ja niiden kimpussa on 
talkooväki sitten uurastanut.

Kiitos vielä kerran Marialle kaudesta 2016 panostuksestasi, ”sil-
mästäsi” ja oikeisiin asioihin keskittymisestä!

Rami Holopainen
kapteeni

Rio ohoi!
Ei rönnäsläisten elämä ole pelkkää golfi a. Aika moni seurasi 
myös Rio de Janeiron kesäolympialaisia Suomen laihasta mitali-
saaliista piittaamatta. Mainiot evästykset saatiin heinäkuisessa 
RIO-illassa, jossa ”omat” pelaajamme Hannu-Pekka Hänninen ja 
Jokke Purontakanen antoivat sellaisen tietoiskun, jonka pohjalta 
oli hyvä asettua kotisohvalle.
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Aurinkoiset 
terveiset Espanjasta!
Täällä olen kuten niin monena vuonna aikaisemminkin ja muis-
tellessani viime kesää tulee mieleeni aurinkoiset päivät.
 Kesän kohokohta oli jälleen kerran junnuleiri, mikä onnistui 
loistavasti. Mukana olleet yhteensä 34 tyttöä ja poikaa oppivat 
paljon golfi sta ja yhdessä olemisesta. Ja mikä tärkeintä, kaikilla 
oli kivaa! Suurkiitos vapaaehtoisille, ilman heitä ei olisi leiriä-
kään. Kuten ennenkin, meillä oli myös koko kesän ajan treenit 
sunnuntaisin klo 13 - 15. Jostain syystä osallistujia ei ollut yhtä 
paljon kuin edellisenä kesänä, mutta laatu korvasi määrän! Tree-
nit jatkuvat myös ensi kesänä.
 Myös klubin ideoimat ryhmäharjoitukset perjantai-iltaisin 
olivat - kiitos Karin - kiva lisä opetuksiin, jotka toivottavasti jat-
kuvat myös  tulevana kesänä. Palaute oli kovin myönteinen.
 Kiitos kaikille kuluneesta kesästä, nähdään taas ensi kesänä! 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

toivottaa proonne Arja



Tiskin takaa 
Hei kaikki Rönnäsläiset,
 
Vaikka monesti tuntuu että caddiemasterien ainua työtehtä-
vä on sateen todennäköisyyden ennustaminen, teemme myös 
paljon muuta ;) Oletko esimerkiksi ikinä miettinyt kuka pesee 
pyyhkeet saunoihin ja kuka ompeli Merisalin verhot jne. No kyl-
lä, me sen hoidamme ja paljon, paljon muitakin tärkeitä pieniä 
tehtäviä joita ei edes huomata, muutoin kuin silloin kun jokin ei 
toimi. Teemme parhaamme, mutta me olemme myös vain ihan 
tavallisia ihmisiä jotka tekevät virheitä, toki olemme oppineet 
todella paljon virheistämme. Pikku virheitä sattuu ja tapahtuu, 
parantamisen varaa löytyy aina, mutta meidän mielestämme 
kausi 2016 sujui todella mukavasti. 
 Meillä järjestettiin esimerkiksi muutamia liiton kisoja tällä 
kaudella kuten Mid Tour Reikäpeli SM, M55 Haastajatour ja ju-

niorikisa. Nämä kilpailut eivät ehkä miellyttäneet 
ihan kaikkia omia pelaajiamme, koska Meri-

kenttä oli suureksi osin suljettu tällöin, mutta 
tässä haluaisimme muistuttaa että kyseiset 

kisat ovat todella tärkeitä Rönnäsille. 
Nämä kisat tarkoittavat pitkiä ja 

rankkoja päivä, mutta samalla kisat ovat todella kiinnostavia ja 
opettavaisia, on ollut hauskaa työskennellä liiton tuomareiden 
kanssa ja kisailijat tykkäsivät paljon hienosta kentästämme, 
säästä huolimatta. 
 
Det har varit roligt att få vara med och hjälpa med Honda Open 
deltävling och fi nalen som i år visade sig vara en succée för våra 
egna spelare. Att se den nya, omtalade toaletten byggas upp på 
bana 10 har varit intressant, speciellt era åsikter har stundvis 
varit väldigt underhållande, men visst har vi också tagit emot 
många bra tips och idéer. Shoppen har gått bra den här säson-
gen och vi är väldigt glada för att våra egna spelare varit 
nöjda med utbudet, önskemål tas dock alltid emot :) 
 
Kausi on ollut antoisa, olemme tehneet uusia 
tuttavuuksia, caddietiskin äärellä on käyty 
monta kiinnostavaa ja tunteikasta  keskustelua. 
Kesä on ollut oppirikas ja todella ihana, 
Kiitos kaikille teille siitä! Tack till er alla för 
en härlig säsong! 
 
Vi vill även tacka Kari, Maria och 
hennes grabbar för denna säsong,
utan er skulle vårt jobb bli omöjligt!

 
Acke ja Vicke
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VINKKI ENSI KAUDELLE!Aivan mahtavaa kun muistatte ilmoittaa, kun menette pelaamaan kierroksen Puisto-kentälle tai joudutte perumaan peliajan (se käy helposti puhelimitse, tallennathan seuraavan numeron puhelimeesi: 020 7862696 ), tämä pikkujuttu helpottaa caddien työtä 
huomattavasti!” 
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Kentänhoidon 
kuulumiset
Kentänhoidollisesti kulunut kausi oli varsin hyvä. Kasvu läh-
ti käyntiin nopeasti lämpimän kevään ansiosta ja talvituhoilta 
vältyttiin käytännössä kokonaan. Kauden alkuun uusitut kaste-
lujärjestelmän pumput toimivat hyvin ja niiden käyttö helpottui.
Merkittävin projektityyppinen työ oli väylän 15. valmistelu pe-
likäyttöä varten. Pidennyksen syksyllä kylvetyt väylä- ja kar-
heikkoalueet lähtivät heikosti kasvamaan, jonka takia väylän 
muotoiluita ei päästy tekemään. Myös karheikkoalueet joudut-
tiin pitämään pitkinä, joka taas näkyi pelaajille pallojen etsintä-
nä. Keväällä 2017 tullaan siistimään väylän laitojen metsiköitä 
avauslyöntien kohdalta sekä peitetään kallioalue keskeltä väylää. 
Hiekkaesteiden muotoilu tehdään myöhemmin kauden aikana.

Syksyllä 2016 hankittiin viheriöleikkuri, joka aiemmista poike-
ten toimii osittain sähköllä. Tämän pitäisi parantaa leikkuujäl-
keä jatkossa. Kaudelle 2017 hankitaan harjoitusalueelle uusi 
pallokone, joka mahdollistaa paremmin pallojen pesun. Kevääksi 
valmistuu keittiötilan laajennus sekä myöhemmin kesän aikana 
wc:t Meri-kentän takayhdeksikölle sekä Puistoon.
 Marraskuun alussa alkanut talvi väistyi hetkeksi ja kentällä 
päästiin vielä tekemään viimeisiä ilmastuksia sekä suojaamaan 
viheriöt talvea vastaan. Väylien hiekoitukset saatiin tehtyä kui-
vaan maahan jo syyskuun aikana. Hiekkaa levitettiin väylästä 
riippuen 10–40 tonnia/väylä. Toiveena taas olisi, että maa jää-
tyisi kunnolla ennen lumipeitteen tuloa, jolloin kasvitaudit eivät 
pääsisi etenemään kosteassa maassa lumen alla.

Hyvää talvikautta,

Kenttämestari Maria joukkoineen

Alla ja seuraavalla sivulla kuvia kesän projekteista.

Uusitut 
pumput.

13. väylän vesiesteen 
uusittu reuna.

Meri 13. väylän metsikön kulma 
haketettiin keväällä.

Meri 1. väylän 
suihkulähde.

13. väylän kiven ympäriltä poistettiin 
ruusupensas.

Kentän polkujen asfaltointia jatkettiin 
kaudella 2016.

>>
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Meri 11. väylän vesiesteen 
kunnostusta keväältä.

15. väylän pidennyksen 
vaihe kesältä.

Meren 2. väylän 
korjattu este.

Väylähiekoitus käynnissä syyskuussa. 
Työ tehdään  yhtiön katelevittimellä.

Takaysin
uusi wc.

11. väylän 
viimeistelty este.

Polku väylän 
15. pidennykselle.

Meri 1. väylän esteen 
reunustaminen käynnissä.

11. väylän sillat 
korjattiin talkoissa.

Puisto 1. väylän reunustettu 
vesieste.

Hybridileikkuri 
testissä.

Michael Eriksson
0400 615 255

cafe@kabbolemarina.fi 

ILMALÄMPÖPUMPUT 
Rönnäsin alueelle
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Lähipeli 
ratkaisee

Benny Högström 
tarkin kuudensisssa 
Rönnäsin lähipelin 
mestaruuskisoissa.



Mikan pikku näpy avaus,

Markon hypridin pamaus.

Putti sisään, 

ei meitä estä enää mikään. 

1.
Marko avaa sataan- viiteenkymppiin, Mika tähtää kuppiin.

Metri ohi, Marko kuppiin sohi.

2.

Kierros 
Markon matkassa 
Jäsenlehtihän on aina avoin myös jäsenistölle. Tällä kertaa 
”haasteeseen” tarttui Marko Clever, toinen osapuoli vuoden 
2015 Kapteenin maljan saaneista. Tämäkin aktiivisuus kuvaa 
sen valinnan oikeellisuutta. Ja nyt yli kahdensadan pelikierrok-
sen Markon mukana kierrokselle, pelikaverina Mika Ilmoniemi.

Kaksi birdyä takana,  on vastustajan naamat valkeat kuin lakana.Paari tässä tehtiin, bisset päälle vedettiin.

3. Markon pallo greenillle 
 läsähtää,
Mikan vuoro putterillä 
 tähtää.
Kupissahan se tietty on, 
olo täysin voittamaton. 

4.

Birdy pullosta vedetty 

 kolme huikkaa. 
Mika pallon hcp ykköselle 

 tuikkaa,tuloksena ensimmäinen poki, 

hyvä sekin toki.

5.

tuloksena ensimmäinen poki, 

Mikan hirmu svingi,

kummun yli, on se kingi.

Hiekasta hyvä paari, 

perrrrkele sanois vaari.

6.

Molempien avaukset päin  v***a, 
kakkonen kuitenkin kohti  lippua. 
Kaksi puttia,
kun väisteltiin greeni kuttia.

7.
Marko tarjoo jo suklaata 

 Mikalle, 

ettei mee väsy ihon alle.

Neljäs börö, 

ja jeekeriä pikku lörö.

8.

Mikalta hirmu avaus pommi 

semmoiseen ei pystyis ees 

 Tommi.
Sen jälkeen kunnolla 

 ryssittiin, 

reikä tuplaksi sössittiin.

9.
Yleisö klupilla meille jo taputtaa, 

mahdollista voittajaa.
Mutta peli ei ole vielä pelattu, 
ennen kuin isot tuopit on otettu.

Klupitalo

Foor huuto raikaa,
onneksi männyn 
 rungossa on taikaa.
Onnekas paari korttiin, 
Marko turvautuu kaksin  
 käsin norttiin.

10.

Helppo avaus keskelle  satasen merkkiä, huimaa se jo viereisen  väylän Stenbergin Erkkiä.
Birkkua se taas vaan puski,
nyt ihmetellään kumpi on  
 kuski.

11.

Mika tööttää rautakasilla,
on lentorata mallilla.
Hole in oneksi rullikin,
pystyssä alkaa olla jo peukutkin.

12. Hole in onen jälki tunnelmaa, 
paljonhan menee shamppanjaa.
Tripla veden kautta tärähtää,
mutta sen kyllä kortti vielä 
 kestää.

13. Marko nätisti hypettää, Mika jo Sarkkulille Honkongiin   
 holikkaansa skypettää. Sarkkulilta onnitteluja satelee, 

reikä paariksi menee.

14.

Sarkkulilta onnitteluja satelee, 

Kova vastatuuli haittaa avausta, 

Marko puskaan lorottaa kusta.

Taistelun tulos on tupla 

ja Markon otsasta pois kupla.

15.

Mikan lempi birkku väylä edessä, 

eikä pallo voi olla vedessä.

Niimpä Mika birkuksi reiän chippaa, 

kohta ei oo birdy pullossa 

 tipan tippaa.

16. Vastustajat yrittää  etumatkaamme kuroa, eikä me suostuta  maksamaan birdy veroa.Bokyn taktikoimme,puhetta jo harjoitella  voimme.

17.
Draiveri chppi ja kaksi puttii, savolainen sannoo, voitto kottii.Tässä on lopputulos,
kun Marko ja Mika pääsee 
 yhdessä ulos.

18.

Made by 
Marko Clever :)

17
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Shoot Out!
Viikkokisan fi naali huipentui Shoot Out 
-kisaan, jonka Tom Grönqvist käänsi 
jännittävien vaiheiden jälkeen edukseen. 
Itse fi naalivoiton vei aiemmin 
Marko Vuorivirta.

Elämäsi 
Rönnäs-Eclectic 
Eclectic on golfi n ns. tilastopelimuoto, jossa seurataan omaa 
pelaamista yhdellä tietyllä kentällä yleensä yhden kauden ajan. 
Eräs ex-puheenjohtajistamme avasi asiaan kuitenkin uuden nä-
kökulman, kun hän kertoi tilastoineensa kaikki Rönnäsin kier-
rokset, joista on sitten valinnut parhaat reikäkohtaiset tulokset 
ja tätä hän kutusi osuvasti Elämänsä Eclecticiksi.
 Tästä innostuneena haastattelin muutamaa kovaa pelimies-
tä; Marcusta, Bassea, Esaa, Seppoa jne. ja sain tietysti kovia lu-
kuja: alle 60 mentiin monen pelaajan voimin.
 Nyt haluaisin ihan tilastoida nämä tulokset reikäkohtaisesti, 
joten pyydän ja haastan kaikki rönnäsläiset ilmoittamaan par-

haan Meri-kentän Eclectic-tuloksensa vuosien 1989-2016 vä-
lillä. Teen siitä sitten koosteen ja hieman tilastointiakin kevään 
jäsenlehteen.

Tartuhan haasteeseen, 
kiitos!

Rami Holopainen
kapteeni
rami@holarion.fi 
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16.4.2016 WILSON STAFF SCRAMBLE 65 paria
 1. Jukka Mikkonen/Kari Ojala, 61
 2. Mika Ilmoniemi/Sari Ilmoniemi, 62
 3. Kari Enroth (HiGM)/Peltonen Jussi (HiGM), 63
 SCR Jukka Mikkonen/Kari Ojala, 66

23.4.2016 RÖNNÄS SCRAMBLE 38 paria
 1. Jukka Mikkonen/Kari Ojala, 57
 2. Jan Alm/Roger Henriksson, 61
 3. Gerd Högström/Benny Högström, 63
 SCR  Jukka Mikkonen/Kari Ojala, 62

7.5.2016 AKTIA SCRAMBLE 50 paria
 1. Seppo Salo/Tarja Salo, 62
 2. Markku Koskela (MeG)/Markku Utti (MeG), 63
 3. Marcus Gammals/Christian Larsson, 63
 SCR Markku Koskela (MeG)/Markku Utti (MeG), 66
10.5.2016 PRO JENNI SENIOR TOUR II 75 osal.
Seniori- 1. Markku Toivanen (TGS), 69
miehet 2. Martti Honkala (KGC), 70
 3. Dimitri Ashitkov 74
Veteraani- 1. Bjarne Sumelius (KGC), 36 p
miehet 2. Martti Pulli (TGK), 36 p
 3. Pasi Vainio (HSGC), 36 p
Seniori- 1. Inga Lillemann, 72
naiset 2. Leena Engblom, 73
 3. Pirjo Sipronen, 74
Veteraani- 1. Tuula Merentie, 37
naiset 2. Kerttu Ihalainen, 34
 3. Hannele Yrjönen (IGS), 33

14.5.2016 SEURAN KAUDEN AVAJAISKILPAILU 57 osal.
 1. Benny Högström, 34 p
 2. Inga Lillemann, 34 p
 3. Jouko Purontakanen, 33 p
 SCR  Timo Merentie, 81

28.5.2016 RÖNNÄS SEKAPARI CUP 1/4 Scramble 37 paria
 1. Kimmo Rantanen (HieG)/Ulla Väistö (HieG), 61
 2. Leena Byckling/Rainer Hneriksson, 63
 3. Leena Engblom/Tomi Puranen, 63
 SCR  Pekka Meriläinen (KkG)/Rauni Merilänen (KkG), 72

29.5.2016 HONDA OPEN yht. 89 osallistujaa
Hcp-sarja 1. Benny Högström, 70
 2. Sam Grönqvist, 71
 3. Lari Aavaharju (OjlG), 71
Pb-sarja 1. Hans Lundberg, 40 p
 2. Roger Henriksson, 39 p
 3. Markku Silvennoinen, 36 p
Pb-sarja 1. Teija Haikkola-Högström, 36 p
Naiset  2. Päivi Virta, 34 p
 3. Satu Konttinen, 34 p

18.6.2016 RÖNNÄS SEKAPARI CUP 2/4, Greensome 36 paria
 1. Satu Konttinen/Vesa Konttinen, 65
 2. Josefi ne Nyman/Christoffer Salomaa, 67
 3. Marko Clever/Helena Elvilä, 68
 SCR  Satu Konttinen/Vesa Konttinen, 76

24.6.2016 ATEX WORK WEAR OPEN yht. 109 osal.
 Rönnäsin juhannuskilpailu
Hcp-sarja 1. Markus Abrahamsson, 68
 2. Markku Silvennoinen, 68
 3. Esa Tammi, 69
Pb-sarja 1. Päivi Clever, 39 p
 2. Ulla Höckert, 37 p
 3. Lisbeth Leppälä, 37p

8.7.2016 GRILLI OPEN 36 paria
 1. Markus Abrahamsson/Willy Grönqvist/
  Raine Norrila (KG), 54
 2. Marko Clever/Päivi Clever/Mika Ilmoniemi, 57
 3. Petri Koskimies/Teijo Koskimies/Kari Mattila 58
 SCR  Daniel Nyman/Mats Närhi/Charlotte Salomaa, 66

10.7.2016 KESÄPÄIVÄN KILPAILU 44 osal.
 1. Matti Ronkainen, 39 p
 2. Lisbet Blomberg, 37 p
 3. Monica Iivonen, 36 p
 SCR  Tom Grönqvist, 80

16.7.2016 RÖNNÄS SEKAPARI CUP 3/4, Foursome 22 paria
 1. Nina Hyrylä (PBG)/Henry Westerlund (ViG) 68
 2. Kerttu Ihalainen/Jorma Ihalainen, 70
 3. Kirsi Tamminen-Stenman/Veli-Matti Stenman, 72
 SCR  Seppo Salo/ Tarja Salo, 85

29.-31.7. LYÖNTIPELIMESTARUUS 2016  
A-sarja  1. Sebastian Kindstedt, 225 
28 osal. 2. Aki Lindén, 235
 3. Christoffer Salomaa, 236
B-sarja  1. Pertti Pietikäinen, 175
21 osal. 2. Sampo Torppa, 176
 3. Naran Ruth, 179
MS-sarja 1. Esa Tammi, 163
20 osal. 2. Jan Alm, 167
 3. Reima Pylkkänen, 172
MV-sarja 1. Tom Grönqvist, 162
27 osal. 2. Marcus Mikander, 163
 3. Benny Stenberg, 163
N-sarja  1. Charlotte Salomaa, 151
8 osal. 2. Päivi Virta, 167
 3. Sari Ilmoniemi, 172
NS/NV  1. Tuula Merentie, 168
11 osal. 2. Teija Haikkola-Högström, 176
 3. Kaija Nylund, 179

Kilpailuyhteenveto 
2016  

AVOIMET KILPAILUT JA SEURAN MESTARUUSKILPAILUT
Tuloksissa on mainittu kolme parasta. Koko tulosluettelo on 
nähtävissä kilpailukalenterista nettisivuilla.
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13.8.2016 LUMENE FOR LADIES, Best Ball 26 paria
 1. Päivi Clever/Sari Ilmoniemi, 38 p
 2. Airi Halonen/Päivi Virta, 37 p
 3. Gerd Högström/Inga Lillemann, 37 p
 SCR  Erja Toivonen (PBG)/Sari Toivonen (PBG), 80

20.8.2016 TITLEIST SCRAMBLE 63 paria
 1. Kenneth Hoffman/Johan Sveholm, 57
 2. Anja Jokinen/Oona Jokinen, 60
 3. Benny Högström/Marcus Kindstedt, 61
 SCR  Benny Högström/Marcus Kindstedt, 65

28.8.2016 RÖNNÄS SEKAPARI CUP 4/4, Best Ball 38 paria
 1. Nina Hyrylä (PBG)/Henry Westerlund (ViG), 65
 2. Dan Högström/Inga Lillemann, 66
 3. Anja Jokinen/Peter Nyman, 66
 SCR  Anja Jokinen/Peter Nyman, 74

3.9.2016 HONDA FINAALI 32 osal.
HcP 1. Scott Milne (KarG), 70
 2. Mika Mörsky (StLG), 71
 3. Samuli Kinnunen (OGK), 71
PB 1. Matti Sakara (VG), 38 p
 2. Sami Vaherla (MGS), 37 p
 3. Roger Henriksson, 36 p
Naisten PB 1. Arja Vastamäki (LPG), 37 p
 2. Anne Laipio (EGS), 36 p
 3. Teija Haikkola-Högström, 35 p

4.9.2016 LOVIISAN AVOIN MESTARUUSKILPAILU 42 osal.
 1. Marcus Gammals, 38 p
 2. Tom Grönqvist, 37 p
 3. Markus Abrahamsson, 36 p
 SCR  Tom Grönqvist, 79

6.9.2016 PRO JENNI SENIOR TOUR III 83 osal.
Seniori- 1. Marcus Mikander, 84
miehet 2. Tom Grönqvist, 75
 3. Tapio Kallio (PBG), 75
Veteraani- 1. Christer Hansson, 38 p
miehet 2. Pasi Vainio (HSGC), 38 p
 3. Heikki Risku (PBG), 36 p
Seniori- 1. Teija Haikkola-Högström, 72
naiset 2. Inga Lillemann, 76
 3. Raija Arasjärvi (GT), 82
Veteraani- 1. Tuija Lindholm, 37 p
naiset 2. Heli Lassas, 31 p
 3. Kaija Nylund, 30 p

17.9.2016 PEAK PERFORMANCE SCRAMBLE 58 paria
 1. Björn Kindstedt/Marcus Kindstedt, 60
 2. Rina Andersson/Jonatan Frostell, 60
 3. Matti Heikkinen (PGC)/Christoffer Salomaa, 61
 SCR  Björn Kindstedt/Marcus Kindstedt, 66

24.9.2016 SEURAN KAUDEN PÄÄTÖSKILPAILU 73 osal.
 1. Marko Clever, 43 p
 2. Jukka Jokinen, 39 p
 3. Benny Stenberg, 38 p
 SCR  Alex Lundberg, 75

1.10.2016 OLLE ANDERSSON SCRAMBLE 44 paria
 1. Arto Malinen (KGC)/Jouni Varjonen (TGK), 63
 2. Antti Lehtonen/Alex Lundberg, 63
 3. Tuula Merentie/Esa Tammi, 63
 SCR  Arto Malinen (KGC)/Jouni Varjonen (TGK), 66

8.10.2016  LIPPUKILPAILU 37 osal.
 1. Anja Jokinen, väylä 17 (0.6 m)
 2. Vesa Konttinen, väylä 17 (2 m)
 3. Rainer Henriksson, väylä 17

15.10.2016 GOLF EXPERT TEXAS SCRAMBLE 41 joukkuetta
 1. Rina Andersson/Jonatan Frostell/
  Mikael Roms (ViG), 54
 2. Teija Haikkola-Högström/Pertti Pietikäinen/
  Markku Silvennoinen, 58
 3. Tom Grönqvist/Sten Ståhls/Christer Wicklund, 59
 SCR  Tom Grönqvist/Sten Ståhls/Christer Wicklund, 67

22.10.2016 RÖNNÄSIN SYYSSCRAMBLE 34 paria
 1. Marko Clever/Tommi Lindholm, 62
 2. Kyösti Ollikainen(GP)/Helena Ruohonen (ERG), 63
 3. Oskar Karlsson/Jaakko Pakkanen, 64
 SCR  Oskar Karlsson/Jaakko Pakkanen, 68

23.10.2016 PUISTO GOES WILD 10 osal.
 1. Raija Tölkkö, 32 p
 2. Christer Wicklund, 31 p
 3. Vesa Konttinen, 29 p
 SCR   Christer Wicklund, 79

29.10.2016 RÖNNÄS TEXAS SCRAMBLE 17 joukkuetta
 1. Markus Abrahamsson/Raine Norrila (KG)/
  Panu Uutinen (IGS), 56
 2. Jani Palm (NGK)/Pertti Pärnänen(TGK)/
  Marko Vuorivirta, 59
 3. Reima Pylkkänen/Timo Salminen/Päivi Virta, 62
 SCR  Anton Holopainen (GP)/Mikko Raula (VaGo)/
  Janne Tuominen (GP), 67

 SGR REIKÄPELIMESTARUUS yht. 41 osal.
 1. Benny Högström
 2. Reima Pylkkänen
 3. Mika Ilmoniemi

 VIIKKOKILPAILU FINAALI 45 osal.
 1. Marko Vuorivirta, 40 p
 2. Jani Palm, 36 p
 3. Tom Högström, 36 p

 VIIKKOKILPAILU ECLECTIC 
 1. Pertti Nylund, 56
 2. Marko Clever, 56
 3. Benny Högström, 57
 4. Mika Ilmoniemi, 57
 5. Kim Grönqvist, 57

 VIIKKOKILPAILU SHOOTOUT 
 1. Tom Grönqvist

 RÖNNÄS SEKAPARI CUP yhteispisteet 
 1. Henry Westerlund (ViG)/Nina Hyrylä (PBG), 30 p
 2. Rainer Henriksson/Leena Byckling, 20 p
 3. Kimmo Rantanen/Ulla Väistö (HieG), 15 p
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Rönnäs-räppi 
Eräs Suomen keskeisimmistä populaarimusiikin tyyleistä on Yh-
dysvalloista rantautunut räppi (rap). Suomalaisia artisteja ovat 
muun muassa Cheek, Elastinen, Gee ja Paleface. Nyt eräs rön-
näsläinen verbalisti on sanoittanut Rönnäs-räpin ja siltä pohjal-
ta Matti Wallenius loi sävelmän sanojen ympärille ja taustaksi. 
Kappaleen ensiesitys tullee olemaan Kesäpäivän tapahtumassa. 
Vain räppäri puuttuu. Oletko sinä rohkea vapaaehtoinen?
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Historoitsijan 
muistisivu 
2016

Historoitsijan Historoitsijan Seuran hallitus koostui toisen kautensa toi-
mineesta puheenjohtaja Juuso Ihalaisesta, 
toimikuntien vetäjistä Raija Tölkkö, Elias 
Huotari, Kari Laiho, Toffe Salomaa sekä 
kapteeni Rami Holopaisesta, joka toimi hal-
lituksen sihteerinä.

Yhtiön, Oy Sea Golf Ab, hallituksessa istui-
vat puheenjohtaja Jarmo Turtiainen, Patrik 
Wackström, Tom Blomberg, Timo Pekkari-
nen, Jouko Purontakanen ja Greger Salo-
maa.

Golfopettajina toimivat pro:t Arja Sipronen 
ja Christine Blomqvist.

Klubiravintoloitsijana jatkoivat Outi ja Pek-
ka Jyry.

Hole in One:ja tehtiin aika reippaasti, pe-
räti 14  kappaletta. Merkittävin näistä oli 
Ali Grönqvistin Puiston väylällä 8 tekemä 
Albatrossi – ensimmäinen par-4:llä tehty 
Rönnäsin historiassa. Kaikkiaan ässiä on 
tehty kauden 2016 loppuun mennessä 198 
kappaletta, kun tavanomaista aikaisempi 
talven tulo ”esti” tasalukuun pääsyn. Kier-
roksia pelattiin kaudella 2016 kaikkiaan 
28 000 eli edellä mainitusta syystä hieman 
vähemmän kuin edellisvuonna. Seuran jäsen-
määrä jatkoi kasvuaan hätyytellen jo 1 200 
pelaajan rajaa. Avoimien kilpailujen mää-
rä oli 28 ja niihin otti osaa 2142 pelaajaa. 
Luvuissa on mukana seuran mestaruus- ja 
reikäpelikilpailut, mutta ei kymmenosaista 
Rönnäs Senior Touria, eikä niin ikään kym-

Tämä on avoin kirje henkilölle, josta 

kenelläkään ei ole harmainta aavistus-

takaan – minä se tuskin olen. Mutta, 

vuosina 2038-2039 tehtäneen Sea Golf 

Rönnäsin 50-vuotishistoriaa ja tähän on 

koottuna vuoden 2016 keskeisimpiä ta-

pahtumia, henkilötietoja ja numeroita. 

Valtakunnan tasolla ja globaalisti mer-

kittäviä olivat Suomen puolueiden voi-

makkaat kannatusmuutokset, jääkiekon 

maailmanmestaruudet sekä 20-vuotiais-

sa, että 18-vuotiaissa ja tulipa vielä mie-

hissäkin MM-hopeaa. Rio de Janeirosta 

tuli kotiin vain yksi pronssi. Golfareista 

Mikko Ilonen oli 20. Viihdemaailmassa 

seurattiin Saara Aallon menestystä X-

Factor-kisassa.

Maailmanrauhasta ei tietokaan. Keskei-

sin mielenkiinto oli Syyrian tapahtumis-

sa. Lähes koko vuoden seurattiin myös 

Suomessa USA:n presidentinvaaleja, jot-

ka Donald Trump lopulta voitti aika sel-

västi. Hieman aiemmin valittiin Portuga-

lin Antonio Guterres YK:n yhdeksänneksi 

pääsihteeriksi.

Sea Golf Rönnäsin toimitus-/toiminnanjoh-

tajana jatkoi Kari Mattila, kenttämestarina 

Maria Hyttinen sekä caddieina Alexandra 

ja Victoria Åkermarck sekä loppukaudesta 

Vilma Konttinen.
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menen osakilpailua käsittänyttä Talkoo-

golfi a. Näiden luvut löytyvät senioreiden 

toimikuntayhteenvedosta. Seuraotteluita 

ja joitain enemmän leikkimielisiä ”kyläot-

teluita, eikä muun muassa seuran lähipeli-

mestaruuskisaa ole luvuissa. Kilpailukooste 

löytyy täydellisenä muualta lehdessä.

 

Kentän keskeisin muutostyö oli väylän 15 

rakennustöiden valmistuminen ja osittai-

nen käyttöönotto muutamissa kilpailuissa.  

Kentällä oli muuten pääpaino vesiesteiden 

korjauksessa ja näiden visuaalisten ja ra-

kenteellisten tulosten osalta oltiinkin laa-

jalla rintamalla varsin tyytyväisiä. Kolmen 

uuden WC:n osalta valmistui ensimmäinen 

”testikappale” väylien 10, 14 ja 17 risteyk-

seen kauden loppuvaiheissa.

Jäsenistö otti ahkerasti osaa joka toinen 

viikko järjestettyyn Rönnäs Senior Touriin 

sekä väliviikoilla järjestettyihin talkoisiin 

ja Talkoo-golfi in sekä jokaviikkoiseen Viik-

kokisaan. Perinteisiä, lähinnä senioreiden 

voimin käytäviä seuraotteluita jatkettiin. 

Merisalissa oli kolmekin hienoa yleisöta-

pahtumaa; heti alkukaudesta sävähdyttävä 

musiikki-ilta Rönnäs Jazz,, Kesäpäivän ta-

pahtumassa herkkä Edit Piaf -ilta ja loppu-

kaudesta hieno, nostalginen, rock-pitoinen 

The Diamonds`in esittämä Rönnäs goes to 

sixties.

Vuoden 2016 SGR:n mestarit:
• Sebastian Kindstedt Miesten A-sarja

• Charlotte Salomaa Naisten sarja

• Pertti Pietikäinen Miesten B-sarja

• Tuula Merentie Naisseniorit/

  Naisveteraanit

• Esa Tammi Miesseniorit

• Tom Grönqvist Miesveteraanit

Reikäpelimestaruus pelattiin nyt yhdessä 

sarjassa ja mestaruus meni Benny Högströ-

mille.

Kauden päättäjäiset vietettiin normaalia 

aiemmin, jotta myös Etelän ”muuttolinnut” 

ehtisivät mukaan.  Kapteenin malja myön-

nettiin kenttämestari Maria Hyttiselle.



Jos haluat, että logosi 
edustaa menestystä ja

laatua, on logopallon
valinta todella helppoa.

Adam Scott

Ian Poulter

Roope Kakko

Jordan Spieth

Bubba Watsom

Mikko Ilonen
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Ian Poulter
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Mikko Ilonen
Mikko Ilonen

A C U S H N E T  S V E R I G E  A B

BOPLATSGATAN 2C  213 76 MALMÖ  SWEDEN

P E R F O R M A N C E  G O L F  A P P A R E LThe Mark of a Player®

M I X  &  M A T C H 

P R O M O T I O N

Choose your 24 favorite garments from our Corporate Range 

and receive 2 bonus piques free of charge.  

The embroidry is free of charge on each garment.Mix & Match your 24 pieces. 

LOGOTUOTTEET 
RÖNNÄSISTÄ

• LOGOPALLOJA seuraavilta merkeiltä: Titleist, Wilson ja Srixon
• LOGOTARVIKKEET: tiit, pyyhkeet ym.
• LOGOTEKSTIILIT

Pyydä tarjous logotuotteista toimisto@seagolf.fi  tai puh. 020 786 26 96

®



NOUSE SUORAAN HUIPULLE!

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

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

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

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

TERVETULOA KOEAJOLLE HONDA-LIIKKEESEEN!

LISÄTIEDOT JA JÄLLEENMYYJÄT HONDA.FI

Uusi CR-V nyt 9-vaihteisella automaatilla.

4WD 160
hv/350 Nm 

5,1
l/100 km

9AT


