Jäsenlehti 2020

ME KESTÄMME.
ME SELVIÄMME.
GOLF JATKUU...

Sea Golf Rönnäs ry
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Yhteisin tavoittein
kauteen 2020
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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Kari Mattila
toimitusjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Talvituhoilta vältyttiin
Kenttä avattiin pelaamiselle kaudella 2019 maaliskuun lopulla. Tämän jälkeen on pelattu yhtäjaksoisesti ilman merkittävää
taukoa nyt jo yli vuosi ja kauden 2020 lopulla jo yli 1,5 vuotta.
Kenttä oli talven 2019-2020 aikana kiinni noin viikon jaksoja
pakkasen myötä mutta koska pysyvää lumipeitettä ei satanut
missään vaiheessa, saatiin kenttä avattua kun maa oli sulanut.
Huhtikuun alkupuolella kasvun käynnistyessä voitiin todeta kentän talvehtineet varsin hyvin. Laajoja kuolleita kohtia ei
ole lainkaan. Vaikka kulunut talvi oli poikkeuksellinen, näyttää
se olleen heinän talvehtimiselle suotuisa. Kovia pakkajaksoja
ei ollut, joten lumipeitteen puuttuminen ei aiheuttanut tältäkään osin vahinkoa. Pelikierroksia kertyi talven aikana noin
3.000 kpl. Vertailun vuoksi heinäkuussa pelataan kentillä lähes
5.000 kierrosta, joten talven pelaamisen kierrosmäärä ei ole
kovin merkittävä. Haasteellisen talven kierroksista kuitenkin
tekee se, ettei kenttä talven aikana korjaa itseään kasvun puuttuessa ja kosteat pinnat kuluvat käytöstä herkemmin.
Lippuja pidettiin viheriöiden reunoilla ja tiipaikoilla kuormitettiin tarkoituksella vain tiettyjä alueita, jotka kylvettiin heti
kasvukauden alkuvaiheessa. Kauden edetessä pidemmälle
voidaan talven ja talven pelaamisen vaikutuksia tarkastella paremmin, mutta jo nyt on todettavissa, ettei pelaamisesta ollut
merkittävää ylimääristä rasitusta kentän pinnoille. Kulunut talvikausi oli myös ensimmäinen, jolloin talvikauden pelaamisella on ollut myös merkittävää taloudellista vaikutusta.

WHS-tasoitusjärjestelmä
Kevättalvella käyttöön otettu uusi tasoituslaskentajärjestelmä WHS on tuonut mukaan suuria muutoksia tasoituksen
määräytymiseen. Lyhyesti kerrottuna pelaajaan tasoitus määräytyy jatkossa viimeisen 20 kierroksen mukaan, jolloin niistä
huomioidaan 8 parhaan kierroksen keskiarvo. Laskennassa
käytetään kenttä- ja päiväkohtaisia kertoimia, jolloin muuttuvaa tasoitusta ei pystytä heti laskemaan. Uusi tasoitus päivittyy

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.
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kauden aikana seuraavaksi päiväksi ebirdie-jäsenkorttiin sekä
NexGolﬁin. Muuttuneen laskentajärjestelmän käytöstä opitaan kauden aikana jatkuvasti lisää. Golf.ﬁ-sivustolle on koottu
pelaajille suunnattua tietoa uudesta WHS-tasoituksesta.

COVID-19
Maaliskuussa kovasti muuttunut tilanne vaikuttaa myös golfkentän palveluihin. Jäsenlehden ilmestyessä klubitalo on saatu
jo käyttöön ja palvelut palautuvat hiljalleen totutuiksi. Olemme
tehneet muutoksia kenttien ryhmäkoossa ja välineistössä Golfliiton suosituksia seuraten. Ryhmäkoko palautettiin normaaliksi
huhtikuun lopulla mutta tämän jälkeenkin pelaajilla on mahdollisuus sulkea lähtöä näin halutessaan. Myös ilmoittautuminen
sähköisesti asioimatta klubilla on mahdollista läpi kauden.
Vaikutuksia on myös kesän tapahtumiin ja kilpailuihin. Kilpailuita ja tapahtumia järjestetään siinä vaiheessa, kun se on
mahdollista ja turvallista. Aluksi kysymykseen tulevat normaalit peräkkäislähtötapahtumat, joista on karsittu yhteiset ruokailut ja palkintojen jako pois. Lisätietoa julkaistaan kevään ja
alkukesän aikana kotisivuilla.
Erikoisjärjestelyt kentällä ja palveluissa jatkuvat todennäköisesti osittain läpi kauden. Teemme parhaamme, jotta golﬁn
pelaaminen Rönnäsissä olisi mahdollisimman turvallista ja
mukavaa. Toivomme, että annettuja ohjeistuksia noudatetaan
ja että jokainen kentällä tai klubitalolla liikkuva tekee parhaansa turvallisen pelaamisen ja asioinnin varmistamiseksi.
Hyvää golfkautta toivottaen,
Kari Mattila

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

Sähköpostiosoitteet:
Haluatko ajankohtaiset
tiedotteet suoraan
sähköpostiisi?

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

Ilmoita meille ajantasainen
sähköpostiosoitteesi.
Yhteystietopäivitykset
osoitteeseen
toimisto@seagolf.ﬁ
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Juuso Ihalainen
hallituksen puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs ry

Uusi vuosikymmen
alkaa
Tätä kirjoittaessa ollaan kuluvan vuosikymmenen ensimmäisellä tammikuulla. Viime vuosikymmenen viimeinen golfkausi on edelleen käynnissä. Nurmet viheriöi. Pakkanen aina silloin tällöin vierailee. Lunta ei näy missään. Taas suunnitellaan
ensi viikonlopulle kisaa. Jos ja kun se pelataan, pelaajia on
kenttä pullollaan. Tätä se tämä ja seuraavat vuosikymmenet tulee olemaan. Turha on etelässä kuukausitolkulla
haaveilla hiihtämisestä. Älkää pelästykö – tämä ei
ole ilmastopoliittinen kirjoitus.
Oli miten oli, niin Rönnäs on monella vuosikymmenellä kukoistanut. Mielestäni nyt parempana kuin koskaan. Kenttä paranee jatkuvasti.
Kentän ympäröivät kokonaisuudet laajenee ja
kehittyy. Vieraat ja oma väki antaa oikeassa suhteessa kiitosta ja kehitysideoita. Pelaajia riittää.

Uusia seuralaisia tulee. Tapahtumissa on osallistujia. Toimisto
on parhaissa käsissä.
On kuitenkin turha haaveilla kaiken rullaavan itsekseen.
Kaikkeen tarvitaan ihmisiä. Toimistolle, ravintolaan, kenttähoitoon, konehuoltoon, tapahtumajärjestelyihin, opetukseen, kisoihin, talkoisiin, valvontaan, hallituksiin – niin moneen muuhunkin paikkaan. Moni tekee tätä vain rakkaudesta
lajiin ja Rönnäsiin. Nöyrä kiitos siitä kaikille teille. En luettele
nimiä. Tiedätte kyllä.
Ei tämä niin helppoa tule olemaan. Tällä vuosikymmenellä
törmäämme ihan varmasti haasteisiin. Golf muuttuu. Tahtotilat muuttuu. Sinäkin tulet ehkä lopettamaan golﬁn – omasta
tahdosta tai pakottavista syistä. Tarvitsemme uusia harrastajia, vieraita, seuralaisia ja vastikkeiden maksajia. Turha synkistellä liikoja. Fakta on vaan faktaa. Pelimerkkejä ja -liikkeitä
sekä rohkeutta pitää olla käytettävissä. Kaikki ideat ovat tervetulleita. Saa olla yhteydessä.
Pari sanaa vielä lehdestä. Käsissäsi
on taas tuttu timanttinen Rönnäsin
jäsenlehti. Kausi 2020 on siihen niputettu.
Löydä oma juttusi ja vuoden tärkeimmät
tapahtumat. Laita ne heti kalenteriisi. Muuten
ne tuppaa unohtumaan. Kiitos lehden
työpanoksesta vielä Sadulle
ja Ramille!!
Harrastakaa monipuolisesti ja
nauttikaa vuodesta sekä
golf-kaudesta!
// Juuso
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Patrick Wackström
hallituksen puheenjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Yhtiökokous pidettiin helmikuun 11. päivänä Rönnäsissä.
Vahvistettu tilinpäätös kaudelta 2019 oli tulokseltaan hieman
ennakoitua parempi. Etenkin vieraspelaajien maksamat päivämaksutulot nousivat verrattuna aiempiin vuosiin.
Kierrosmäärä on pysynyt hyvin tasaisena useita vuosia.
Kierroksia pelataan vuosittain hieman vajaat 30.000. Pelitilaa
Rönnäsissä onkin varsin hyvin. Etenkin illat sekä viikonloppuisin myös iltapäivät ovat vajaalla käytöllä. Näitä vapaita hetkiä
ajanvarauksessa on pyritty markkinoimaan. Voidaan myös
olettaa, että jatkossa päivämaksuun perustuva pelaaminen
lisääntyy samalla, kun golﬁn harrastajien määrä kasvaa.
Korona-viruksen aiheuttamat taloudelliset menetykset
selviävät kauden edetessä. Yritystapahtumiin sekä kilpailuihin liittyvät tulot tulevat olemaan olennaisesti pienemmät
kuin oli suunniteltu. Talvikauden pelaamisesta kertyneet tulot ovat taas täysin budjetoimatonta tuloa, joka tasaa kesäkauden menetyksiä.
Kauden investoinneista kentänhoidon ajoneuvo saapui
vuoden vaihteessa ja klubisalin remontti on ehtinyt kalusteita lukuun ottamatta valmiiksi alkukauteen. Klubisalin remontissa uusittiin valaistus ja kalusteet sekä maalattiin pinnat.

Kuva: Niko Laurila

Hallitukselta
Remontin suunnitelma hankittiin sisustus- ja toimitilasuunnitteluun erikoistuneelta yritykseltä.
Yhtiökokous päätti pitää hoitovastike- ja pelikausimaksut
ennallaan. Pelaavan osakkaan maksut ovat yhteensä 680 €.
Vuokrapelioikeuden hinta on 720 €. Pelioikeussääntöön voi
tutustua kotisivuilla. Pelilipuista perittävää 10 € toimistomaksua ei peritä lähdöissä klo 14.00 jälkeen. Muilta osin käyttösäännöt ovat ennallaan.
Rönnäsin kentät sijoittuivat viime syksynä tehdyssä kenttälistauksessa hienosti. Meri arvioitiin sijalle 19/138 ja Puisto
sijalle 56/138. Kiitosta saivat erityisesti palvelu, kenttien kunto sekä ilmapiiri ja viihtyisyys. Kenttien kunnosta huolehtiminen on avainasemassa myös tulevina kausina.
Hyvää golfkesää,
Hallitus & TJ

Sea Golf Rönnäs
– 27 reikää
merellistä golﬁa

Pelioikeudet

Sijainti

Kentät

Sea Golf Rönnäs on vuonna 1989 perustettu golfkeskus Loviisan
Pernajassa, Porvoon itäpuolella.
Etäisyydet Rönnäsiin:
• Helsingistä (Itäkeskus) 68 km
• Porvoosta 27 km
• Loviisasta 37 km

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 30000. Monipuoliset kentät tarjoavat haasteita golftaidoista riippumatta.

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 2020 on 680 €/pelioikeus.

Sea Golf Rönnäs ry
Golfyhtiö
Oy Sea Golf Ab on perustettu 1989. Golfyhtiön osakkeet tuottavat
yhteensä hieman yli 1000 pelioikeutta. Golfyhtiö omistaa golfkentän maa-alueet, rakennukset ja konekannan kokonaisuudessaan.
Golfyhtiö on velaton.
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Golfyhtiön kentällä toimii golfseura Sea Golf Rönnäs5 ry, joka on
Suomen Golﬂiiton jäsenseura. Seuralla on nykyisellään noin 900
jäsentä ja 200 klubijäsentä. Jäsenmaksu kaudella 2020 on 75 €/aikuinen ja 35 €/juniori. Golfyhtiö ja golfseura muodostavat yhdessä
Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.

11.5.2020 8.17

Kilpailutoimikunta
Kauden kilpailutoiminta käynnistyi Vappua edeltävällä viikolla, kun Viikkokilpailut alkoivat. Muidenkin kilpailujen, kuten
esimerkiksi Sekapari Cupin ja Scramble-kisojen toteuttamismahdollisuutta pohditaan. Mestaruuskilpailujen ajankohta

Sami Grönqvist
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

ja toteuttamiskonsepti selviää alkukesästä. Avoimien kilpailujen osalta seurataan kuitenkin tarkasti viranomaismääräyksiä ja Golﬂiiton ohjeistusta. Kisoista tullaan tiedottamaan
erikseen kotisivuilla hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Senioreiden supistettu kesä
Senioreiden toiminnasta käynnistyi ensimmäisenä Rönnäs
Senior Tour (RST), mikä viedään läpi vain hieman supistetussa muodossa; yhdeksän osakilpailua ja syksyllä yksi päiväkilpailu. Ensimmäinen kisaviikko on vko 20 toukokuun puolivälissä.
Talkoot alkanevat myös alkukesästä, kunhan valtakunnan

Tom Blomberg
senioritoimikunnan puheenjohtaja

hallitus on linjannut yhteisöjen kokoontumisrajoitusten keventämistä ja sen mukainen ohjeistus on golfyhteisöjen tiedossa.
Jos Uudenmaan Senioritour (US) pelataan, tapahtunee
se loppukesästä. Senioreiden klubimatka on tämän lehden
ilmestyessä luonnollisesti auki.

Hallitukset ja organisaatio 2020
Sea Golf Rönnäs ry Puheenjohtaja Juuso Ihalainen
Anni Linnavirta (naistoimikunta)
Matti Ronkainen (klubitoimikunta)
Tom Blomberg (seniortoimikunta)
Sami Grönqvist (kilpailutoimikunta)
Kapteeni Raimo Holopainen
Toiminnanjohtaja Kari Mattila

Oy Sea Golf Ab
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Puheenjohtaja Patrick Wackström
Tom Blomberg
Jorma Ihalainen
Anja Jokinen
John Lönnqvist
Patrik Martas

Toimitusjohtaja

Ravintola

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

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

Kenttämestari

Prot

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

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

Toimistopäällikkö

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

Pasi Mallat
0500 556 679
pasi.mallat(a)seagolf.ﬁ
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Anni Linnavirta
naistoimikunnan puheenjohtaja

Naistoimikunta 2020
Olen Anni Linnavirta, golfari vuodesta 2005 ja tämän vuoden
naistoimkunnan vetäjä. Haluan toivottaa Teille kaikille ihanaa
golfkautta 2020. Sea Golf Rönnäsin tämän vuoden naistoimikunnan tavoitteena on luoda seuramme naisten keskuuteen
hyvä yhteishenki järjestämällä yhteisiä hetkiä naisten iltojen,
treenien, kilpailujen ja ehkäpä yhteisten retkien muodossa.
Keskitymme tänä vuonna yhdessä olemiseen ja tekemiseen, kun se taas on sallittua. Laajennetaan sitten tulevina
kausina seurojen väliseen toimintaan, jos se on naisjäsenistömme toive. Ilmoitamme kevään ja kesän kuluessa tarkemmin naisten toiminnasta, kisoista ja tapahtumista SGR:n naistoimikunnan sivuilla, kunhan toimikuntamme ehtii kunnolla
kokoontua ja tarkentaa tapahtumia. Tarmokkaaseen naistoimikuntaan kuuluu tänä vuonna Kristiina Toivio, Airi Halonen
ja Anni Linnavirta.
Ennen kuin yhteiset tapahtumat on sallittuja käynnistämme
jo toukokuun aikana:
1) Kuukauden Lady -kuukausikilpailun
2) Eclectic- ja Birdie-kisan, kausi 2020
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ja nämä pelit jatkuvat koko kesän. Tarkemmat ohjeet ja osallistumismaksutiedot löytyvät toukokuun aikana naistoimikunnan sivuilta.
Odotamme todella paljon tulevaa kautta ja ennen kaikkea
sitä hetkeä, kun me kaikki yhdessä saamme turvallisesti osallistua yhteisiin peleihin ja tapahtumiin. Toivottavasti myös
uusien naisgolfareiden on helppo tulla mukaan ja kokea
SGR:n välitön ja kannustava ilmapiiri omakseen, niin kuin
mekin aikanaan saimme kokea. Haastan jokaisen seuramme
ladyn tähän välittömään ja kannustavaan henkeen mukaan.
Golf on välillä haastavaa, mutta iloisella positiivisella asenteella onnistuu aina paremmin. Nauru saa kuulua. Aurinkoista ja hyvää kevättä – iloa rintaan ja toivottavasti myös Kuukauden Lady -merkki!
Ystävällisin terveisin, Anni :)
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Matti Ronkainen
klubikunnan puheenjohtaja

kokemuksistaan ja kuinka hän löysi ja on kehittänyt oman
ﬁngerstyle-tavan soittaa akustista kitaraa. Seuraathan ilmoitustaulua ja ilmoittaudu heti mukaan kun päivä vahvistuu.
Rönnäsin legendaarinen Back to Sixties -ilta sovittu 22.8.
Tänä vuonna meitä saapuu viihdyttämään 1965 perustettu

Klubitoimikunnan
suunnitelmia 2020
Klubitoimikunta aloittaa toiminnan näillä näkymin 16.5. kesäkauden avajaisilla. Tätä kirjoittessa kaikki on vielä auki,
koska Koronan vaikutuksista kevääseen ei kukaan vielä tiedä.
Alustavasti joka tapauksessa päivällä kisaillaan ja illalla kausi
suorastaan räjäytetään käyntiin Classic Rock bändin tahdissa. Luvassa on 70-80-90-lukujen biisiklassikoita, joten kaikki
mukaan! Tänä vuonna uutena juttuna järjestämme myös kuljetukset kauden tapahtumiin. Meno-paluut Porvoosta sekä
Loviisasta. Ilmoittautukaa ajoissa, jotta riittävä määrä matkustajia saadaan mukaan!
Rönnäsin kesäjuhla pidetään
4.7. Mukaan saadaan Velleri ja
kenties jotain ihan muuta. Velleri yllätti viime kesänä todella
mukavasti ja ehkäpä kuulemme
taas Paranoidista hienon haitarisovituksen.
Heinäkuun loppupuolella tarjolla on lisää live musiiikkia.
Lavalla nähdään yksi mies
ja kitara – Tomi Paldanius.
Kuulemme huikeita kitarasovituksia mm. Dire Straitsilta,
Eric Claptonilta, Santanalta
ja Gary Moorelta. Ohjelmistoon kuuluu myös parhaita
paloja mm. Queenilta, Led
Zeppeliniltä, Eaglesilta ja Jimi
Hendrixiltä. Tomi juttelee keikan aikana omasta urastaan,
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bändi Tino’s. 60-luvun musiikkia soittavista yhtye määrittelee
tyylinsä näin: ”Vedämme aidolla energialla ja vahvoilla musiikillisilla elementeillä, stemmalaululla ja rouheilla soundeilla,
varjellen kuitenkin musiikin aitoa tunnelmaa.” Olen ollut bändin keikoilla ja on muuten makeen kuulosta! Bändin kaikki
jätkät laulavat ja vetävät upeita stemmoja! Tino’s on ollut 2
kertaa Beatles-viikolla Liverpoolissa ja kutsuttuna myös Nantesiin Ranskaan, niin ikään Beatles-viikoille. Luvassa on taas
rautainen 60-luku, myös kotimaisin biisein.
Klubi-toimikunta toivoo aktiivista osallistumista kauden kaikkiin tilaisuuksiin. Lisäksi ja ennen kaikkea, kertokaa minulle,
tai jättäkää vaikka kirjoitettuja nimettömiä tapahtumatoiveita klubin postilaatikkoon. Mitä SINÄ haluaisit Rönnäsissä
tapahtuvan kauden aikana. Oli se sitten vaikka bingo-ilta, vai
haluatko vetää oman keikan Merisalissa!
Näillä mennään ja toivotan kaikille antoisaa kesän odotusta
ja pidetään hauskaa, Koronasta huolimatta.
Klubi-isäntä Ronxu
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Kenttä kehittyy myös 2020
Pelikauden 2020 aikana pääpaino on edelleen kentän pelattavuudessa. Siten kaikki välttämättömät huoltotoimenpiteet
ajoitetaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän
pelaamista. Kentän pelattavuuteen suuresti vaikuttavat hoitotyöt pyritään ajoittamaan niin, että niiden vaikutus olisi
mahdollisimman vähäistä.
Kaudelle 2019 kesän holkitus tehtiin elokuun alussa, jolloin mestaruuskilpailuihin oli aikaa kaksi viikkoa. Tämä osoittautui liian lyhyeksi aikaväliksi viheriöiden toipumiselle ja
asiasta opitaan jatkoa ajatellen. Kentänhoidon kalenteri ei
kuitenkaan koskaan täsmää pelaamiseen optimaalisesti.
Toisinaan hoitotöitä on pakko tehdä, eikä niiden lykkäys syksyyn ole aina mahdollista. Esimerkkinä tästä on viheriöiden
liiallinen tiivistyminen, jolloin sitä helpottavia toimenpiteitä
on pakko tehdä ajoissa. Moni hoitotyö myös saadaan tehtyä
paljon tehokkaammin kesällä, kun maa on pääosin kuivaa.
Esimerkiksi viheriöille levitettävä hiekka saadaan kuivalla
paljon paremmin holkkiin tai viheriön epätasaisuuteen, kuin
syksyllä, jolloin aamukaste haittaa pitkälle iltapäivää kunnollista harjausta ja verkotusta.
Hiekotukset, holkitukset sekä bunkkerien kunnostukset ja
vastaavat ajoitetaan – mikäli mahdollista – alkuviikkoon, jolloin Meri-kentän toinen yhdeksikkö saattaa olla päivän pari
suljettuna ja tällöin pelataan toinen yhdeksikkö Puisto-kentällä.
Talven aikana on väylien 10/18 välistä puustoa hieman
harvennettu poistamalla huonokuntoisia puita. Saareke ”ottaa” silti sinne eksyneet pallot, mutta ne löytynevät nyt hie-

man nopeammin. Väylän 13 Kabbölentien puoleinen kivikko
on nyt tasattu. Pallo löytyy helpommin, mutta saattaa vastaavasti lipsahtaa hieman useammin OB-alueelle.
Meri-kentän väylä 2:n oikeanpuoleinen kivikko on työohjelmassa ja siinä tehdään jossain vaiheessa hieman tasauksia ja aluetta voidaan myös hakettaa. Koko etuyhdeksikön
alueella saatetaan lisäksi joitain puita poistaa, mutta mitään
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isompaa remonttia ei muuten ole ohjelmassa.
Puisto-kentän puolella väylän 8 uuden tiipaikan pohjan rakentamista jatketaan kesän aikana. Tiipaikan pohjaksi tuotu
savi vaatii riittävän kuivamisen ennen kuin sitä voidaan kunnolla muokata.
Puisto-kentän vesiesteet sekä Meren väylien 11 ja 13 vesiesteiden siistiminen pyritään tekemään kesän aikana.
Bunkkereita käydään kesän aikana läpi. Reunat tasoitetaan
ja mahdollisesti nousseet suodatinkankaat poistetaan tai uusitaan.

Kenttätoimikunta kokoontuu kuukausittaan ja ottaa tarvittaessa kantaa päivän polttaviin kysymyksiin. Myös pelaajat
voivat tehdä ehdotuksia kentän pelattavuuteen liittyvissä
asioissa. Yhtiön johto ja kenttämestari aikatauluttavat päätettävät asiat työohjelmaan.
Itse kukin voi vaikuttaa kentän kuntoon kahdella tavalla:
huolehtimalla itse aiheuttamiensa vaurioiden (divotit, pallon
putoamisjäljet ja jäljet bunkkerissa) korjaamisesta ja siinä sivussa edellisryhmien jättämät. Ja toiseksi: osallistumalla joka
toinen keskiviikko järjestettäviin talkoisiin, joissa tehdään sellaisia töitä,
9
joita voidaan tehdä ilman kenttähenkilökunnan osallistumista tai
koneiden käyttämistä.
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Rami Holopainen
kapteeni

Kapteenin päivitys
6.0
Golfsäännöt, etiketti, kentän pelattavuus, sosiaalinen viihtyisyys ja asioihin vaikuttaminen. Kas siinä ne keskeiset asiat,
joihin haluan kapteenina tuoda oman panokseni.
Palaan aluksi viime vuoteen, jolloin uudet golfsäännöt tulivat voimaan. Kolmeen sääntötapahtumaan osallistui toista
sataa rönnäsläistä. Hyvä niin! Tämän lisäksi kentällä ja kentän
laidalla pohdittiin vähintään viikoittain jotain tänään, eilen,
viime viikolla sattunutta tilannetta. Hihasta vetäjiä riitti ja
hyvä niin. Mielellään avaan jatkossakin näitä tositilanteita.

Rönnäsin viihtyvyystekijät korostuivat Kenttäranking 2019
-tutkimuksessa. Kun Meri-kenttä sijoittui upeasti sijalle 19,
olimme näiden 19 kentän joukossa yhdeksänneksi paras
osiossa Ilmapiiri/viihtyvyys, jota tukee mainiosti viides sija
osiossa Palvelut. Hienoa toimisto! Ja sinä pelaaja: huomio
ympäristö, tervehdi iloisin ilmein ja huomioi ennen kaikkea
vieraspelaajat. Ja osallistu: pelaa ainakin yksi viikkokilpailu,
osallistu ainakin yksiin talkoisiin ja osallistu ainakin yhteen
iltatapahtumaan. Merisalissa on kiva tunnelma!
Rönnäsin kapteeni toimii seuran hallituksen sihteerinä,
olen siis toiminnan ytimessä. Lisäksi kuulun kenttätoimikuntaan, jossa pyrin vaikuttamaan asioihin, joilla huolehditaan
kentän kunnosta, pelattavuudesta ja myös visuaalisuudesta.
Pelattavuuteen liittyy myös huolehtiminen Paikallissääntöjen ajanmukaisuudesta.
Alkava kausi 2020 on kuudes vuoteni kapteenina. Kiitän
valitsijoita luottamuksesta ja kaikkia seuran jäseniä aktiivisuudesta koskien sääntöjä ja kentän pelattavuutta. Olen
aina vienyt kaikki ehdotukset ja tulen viemään ne eteenpäin
heille, jotka asiaan voivat – ja joiden pitää vaikuttaa. Revi siis
hihasta jatkossakin (lue: tule juttusille, soita tai laita sähköpostia)!
Rami Holopainen

Ja etiketistä: Uudessa sääntökirjassa korostetaan heti alussa,
säännössä 1.2. (Pelaajan käyttäytyminen):
Kaikkien pelaajien oletetaan pelaavan golfhengen
mukaisesti
• Toimimalla rehellisesti – kuten noudattamalla sääntöjä,
soveltamalla kaikkia rangaistuksia ja olemalla kaikin
tavoin rehellinen
• Huomioimalla muut – kuten pelaamalla ripeästi,
huolehtimalla muiden turvallisuudesta sekä olemalla
häiritsemättä muiden peliä.
• Pitämällä hyvää huolta kentän kunnosta - kuten
paikkaamalla lyöntijäljet, haravoimalla bunkkerit,
korjaamalla pallon alastulojäljet sekä olemalla
aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa kentälle.

10
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Tämän ei pitäisi olla vaikeaa, joten näin
tul
tulemme
kaikki toimimaan Rönnäsissä
– ja toki vieraskentilläkin.
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Uusi tasoitusjärjestelmä voimassa
Golﬁssa tapahtuu, golf kehittyy. Uudet, mittavat sääntömuutokset alkavat olla jo pelaajien tietoisuudessa ja arkipäivää.
Mutta jatkoa seuraa; tasoitusjärjestelmä on uusittu ja mikä
parasta, se on nyt sama kaikkialla maailmassa entisen kuuden järjestelmän sijasta. Järjestelmän keskeinen vaikutus tulee olemaan se, että pelaajan tasoitus vastaa jatkossa paremmin sen hetkistä pelitaitoa.
Uudessa WHS-järjestelmässä (World Handicap System) on
muutama merkittävä seikkaa: jatkossa tasoitus muodostuu
20 viimeisen tasoituskortin perusteella siten, että kahdeksan parasta tulosta huomioidaan. Tasoitus on siis kahdeksan
parhaan, ei viimeisimmän, tuloksen keskiarvo (aikaa 20 kortin jättämiselle on 24 kuukautta). Toinen muutos on se, että
pelaajan maksimitasoitus voi olla 54 entisen 36:n sijaan, kolmantena, että tasoitusryhmät poistuvat, mikä mahdollistaa
kaikille myös yhdeksän reiän tuloksen huomioimisen ja neljäntenä laskentatapa; entisen pistebogey-järjestelmän sijasta lasketaan lyöntitulos, mikä saattaa tuoda hieman harmaita

hiuksia. Toki pistebogey tulee edelleen säilymään kilpailumuotona.

Kuinka tasoitukset tulevat muuttumaan?
Uusi tasoitusjärjestelmä ohjaa pelaajan tasoitusta maltillisemmin, mutta kuitenkin pelaajan kehityssuuntaan: jatkuvat
huonot kierrokset nostavat ja vastaavasti hyvät kierrokset
laskevat – kuten ennenkin, mutta yksi hyvä kierros (40-45
bogeypistettä) ei heilauta tasoitusta kerralla 2-3:lla, mikä oli
EGA-järjestelmässä mahdollista. Oikean tasoituksen ylläpidon
kannalta olisikin tärkeätä, että pelaaja jättää tasoituskortteja
mahdollisimman paljon ja meillähän se on helppoa: on viikkokisaa, RST-kisaa, Talkoo-golﬁa jne. Lisäksihän on edelleen
mahdollista jättää kortti jokaisesta harjoituskierroksesta.
Järjestelmän laskentatekniikasta johtuen pelaajan tasoitus
voi myös nousta hyvän kierroksen jälkeen. Se kun riippuu siitä, millainen tulos ”putoaa pois” laskentalistalta (kahdeksan
parasta), tämä on kuitenkin harvinaista.

Esimerkissä on lähtötilanteena pelaajan 20 viimeisimmän kierroksen tulos
Kierros
Tulos

1
99

2
88

3
95

4
94

5
93

6
86

7
94

8
99

9
85

20 viimeisimmän reiän tuloksista on tässä merkitty kahdeksan parasta tulosta, joiden bruttosumma on 704 ja keskiarvo tasan 88 eli meillä 16 yli parin, joten pelaajan tasoitus on
tasan 16. Jos pelaaja pelaa seuraavan (21.) kierroksen tulokseen 93 tai huonommin, tasoitus pysyy entisellään, koska
huonoin kahdeksasta parhaasta on juuri sama 93 (5.kierros).
Jos tulos sen sijaan on 92, huomioidaan se juuri tuon viidennen kierroksen 93 sijasta ja tällöin tasoitus laskee 15,9:ään.
(703/8 =87,9 ja 89,9-72=15,9). Vaikka pelaajan ensimmäisen
noteeratun kierroksen tulos onkin ”huono”, ei sillä ole merkitystä, kun vain kahdeksan PARASTA huomioidaan.
Jos pelaaja pelaakin oikein hyvän kierroksen eli vaikka
85, putoaa jälleen tuo viidennen reiän tulos, mutta tasoitus
laskee 17:ään, kun kahdeksan summatulos putoaa peräti
kahdeksan lyöntiä (93-85) 712:aan ja keskiarvo 87:aan, josta
uudeksi tasoitukseksi tulee tasan 15 (87-72). Entisen EGA-järjestelmän mukaan tuo 85 olisi antanut pelaajalle vähintään
41 Bogey-pistettä ja tasoitus olisi pudonnut hieman enemmän eli 1,5 (=16,5).
Kun pelaaja pelaa seuraavan kierroksen (tässä 22.), putoaa
20:n listasta pois ”kahdeksan kärjessä -tulos” 88 (2. kierros) ja
tässä tapauksessa voi käydä niin, että vaikka pelaaja pelaisikin paremmin kuin tasoituksensa, saattaa tasoitus nousta!
Hetkellisiä ”isompia” heilahduksia saattaa tulla, kun esi-
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10
86

11
97

12
94

13
98

14
85

15
99

16
90

17
98

18
95

19 20
91 99
keskim.

Summa
704
88

merkkipelaajan ”hyvät” peräkkäiset kierrokset 9-10 putoavat
pois ja vastaavasti kun ”huonot” kierrokset 11-13 ovat putoamisvuorossa 20-listalta.
Pelaajan tasoitus voi siis nyt nousta yli 36:n aina 54:een
asti, mutta korkeintaan kuitenkin viidellä viimeisimmän 365
vuorokauden kuluessa.

Mitä pelaajan tulee tehdä?
Pelaajan ei käytännössä tarvitse tehdä mitään muuta kuin
jättää tuloskortti, jossa voi olla tulos 9-18 reiältä. Esimerkiksi
jos meillä ilta pimenee, kun pelaaja on väylällä 13, niin tämäkin kortti on tasoituskelpoinen! Todetaan lyöntituloksia noteeraavasta järjestelmästä esimerkki: Jos pelaajan slope on
18, niin kolme yli tuloksella (nettotuplabogey) hän ei enää
saa pisteitä ja jos jollain par4-reiällä on tulos 8, merkitsee järjestelmä tulokseksi 7 – siis ensimmäisen tuloksen, jolla pelaaja ei saa enää edes yhtä pistettä.
Mikäli pelaajalla ei ole pelihistoriaa tai hän on vaihtanut
seuraa vuodenvaihteessa, saattaa alkuvaiheessa olla pieniä
”ongelmia”, joista pelaajan ei tarvitse olla huolissaan. Pelaamalla mahdollisimman paljon tasoituskierroksia, tasoitus
asettuu kyllä kohdilleen. Omaa tasoitustaan voi seurata parhaiten eBirdie-sovelluksessa, minkä voi ladata AppStoresta
tai Google Playsta.
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Rönnäsin sääntöpaikoista
Golﬁn säännöt ovat muuttuneet kohtalaisen verkkaisesti
vuodesta 1774, jolloin ensimmäiset, aika muodolliset säännöt julkaistiin. Siitä kestikin lähes 200 vuotta, ennen kuin
Suomen ensimmäiset säännöt julkaistiin vuonna 1956. Viime
vuosikymmeninä sääntöihin tehtiin yleensä pieniä tarkastuksia aina olympiadeittain eli neljän vuoden välein, kunnes
viime vuonna tehtiin ns. iso jytky eli sääntöjä muokattiin ja

yksinkertaistettiin reilusti. Viime kaudella
käytiin muutamaan kertaan läpi Rönnäsin keskeisiä sääntöpaikkoja ns. maastokurssilla, joiden tarkoitus oli havainnollistaa kuinka pelaaja voi säästää kierroksella lyönnin tai pari.
Käydään tässä läpi muutama väylä ja paikka, joissa on ollut
epäselvyyksiä joko tulkinnassa tai sitten pelistrategian valinnassa.

Ensimmäinen on heti ykkösellä; vasemmalla oleva punaisen estealueen (ennen vesieste) reuna on vahvistettu tukilankuin, jotka
on kiinnitetty maahan juntattuihin paaluihin ja nämä paalut on maalattu punaiseksi. Näin ollen väylän puolella olevat lankut eivät ole estealueella ja ne määritellään säännön 16, epänormaalit kenttäolosuhteet, mukaan kiinteäksi haitaksi, josta saa
vapautuksen lähimpää paikkaan, jossa haitta ei vaikuta stanssiin tai swingiin. Toinen paikka ykkösellä on pumppukoppi, josta
vapaudutaan samoilla periaatteilla – kunhan lyöntiasentoa ei oteta epätarkoituksenmukaisesti (16.1.a-3).

Heti kakkosväylällä (ja sama kolmosella ja vielä eritoten väylällä 11) on mahdollista pelata sääntöjenvastaisesti. Jos lyöt kakkoslyönnin vasemmalla olevan punaisen estealueen (siis veden) viheriön puoleiseen päähän, mutta kukaan ei näe, menikö se
esteeseen vai ylitse. Jos nyt päätät nopeuttaa peliä ja lyöt ”vesiestevarapallon” ja lähdet sen jälkeen etsimään alkuperäistä palloa,
syyllistyt sääntörikkomuksen. Jos et tiedä miksi, revi hihasta!

Kolmas paikka on väylän 5 bunkkeri – ja ehkä vielä korostetummin väylän 9 etubunkkeri. Jos lyöntisi jää aivan etureunaan
(viheriöltä päin) ja et ole aivan varma, että saat sen nousemaan viheriölle, on sinulla neljän mahdollisuuden valintapaikka: 1)
yrität sankaritekoa, 2) päätät lyödä yhdellä rangaistuslyönnillä paikasta, josta löit bunkkeriin (jos esim. väylällä 5 kakkoslyöntisi
oli jossain etäisyydellä 30-100 m ja otat rangaistuksen, lähtee siis ”vasta” viides lyöntisi ja kun väylän HCP on 1, niin slopella 19 tai
enemmän, saat vielä tuloksella kuusi kaksi pistettä). Jos lyöntisi bunkkeriin on lähtenyt esim. 150 metrin päästä, voit harkita 3)
droppaat bunkkerin keskelle yhdellä rankkarilla ja vielä 4) droppaat bunkkerin ulkopuolelle kahdella rankkarilla ollen varma, että
saat siitä chipattua lähelle reikää ja olet vielä kiinni pisteessä/pisteissä. Tämä pohdinta / ohjaus on siis enempi strateginen, mutta
sääntöjen tuomat vaihtoehdot on hyvä tietää.

Väylällä 12 oleva bumerangin muotoinen punainen estealue saattaa aiheuttaa pohdintaa oikeasta jatkopaikasta. Tässä ja vastaavissa paikoissa referenssipiste katsotaan sen mukaan, missä kohtaa pallo viimeksi ylitti estealueen rajan.

Otetaan vielä väylä 13, jonka molemmin puolin on OB-rajat. Oikealle lyötäessä täytyy ensin katsoa OB-rajan alku- ja lähtöpiste – eli ollaanko edes ulkona! Jos pallo suuntautuu väylälle 11, mutta kiertää takaisin väylää 13 kohden ja putoaa punaiselle
estealueelle, niin tällöin on oltava tarkkana oikean droppipaikan kanssa, sillä pallon on jäätävä punaisten ja valkoisten paalujen
väliin. OB-alueella saa seistä, mutta sinne ei saa dropata – ei siis edes lipun suunnassa taaksepäin. Ja vielä: jos avaat väylältä 11
ko. OB-paalujen viereen, niin että se haittaa stanssiasi tai swingiäsi, tulkitaan paalu kiinteäksi haitaksi ja silloin voit dropata paikkaan, jossa paalu ei enää häiritse. Paalua ei saa siirtää! Mutta, palataan vielä alkuperäiseen tilanteeseen. Valistunut pelaajahan
on lukenut Rönnäsin paikallissäännöt ja niissähän todetaan, että (pelin nopeuttamiseksi) voidaan dropata myös vastakkaiseen
kohtaan väylän 13 puolelle – josta voi saada aikaiseksi ehkä hiukan rennomman lyönnin. Tunne siis aina pelaamasi kentän paikallissäännöt.

12

Tässä vain muutama esimerkki kuinka pitää pelata oikein ja kuinka voi pelata järkevästi. Lähdetäänpä
taas kesällä kiertämään yhdessä kenttää, johon voin rakentaa 1½ tuntiin helposti 50 rastia.
Rami Holopainen, seuratuomari
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Reiän paikka

Terassiparlamentti pohtii joskus – varsinkin kilpailun jälkeen
– olivatko reikien paikat helpot vai vaikeat. Jälkimmäinen
vaihtoehto saa yleensä enemmän ääniä. Silloin tällöin ”väännetään kättä” myös aiheesta; olivatko lipun paikat lailliset.
Keskusteluissa tulee useimmin esiin reiät: 3, 4, 5, 7 ja 11.
Golfsäännöissä lipun paikka määritellään kuitenkin aika laveasti. Ja nyt ei saa sekoittaa suomalaisen golfkentän reikien
laillisuutta PGA:n ohjeisiin ja standardeihin – siellä kun pelataan muutenkin ”omin säännöin”. Uusissa golfsäännöissä ei
reiän paikasta sanota mitään, mutta sääntöjen liitteenä oleva
376-sivuinen Toimikunnan ohjeet -kirjanen täsmentää monia asioita seikkaperäisesti.
Reiän paikan yleisenä ohjeena on kuitenkin aika ympäripyöreä ohjeistus ja alkulausekin lienee kaikille itsestäänselvyys:
• Reikien sijoittaminen viheriöllä voi vaikuttaa
merkittävästi kilpailun tulostasoon ja pelinopeuteen
Monet tekijät vaikuttavat reikien paikkojen valintaan ja seuraavia kohtia painotetaan:
• Reikien paikkoja valittaessa tulisi huomioida pelaajien
taso niin, että ne eivät ole liian vaikeita ja hidasta peliä
huomattavasti tai sellaisia, että niistä ei ole riittävästi
haastetta paremmille pelaajille
• Toimikunnan tulisi välttää reiän sijoittamista sellaiseen
rinteeseen, mihin pallo ei pysähdy. Jos viheriömuodot
sallivat, niin reiän ympärillä tulisi olla 60-90 cm melko
tasaista aluetta niin, että oikealla nopeudella lyöty pallo
pysähtyy reiän lähelle.
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Joitakin lisähuomioita:
• Reikä tulisi sijoittaa siten, että viheriöllä on riittävästi
tilaa reiän ja viheriön etureunan sekä reiän ja viheriön
sivureunan välissä, jolloin tälle reiälle voi lyödä normaalin lähestymislyönnin. Esimerkiksi reiän sijoittamista heti
suuren bunkkerin taakse ei suositella, jos suurimmalta
osalta kilpailijoista edellytetään pitkää lähestymislyöntiä
viheriölle (meillä esim. väylä 5).
• Reikien sijoittelun tasapainon tulisi olla sellainen, että
ne sijaitsevat tasaisesti vasemmalla, oikealla ja keskellä
sekä edessä että takana.
Meillä tuo viimeinen kohtahan hoituu niin, että viheriöt on
jaettu neljään lohkoon ja rotaationa vaihtuva järjestys sisältää paikkojen tasaisen hajonnan. Ei ole siis olemassa mitään
sellaista (väitettyä) sääntöä tai normia, jonka mukaan esimerkiksi polven korkeudelta pudotettu pallo saisi vieriä korkeintaan metrin tai lipun alapuolelta lipulle vieritetyn pallon tulisi
pysähtyessään jäädä paikoilleen.
Aihe on kuitenkin sellainen, että jatkossakin keskustellaan
ja hyvä niin, kunhan muistetaan, että Rönnäsissä ei kukaan
pelaaja taida olla rankingissa TOP 2000 -sijoilla eli 80 % taitaa olla ”bogitasoisia senioreita” ja jos toimitaan enemmistön
ehdoilla, niin viheriönopeudet ja lipun paikat eivät ole virityksiltään samat kuin esimerkiksi Golﬂiiton kilpailuissa, joissa
ohjeistuksen antaa kilpailun järjestäjä.
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Kuinka tukea golfyhteisöä?
Golﬂiitto toteutti huhtikuussa jäsenistölleen suunnatun kyselyn, johon ehkä jokunen rönnäsläinenkin vastasi? Joka
tapauksessa, kyselyn lopputulos osoitti ”paikallisprotektionismia” eli halua tukea omaa golfyhteisöä. Kaikki kyselyn tulokset löytyvät tietysti Golﬂiiton sivuilta, mutta on hyvä nostaa TOP 5 myös jäsenlehteemme. Näitä korostettiin:

1 Maksan pelaamiseen liittyvät maksut
kuten aiemminkin.
• pelaajat haluavat siis maksaa vastikkeensa ja jäsenmaksunsa, vaikka kyselyhetkellä pelaamismahdollisuudet olivat rajattuja ja ennen kaikkea koko golfkauden jatkumisesta ei ollut täyttä varmuutta

2 Pelaan ohjeita noudattaen ja
käytän palveluja.
• pelataan vastuullisesti ryhmä- ym. rajoituksia noudattaen
• suositaan klubin pro shopia eli ei esimerkiksi osteta
palloja verkkokaupan kautta
• käytettään klubiravintolan take away -palvelua ja kun
ravintolatoinnot avautuvat normaaleiksi, käytetään
klubiravintolaa vähintään aiemmalla tasolla

3 Osallistun mahdollisiin talkoisiin.
• Senioritoimikunnan järjestämillä talkoilla on pitkät
perinteet. Tapahtuma on yhtä lailla työhön kuin sosiaaliseen toimintaan osallistumista konseptilla:
pari tuntia talkootöitä; talkoogolf ja ruokailu sekä
parhaiden pelisuoritusten noteeraaminen

4 Hankin lahjakortin tai
ostan kannatustuotteita.
• lahjakortinhan voit ostaa pro shopiin, klubiravintolaan tai vaikkapa pro-tuntiin

5 Kannustan ystäviäni/tuttaviani lajin pariin.
• nyt kun ihmisillä on ollut normaalia enemmän vapaaaikaa, on huomattu, että monella yleiskunto on heikentynyt. Ja siihenhän golf antaa hyvän parannuskeinon.
• Lajiinhan on kaiken kaikkiaan helppo tulla mukaan.
Kaikki me olemme joskus aloittaneet ja tiedämme
ensimmäisten kierroksen ”tuskan ja jännityksen”, mutta
kaveria ei jätetä, vaan annetaan täysi tuki ja opastus.
Kysykää vaikka Tuikulta ja hänen lajn pariin lanseeramiltaan senioreilta!
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 25 000 pelaajaa, pääosin ikäryhmistä 50-60 ja 60-70 eli kokemusta on pelaamisesta ja elämästä – ja elämän vastoinkäymisistä. Mielenkiintoinen kohta
yhteenvedossa oli, että koronan aiheuttama tilanne ei juurikaan vaikuta pelaamisen määrään, joskin kevään pelireissuja
ulkomaille jäi monelta väliin. Vastauksissa tuli korostetusti
esiin myös hyväksyntä rajoituksista ja yhtälailla oman vastuullisuuden omaksuminen ja odotus, että myös muutkin
pelaajat toimivat niin.

Sähköautojen latauspaikka
Klubin golfautotallin vasemmassa reunassa oleva sähkö-/hybridiautojen latauspaikka on tarkoitettu pelaajille ainoastaan golfkierroksen
aikaiseen käyttöön. Toistaiseksi latauksesta
ei peritä maksua. Mikäli latauspaikan käyttö
lisääntyy oleellisesti, siirrymme varausjärjestelmään. Tästä käytännöstä tullaan tiedottamaan erikseen kotisivuilla.
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Jäsenistön pelikierroksen aikaiselle oman golfauton
pysäköinnin paikkaa on laajennettu hieman lähemmäksi viheriötä 18. Sähköautojen latauspaikka on
siis pidettävä vapaana. Golfautojen pysäköintiä
merkityille autopaikoille ja esimerkiksi ykkösteen
kulkutien varteen on vältettävä. Latauspaikan ja
omien golfautojen lyhytpysäköintipaikka tullaan
merkitsemään alkukesän aikana tarkemmin.
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Arja Sipronen
pro

Tervetuloa
pro-oppiin!
Opetustoiminta tapahtuu tällä hetkellä pienryhmissä eli voit
ihan hyvin sopia pro:n kanssa, että tulet vaikka kumppanisi
kanssa opetukseen. Kurssiaikatauluista ja mm. perjantai-klinikasta voidaan varmaan tiedottaa jo toukokuun kuluessa.
Samoin junnuopetuksesta ja -leiristä tiedotetaan kotisivuilla
heti, kun tilanne sen sallii.

TERVETULOA OPPIMAAN!
Tiedustelut ja varaukset:
Arja Sipronen
puh. 0405 867 314
arja.sipronen@sipronen.inet.ﬁ

Ja joka tapauksessa; rangellahan voi käydä ja harjoitella jo
saatujen oppien mukaan. Muista pitää huolta myös lihaskunnosta ja mielenvirkeydestä! Ja ainahan pro:lle voi soittaa ja
pohtia etäopetuksen mahdollisuutta, jos lähiopetus arveluttaa.
Pro Arja

Outi & Pekka Jyry
Rönnäsin klubiravintola
TJ Catering

Terveiset myös
ravintolasta.
Hei kaikille. Hyviä ja huonoja uutisia:
Huonot ensin:
Koronakriisi jatkuu toistaiseksi ja se vaikeuttaa meidän toimintaa ja teidän asiointia ravintolassa.
Hyvät uutiset:
Saamme jossain vaiheessa uuden hienon ravintolasalin, jota
kelpaa esitellä. Olemme taas kehitelleet teille uutuuksia, joita
kannattaa kokeilla. Toivottavasti käytätte meidän palveluita
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mahdollisimman paljon aina mahdollisuuksien mukaan.
Kiitos etukäteen
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Outi ja Pekka
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Rönnäsissä pelataan, mutta myös kilpaillaan
Golﬁsta ja eritoten golfkilpailusta on joku sanonut: Golf on
kivaa, kilpailu on vielä kivempaa, mutta kaikkein kivointa
on kilpailun voittaminen. Kaikki eivät kuitenkaan kilpaile,
joko ”uskallus” tai kilpailuvietti puuttuu tai sitten ei muuten
vaan haluta laittaa numerolappua rintaan. Rönnäsissä kilpailukynnys on kuitenkin matala, sillä moniin kilpailuihin voi itse
valita ajankohdan ja pelikaverinsa.
Rönnäsissä on mahdollista kilpailla tiiviistikin – jos kilpailuttaa! Kenttä on kuitenkin avoin kaikille ja siksipä kalenterissa on useita viikonloppuja, joihin ei ole allakoitu kilpailuja.
Ja silloin kun on allakoitu, on ne usein sijoitettu iltapäiviin eli
normaalipelaamiseen löytyy kyllä aikoja, ja onhan pelaajilla
aina mahdollisuus pelata hyväkuntoista Puisto-kenttää. Syksyllä ja talvikaudella scramble-kilpailut taas täyttävät kentän
kerta toisensa jälkeen, jopa pienestä tihkusateesta riippumatta, jolloin muita pelaajia ei kentällä juuri olisikaan. Kas
kun kilpaileminen on kuitenkin osa golﬁn harrastamista.
Kilpailumme ovat hyvin monimuotoisia; on avoimia ja
suljettuja, on lyöntipeliä, on pistebogeyta, on parikilpailuja,
sekaparikilpailuja, turnausmuotoisia ja kolmet eri mestaruus-

kilpailut.
Seuran mestaruudesta voivat pelata kaikki Rönnäsin jäsenet ja myös he, joilla on ko. vuoden pelioikeus. Mestaruuksista pelataan scratch-sarjoissa, ikäkausisarjoissa (HCP) ja
reikäpelimestaruuksista niin ikään scratchinä ja HCP-sarjassa
ja myös enemmän leikkimielisestä Lähipelimestaruudesta.
Avoimet kilpailut ovat avoinna kaikille, joilla on voimassa
oleva jonkun seuran jäsenyys. Esimerkiksi viikkokilpailut, sekapariturnaus ja scramblet ovat näitä. Ikäkausimestaruudet
pelataan syntymävuoden mukaan eli pelaaja, joka täyttää
tänä vuonna – vaikka joulukuussa – 70 vuotta, voi osallistua
N70- ja M70-sarjoihin siten jo 69-vuotiaana. Rönnäs Senior
Touriin (RST) voivat osallistua kaikki tänä vuonna vähintään
50 vuotta täyttävät. Kilpailu pelataan kahdessa sarjassa; seniorinaiset ja seniorimiehet. RST:n yhtä osakilpailua voi pelata minä päivänä tahansa ko. kilpailuviikon aikana. Kymmenen
osakilpailun lisäksi pelataan kaksi ns. päiväkilpailua. Viikkokilpailuja pelataan peräti 20 viikkona ja näiden lisäksi pelataan
parhaiden kesken Viikkokisaﬁnaali. Sekapariturnaukseen voi
osallistua vastakkaisen sukupuolen kanssa parina ja tämä voi
olla vakituinen kumppani, ystävä, lapsi, serkku jne. Todetaan
vielä Talkoogolf, sillä vaikka talkoot ovat senioritoimikunnan
järjestämiä (10 talkoopäivää), saa talkoihin ja niiden jälkeen
pelattaviin talkoogolf-kisoihin osallistua ihan kuka vaan, kunhan täyttää pelilliset kriteerit.
Osallistumalla vaikka viikoittain kisoihin, saa samalla helposti hoidettua uuden tasoitusjärjestelmän vaatimat vuosittaiset kilpailukierrokset. Eikä ole kallista! Esimerkiksi viikko- ja
RST-kilpailuiden kilpailumaksu on vain viisi euroa. Ja vaikka
näitä leppoisia kisoja ei mennäkään ihan veren maksu suussa, on sääntöjen tinkimätön noudattaminen tietenkin välttämätöntä. Ja tähänhän kuuluu muun muassa, että kilpailuissa
ei pelata ”talven uutuudella”, sääntöjenvastaisella ihmepallolla.
Palataanpa kuitenkin maan pinnalle. Vaikka edellä olevassa esiintyy sana kilpailu useaankin kertaan, niin ihan oikea
kilpailu taitaa olla vain seuran mestaruuskilpailut? Muut kilpailut ovat – tai ehkä niiden ainakin pitäisi olla – kilpailunimikkeen alla oleva tapahtuma, jota leimaa liikunnallisuus,
sosiaalisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys pienellä kilpailuhenkisyydellä sävytettynä. Vai miten ymmärrät sen, että satapäinen joukko kiertää tammikuussa kenttää juuri ja juuri plussan puolella olevassa kelissä?
Kilpailutoimikunta
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Fair play – pelataanko näin?
Golﬁn säännöt ovat selkeistä ja erittäin hyvistä uudistuksista
huolimatta vieläkin aika monimuotoiset ja joskus vaikeasti
tulkittavia. Oikoa ei silti saa, vaan jokainen tilanne tulee ratkaista – mieluiten heti paikan päällä tai viimeistään ennen tuloskortin jättämistä. Keskeinen ajattelu ja ratkaisutapa kulminoituu kahteen seikkaan; ratkaistaan probleema siten, että
se on oikeudenmukaista ja reilua. Ratkaisua edesauttaa, jos
kaikki pelaavat reilusti ja ennen kaikkea ovat rehellisiä tapahtumassa, jossa pelaaja itse oli jonkun tilanteen ainoa näkijä ja
todistaja. Tällä on maailmanlaajuinen nimitys; Fair play.
Sääntöjen mukainen pelaaminen on kuitenkin vain yksi
osa Fair playsta. Jo ennen avauslyöntiä on pelaajan vastuulla monta
asiaa: onko tasoitus kunnossa, onko
mailojen määrä oikea ja ovatko ne
laillisia jne. Lisäksi on äärimmäisen
tärkeä asia kysyä toimistolta, onko
meidän (2-3 hengen) ryhmäämme
tulossa muita pelaajia. Ja jos on, niin
häntä odotetaan, eikä lähdetä etuajassa, vaikka kenttä ammottaisikin
tyhjyyttään. Kyseessähän saattaa olla
vieraspelaaja, joka on ensimmäistä
kertaa Rönnäsissä ja pelaisi mieluusti
jonkun ”opastamana” ja miksei myös
juttukaverina. Näinhän itsekin haluaisit, jos menisit ensimmäistä kertaa
vieraskentälle?
Reilu peli – Fair play – ilmenee
myös pelinopeutena. Kahden pelaajan kierroksen ei pitäisi kestää kuin kolme ja puoli tuntia ja
neljän pelaajan kierroksen noin neljä tuntia tippaakaan kiirehtimättä. Mutta, jos ryhmässä on yksi tai kaksi pelaajaa,
joilta puuttuu ”pelisilmä” eli valmius omaan suoritukseen,
jää ryhmä pikkuhiljaa edeltävistä ja suma seisoo. Ammattilaiskentillä on jo kokeiltu 40 sekunnin rajaa lyönnin valmisteluun ja itse lyöntiin. Siinäkin on puolet liikaa. On tietenkin
ajankäytön kannalta ihan sama, kestääkö kierros neljä vai
viisi tuntia, mutta kysymys onkin enempi ﬁilispohjainen, sillä
kiva pelirytmi luo kivan pelitunnelman – ja tulos on yleensä
myös parempi.
Eräs keskeisimpiä reilun ja kivan pelin elementtejä on toisen pelaajan huomioiminen, mikä alkaa jo ykkösteellä; hyvän
pelin toivotukset ja tietysti esittäytyminen, jos ryhmässä on
pelaajia, jotka eivät ole keskenään tuttuja. Tärkeä osa-alue on
vaistota muiden pelaajien small talk -tarve eli rupatellaanko
pelin aikana läpi ajankohtaiset sporttiset, poliittiset ja muut
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mieleen tulevat asiat vai todetaanko vain lyöntijärjestys ja
tuloskortin täyttämiseen tarvittavat tiedot? Kaksi keskeisintä asiaa on kuitenkin: anna pelaajalle lyöntirauha, älä puhu,
älä liiku, älä rapistele eväspapereita ja toiseksi; katso kaikkien
pelaajien kaikki lyönnit. Kahdeksan silmää näkee paremmin
kuin kaksi.
Toisen, ja muiden pelaajien huomioimista – myös turvallisuusnäkökulmasta – on Fore-huuto aina silloin, kun on
pienikin mahdollisuus, että pallo suuntautuu kohti muita
pelaajia. Ja ethän ikinä ”syyllisty” selittämään, ettet nähnyt,
mihin lyöntisi lähti. Kas kun juuri silloin pallolla on taipumus
etsiä jonkun varomattoman ja varoittamattoman pelaajan jalka, käsi
tai pää. Toisin päin; pidäthän huolta,
että ainakin yksi bägi jää näkyviin
etsiessänne porukalla jonkun palloa
esim. väylillämme 5 ja 6. Ja vielä; kuuluva kellojen soittaminen väylillä 6 ja
8.
Tämän jutun otsikon alle mahtuu vielä paria asiaa, jotka ovat ennen kaikkea etikettiin liittyviä. Älä
koskaan, älä koskaan epäile kanssapelaajasi tasoitusta ääneen, vaikka
tämä täräyttäisi kolme birkkua kärkeen. Ja älä koskaan aseta kyseenalaiseksi kanssapelaajasi (aikuinen
mies) pelaamista siniseltä tai punaiselta teeltä, jos kilpailun järjestäjä
näin sallii. Oikea osoite reklamaatiolle on toimisto ja kilpailunjohto.
Tärkeintä kuitenkin on omassa peliﬁiliksessäsi se, miten
Sinä koet Fair playn. Onko sinulle punainen vaate ”tasoitushuijari”, sääntöjen tuntemattomuus tai niiden läpi sormien
katsominen, hidas peli, jonkun ylimenevää kilpailuhenkisyys,
ikuinen narina ohimenneen putin ”epäonnesta” vai osaatko
kaiken tämän yli nauttia itse pelistä ja olla se ryhmän positiivisin ja kannustavin jäsen?
Rami Holopainen
PS. Mielestäni käsitteet reiluus ja oikeudenmukaisuus on tässä maailmassa
kiteyttänyt parhaiten avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja
kirjassaan Kaiken käsikirja
(Ursa, 2012). Suosittelen!
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Kehittymisen kolme polkua
Golﬁn pelaamisessa on käytännössä kolme elementtiä: tekninen osaaminen, peliäly ja välineet. Mikä näistä on kenellekin
luontaisin painopiste, on tietysti yksilöllistä, mutta kaikkia
osa-alueita voi peliuran aikana pyrkiä kehittämään.
Lyöntitekniikka taitaa olla näistä tärkein osa-alue. Puhdas
osuma kun yleensä takaa halutun lopputuloksen. Vaikka
golﬂyönti on sinänsä aika ”helppo” – kas kun pallo ei liiku
osumahetkellä – niin useimmilta se vaatii satoja kierroksia ja
tuhansia toistoja, ennen kuin pelaaja pystyy siihen tasoon,
mihin fyysiset ominaisuudet mahdollistavat. Lyöntitekniikka kehittyy useimmilla pelaamalla, mutta menestyneimmät
pelaajat ovat kaikki olleet systemaattisessa valmennuksessa
käytännössä koko peliuransa ajan. Meillä Rönnäsissäkin on
koko joukko ”itseoppineita”, jotka lukevat golfkirjoja ja katsovat golfvideoita ja yrittävät parhaansa mukaan siirtää tätä
oppia omaan lyöntiinsä. Toinen tapa on ottaa oppitunteja
golfopettajalta, prolta, meillä siis Arjalta tai Christineltä joko
yksityisopetuksena tai perjantaisissa joukko-opetuksissa.
Peliäly (kauniimmin: pelin luku, pelitaktiikka, peliﬁlosoﬁa)
on joillain luontaista, perittyä tai
opittua. Peliälyn puuttuminen saattaa olla jopa
suurin syy erään oululaisen jääkiekkoilijan
NHL-menestykselle –
vaikka perustaitoa ja
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raameja onkin vaikka muillekin jaettavaksi. Tarvitaanko sitten
golﬁssa peliälyä? Kyllä. Parhaimmillaan se ilmenee omien kykyjen realistisena arviointina. Jos esimerkiksi olet 30 metrin
päässä viheriöstä, mutta pallon ja lipun välissä on bunkkeri.
Yritätkö lyödä bunkkerin yli lipulle yhden putin päähän vai
bunkkerin vierestä varmasti viheriölle kahden putin päähän.
Toinen tilanne: Pallosi on metsässä kiven ja kannon välissä:
a) yrität lyödä sankarilyöntiä, b) otat rankkarin ja droppaat,
c) lähdet lyömään palloa yhdellä rangaistuslyönnillä paikasta, josta löit metsään. Ja vielä kolmas tilanne: Olet 150
metrin päässä lipusta, mutta välissä on bunkkeri. Lyöntisi
kantaa – parhaimmillaan – tuon 150 m, mutta… Nyt olet siis
valintatilanteen edessä: a) riskilyönti vai b) 100-120 m lyönti
bunkkerien eteen tai vierelle ja siitä lipulle. Näissä esimerkkitilanteissa on useimmiten kysymys ﬁfty-sixty-tilanteesta ja
vain Sinun peliälysi (riski/hyöty tai varmistus) ratkaisevat pitkässä juoksussa kokonaismenestyksesi.
Sekä peliälyyn että lyöntitekniikkaan liittyvät ”pro:n neuvot”: 1) puttaa aina kun voit, 2) huono putti on aina parempi kuin huono chippi, 3) jos harkitset lyöntiä kahden mailan
välillä, ota aina se pidemmälle kantava ja 4) jos tasoituksesi
on yli 18 lyö lähestymislyöntisi aina keskelle viheriötä riippumatta reiän paikasta. Severiano Ballesteroksen kerrotaan sanoneen, että kaikki alle metriset putit pitää
lyödä kovaa keskelle. Yhdeksän uppoaa ja yksi menee kaksi
metriä ohitse, mutta kokonaislyöntimäärä jää plussalle.
Välineet ovat iso osa golﬁa. Mutta, mailoja ja palloja on
hyvinkin eritasoisia ja jokaisella pelaajalla on esimerkiksi
mailanpään nopeudesta riippuen muutamia palloja, joissa
lyöntipituus ja puttaaminen optimoituvat. Mailoissa kirjo on
vähintäänkin yhtä iso. Mikä sitten on kullekin pelaajalle sopiva maila? No, tätä voit käydä testaamassa vaikka Rönnäsin
demopäivillä, jolloin eri mailamerkkien edustajat löytävät sinulle parhaiten sopivan mailan, jossa varren jäykkyys, lie-kulma ja lavan proﬁili sopivat juuri sinun fysiikallesi ja swingiisi.
Kesän 2020 demopäivät alkavat toukokuun lopulla. Lisätietoa julkaistaan kotisivuilla. Demopäiviä tulee olemaan ainakin Pingiltä, Titleistilta ja Wilsonilta.
Pro shopissa on demorautoja, joista voidaan rakentaa eri
vaihtoehtoja kokeiltavaksi. Esimerkiksi graﬁittivartinen rauta
regular- tai senior-varsilla. Puumailojen osalta demomailoja
löytyy myös kaikilta päämerkeiltä.
Pelivälineiden kehitys on ollut viime vuosina varsin nopeatempoista. Eräs asiantuntija onkin sanonut, että mailoja pitäisi vaihtaa yhtä usein kuin älypuhelinta. Kustannuskin lienee
samaa luokkaa.
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Annettu putti
Tiesithän, että golﬁn ensimmäinen ja ainoa kilpailumuoto oli
reikäpeli? Myöhemmin pelimuodoksi vakiintui lyöntipelin eri
variaatiot (tasoitukseton ja tasoituksellinen) ja vasta 1932 pelattiin ensimmäinen virallinen pistebogey-kilpailu, mikä on
englantilaisen tohtorin Frank Stablefordin (s. 1871) kehittämä, mikä sekin toki pelataan lyöntipelinä. Reikäpelisäännöissä on kuitenkin yksi merkittävä ero: voit antaa vastustajallesi
muun muassa parisenttisen putin, mikä lyöntipelissä ei ole
missään tilanteessa mahdollista.
Monet pitävät reikäpeliä edelleen pelimuotojen kunkkuna
ja kieltämättä siinä on oma tenhonsa. Reikäpeli jos mikään,
pakottaa unohtamaan edellisreiän missatun lähestymisen
ja puolimetrisen ohiputin. Peli kun on käytännössä 18:n eri
kilpailun summatulos eli voit hävitä vaikka kahdeksan – jopa
yhdeksänkin – ensimmäistä reikää ja selvitä silti voittajana.
Teoriassa siis eli ollaan kuitenkin käytännössä lähes samassa tilanteessa kuin jalkapallo-ottelussa, jossa vastustaja lataa
puoliajalla tauluun 8-0 -numerot. Mutta, kaikki on mahdollista ja tiedän, että Rönnäsissäkin on noustu voittoon 0-5 ja
jopa 0-6 -tilanteista.
Reikäpeliä voidaan lyöntipelin tavoin pelata ilman tasoituksia, tasoituksin – tai käyttäen tasoituskerrointa, mikä
meillä on 3/4 eli jos toisen pelaajan tasoitus on 12 ja toisen
20, on ero kahdeksan ja ¾-kertoimella ero on kuusi. Kilpailu
pelataan niin, että korkeammalla tasoituksella pelaava saa
yhden lyönnin hyvityksen kuudella vaikeimmalla reiällä. Ja
juuri tässä on golﬁn tasoitusjärjestelmän nerokkuus eli mennään kuten pistebogeyssa; toinen saa par`ista kaksi ja toinen
kolme pinnaa tosin sillä erolla, jos lyönnit ovat hyvitysreiällä
8-8, niin korkeammalla tasoituksella pelaava voittaa, vaikka
kumpikaan ei saa yhtään bogipinnaa.
Sääntöjen osalta lyöntipeli ja reikäpeli ovat pelimuodoltaan hyvinkin erilaiset johtuen siitä, että reikäpelissä pelaajat
pelaavat vain toisiaan vastaan ja aina yksi reikä kerrallaan.
Tämä yhden reiän pelaaminen mahdollistaa muun muassa

sen, että pelaaja voi luovuttaa reiän, kun näkee, ettei käytännössä voi reikää enää voittaa. Toisaalta, mikäli toinen pelaaja
tekee rikkeen, mikä on luonteeltaan yleinen sääntörike, hän
häviää reiän, vaikka olisi lyönneissä ”edellä”. Eräs pelimuodon
mielenkiintoisimpia, jopa taktisia, elementtejä on reiän antaminen esimerkiksi tilanteessa, jossa toinen puttaa kymmenen sentin päähän reiästä, voi vastustaja todeta, että toinen
saa sen varmasti sisään ja antaa siksi putin – aivan kuten voi
missä vaiheessa tahansa reiän pelaamista antaa reiän. Putin
antamisessa on vaan oltava sikäli tarkka, että antaja antaa
putin, mutta ei välttämättä reikää, jos itsellä on vielä voittava
tai tasoittava putti jäljellä.
Golfsäännöissä on reikäpelin – ja vain reikäpelin osalta
– pari erikoista sääntöä: Jos vastustaja antaa putin, siitä ei
voi kieltäytyä, eikä sitä voi myöskään perua. Jos pelaaja silti
haluaa putata, on se sallittua, mutta putilla ei ole merkitystä, meni se reikään tai ei. Toinen ”erikoinen” sääntö on, että
pelaajat voivat sopia tasaavansa reiän, mutta vasta sen jälkeen, kun ainakin toinen on tehnyt avauslyönnin. Näillä esimerkeillä tarkoitankin, että mikäli et ole aiemmin pelannut
reikäpelejä, niin keskeiset säännöt (kuten aina) kannattaa
kyllä opetella. Kas kun sieltä saattaa löytyä juuri se yhden lisäreiän voitto, mikä voi ratkaista koko pelin eduksesi. Todettakoon vielä, että reikäpelissä ei lasketa voitettujen reikien
– eikä tasattujen reikien – määrää, vaan ainoastaan montako
reikää toinen on johdossa; 1-0, 2-0 jne. Ja vielä, jos toinen
johtaa esim. 14. reiän jälkeen 5-0, ei toinen voi voittaa, eikä
edes tasoittaa, kun jäljellä on enää neljä reikää. Tällöin loput
reiät kuitenkin merkataan häviöllä olevalle, eli peli päättyy
5-4. Toki pelaajat voivat ”pelata” loputkin reiät, mutta ne eivät
enää vaikuta lopputulokseen.
Tämän kirjoituksen tarkoitus on saada sinut innostumaan
kesän reikäpeleihin, riippumatta siitä, mikä on tasoituksesi
tai kokemuksesi. Vakuutan, että nimenomaan kokemuksena
tämä on kiinnostava, jopa koukuttava. Nähdään siis ykkösteellä tilanteessa 0-0.
Rami Holopainen
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Elämäni eclectic -päivitys kevät 2020
Viitisen vuotta sitten julkaistiin jäsenlehdessä juttu Elämäni
eclectic, jossa pelaajia pyydettiin tarkastamaan (muistelemaan) paras reikäkohtainen tulos koko Rönnäsin pelihistoriansa aikana. Jotta tuloset ovat vertailukelpoisia, on kaikkien
tulos reiällä muutettu par5:n mukaan pelatuksi. Ne, joilla oli
tässä par4-aikana eagle, ”häviävät”, nyt hieman, koska par5
mahdollistaa ”iigelin” tekemisen hieman helpommaksi. Päi-

Väylä
Par
Nimi
Sebastian Kindstedt
Kari Mattila
Timo Merentie
Aki Linden
Marcus Kindstedt
Juha Halme
Viktor Lassas
Greger Salomaa
Mika Ilmoniemi
Marcus Mikander
Christoﬀer Salomaa
Matti Mertjärvi
Peter Nyman
Dan Högström
Benny Högsröm
Kurt Fyhr
Vesa Konttinen
Seppo Salo
Pauli Tuunainen
Marko Clever
Rabbe Buddas
Rami Holopainen
Paras kaikista

vitäpä tätä tulevan kesän aikana ja jos taulukossa tapahtuu
merkittäviä muutoksia esimerkiksi TOP TEN -listalla, julkaistaan
taulukko syksyn jäsenlehdessä. Voit jättää tuloksesi toimistoon
tai lähettää suoraan minulle. Korttia ei tarvitse lähettää. Tämähän mahdollistaa kierrokselle yhden lisätavoitteen eli vaikka
kierros alkaisi kolmella triplalla, on heti nelosella mahdollista
HIO:lla parantaa eclectic-tulosta – ellei siinä jo ässää ole.
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Sinivuokkoja maaliskuussa
Vuoden 2020 kevät tulee jäämään historiaan kahdesta syystä. Toinen niistä on leuto talvi, mikä mahdollisti Rönnäsissä
– ja ilmeisesti myös koko Suomessa - ensimmäistä kertaa
ympärivuotisen golﬁn pelaamisen. Lauha ilma sekoitti myös
luonnon ja aikaisti kuukaudella parilla kevään puhkeamista.
Luonnon häiriintyminen alkoi jo joulukuussa, kun mustarastailla oli jo poikasia ja pajunkissat sekä mustikat kukkivat.
Nähtäväksi jääkin, miten tämä ylimääräinen kukinta vaikuttaa kesän mustikkasatoon. Maaliskuun puolivälissä päivälämpötilat nousivat jo kymmenen asteen
tuntumaan. Leskenlehdet ja sinivuokot
kukkivat ja joutsenparit ovat alka20
neet valloittamaan reviireitään.
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Rönnäsin
golfsanasto A-Ö
A = Albatrossi (kahdeksan tehtyä,
kuusi eri pelaajaa)
B = Bror-Erik Mattsson, kunniajäsen
C = Caddiemaster – meillä palvelu pelaa,
katso Kenttäranking 2019
D = Dogleg – no, kymppiväylä lievä…
E = Etiketti – se tärkein ”golfsääntö”
F = FORE – ainoa sana, minkä saat (pitää)
huutaa ääneen
G = Griini – korjaathan kaikki putoamisjäljet
viheriöltä, myös oman pallosi aiheuttaman
H = Hole in One – Rönnäsissä tehty
31 vuoden aikana 226 kpl
I = Ilmapiiri – tutkitusti valtakunnan
parhaimmistoa. Pidetään se sellaisena!
J = Joutsenperhe, jokakesäinen tulokas
Puistossa
K = Kivi kakkosväylän bunkkerissa
L = Lähipelin mestaruuskisa, osallistuthan
2020?
M = Merisali, juhla- ja tapahtumapaikka
N = Näkymä merelle > Sea Golf Rönnäs

O = Olli Näri, kunniajäsen Nro 1. Ilman Ollia
ei olisi Rönnäs Sea Golfia.
P = Pumppukoppi väylällä 1,
olethan huomioinut sääntömuutoksen?
Q = Q-damage, kansainvälinen sanonta
vaurioituneelle reiälle, josta pallo on
nostettu lipputangon avulla
R = Reikäpeli, pelien kunkku
S = Scramble – 15 scramblea vuonna 2019
T = Tasoitusjärjestelmä muuttui 19.2.
U = Ulkona – väylä 13 on ainoa, jossa OB on
molemmin puolin
V = Varapallo
W = Wedge – monelle se kaikista tärkein maila
X = X-place eli meillä se risteys, jossa kohtaavat
väylille 11,14 ja 18 menevät
Y = Ylpeys – olethan ylpeä rönnäsläisyydestäsi
ja käytäthän myös 19:ttä reikää?
Z = Z-player, pelaaja joka ”sahaa” väylää
laidasta laitaan
Å = Åkomma, vaiva tai vamma eli selitys
huonolle pelille
Ä = Älä vedä golfkärryä viheriön ja esteen
välistä = Rönnäsin etiketti!
Ö = Öisinkin voi pelata, ainakin Yöttömänä
yönä

Metsälehmuksesta symboli
Kenties jopa 1700-luvulta peräisin, väylän 18 teepaikan vieressä kasvaneiden metsälehmuksien toinen yksikkö kaatui
talven myrskyn voimasta, ei siis lumikuorman. Näin jäljelle jäänyt, arviolta siis jopa 250 vuotta vanha metsälehmus jää
yksinäisenä muistomerkkinä kuvaamaan kevätkauden 2020 koronavirusepidemiaa.
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Golﬁa Suomi vs Espanja
Olen jäsen Sea Golf Rönnäsissä ja Lauro Golﬁssa Espanjan
Andaluciassa. Asun kuusi kuukautta Suomessa ja saman ajan
Espanjassa ja pelaan molemmissa maissa sata kierrosta vuodessa. Mutta, mitä eroja on kahden maan välillä? Ei loppujen
lopuksi oikeastaan kovinkaan paljon. Pallo kuppiin mahdollisimman vähillä lyönneillä.
Rönnäs on aina menestynyt hyvin, kun tutkitaan klubien
palvelukulttuuria. Lähes sata espanjalaista kenttää pelanneena voin todeta, että Lauro on palvelutasoltaan Espanjan Rönnäs. Sea Golﬁn pelaajista valtaosa on suomalaisia ja
suomenkielisiä, mutta ehkä neljännes, kolmannes käyttää
mieluummin toista kotimaista. Oli myös ilahduttavaa nähdä,
kuinka Vicke hoiti viime kesänä sujuvalla englannilla yhden
ryhmän matkaan. Laurossa pääkieli on espanja, mutta seuraavana taitaakin tulla jo suomi ja miksi, olisikin ihan oman
jutun arvoinen. Joka tapauksessa jokainen Lauron viidestä
caddiesta puhuu tai haluaa puhua suomea – ja minä yritän
hoitaa asiat espanjaksi. Molemmat korjaavat toisiaan. Myös
ainakin Santanassa ja Torrequebradassa asiat hoituvat usein
suomeksi. Palvelu menee tasan 1-1.

Espanjan kentät savipohjalla
Viheriöiden kunnosta pisteet myös 1-1,
joskin on todettava, että kun Rönnäsissä lipun paikka vaihdetaan kesällä usein jopa
päivittäin, niin Espanjassa se tehdään korkeintaan
kahdesti viikossa. Väylien
osalta suomalaiset vetävät
pidemmän korren, sillä lähess
järjestään espanjalaiset kentät
tät
on tehty savipohjalle, mikä näkyy
äkyy
heti sateiden jälkeen. Syykin on selvä: Espanjassa ei ole soraharjuja eikä muutakaan luontaista
hiekkaa ja jos on, niin se on hinnaltaan moninkertaista. Sama
näkyy valitettavasti myös bunkkereissa. Esimerkiksi suomalaisten suosimassa Mijaksessa bunkkerihiekka on liian hienoa ja sekin seulomatonta. Onneksi Lauro on poikkeus, siellä
hiekka on mennyt samanlaisen seulan läpi kuin Rönnäsissä.
Muutamilla kentillä käytetään bunkkerissa murskattua valkoista kvartsihiekkaa, kuten meillä esimerkiksi Linna Golﬁssa.
En pidä, ovat sateen jälkeen ongelmallisempia.

Suomessa tasaisempaa
Kenttien proﬁilit ovat aika samanlaisia, myös väljyydelttän,
joskin juuri Andaluciassa kentät ovat usein vuorilla tai vuorien kupeissa, jolloin korkeuseroja on enemmän. Lauro on
hitusen vaativampi kuin Rönnäs, jotakuinkin Porvoo Golﬁn
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tasoa. Mutta ne vuoret! Kotimaan ykköskenttäni (jos ei Rönnäsiä lasketa) on Viipuri Golﬁn Etelä-Saimaan kenttä, jossa
17:ltä väylältä näkyy Saimaa, kun taas Lauron kaikilta 27:lta
väylältä näkyy vuoret. Toki moni Espanjan kentistä on meren
rannalla. Esimerkiksi Andalucian vanhin kenttä Parador (perustettu 1925) korkeuserot taitavat jäädä alle viiden metrin.
Ilman muuta monet vuoristokentätkin, kuten yksi Top Teniini
kuuluva La Cala Asia, ovat pelattavissa kävellen, jos pystyy
kävelemään Hyvinkään, Kerigolﬁn, Muuramen ja Nordcenterin Freamin.

Golfkulttuurissa Suomi voittaa
Espanjassa ollaan suurpiirteisempiä, mitä kuvaa edellä mainittu ”laiskuus” reikien paikanvaihdosta. Myös visuaalisuudessa ja kulkureiteissä on eroja, mikä osaltaan johtuu siitä,
että Espanjan kentät ovat aina suunniteltu autolla pelattavaksi. Joillakin kentillä, esimerkiksi La Cala Europa ei ole edes
mahdollista pelata kävellen. Toki autonkäytön suuri osuus
(20 – 40 %) johtunee pitkälti siitä, että 70+ -pelaajien osuus
on verrattain korkea. Kun itse pelaan aina kävellen, tulee
kiinnitettyä huomio siihen, että aina ei ole mietitty, miten
tuosta päästään vaivattomasti manuaali- tai sähkökärryllä.
Päivittäistä kentänhoitoa tehdään Espanjassa kyllä pääosin
pelaajan ehdoin eli kone syrjään ja puhelin tai tupakka käteen. Vaikka useilla Espanjan kentillä pelataan jopa 100 000
kierrosta vuodessa, kiinnittyy huomio pallopesurien ja
bunkkeriharavoiden niukkuuteen, mikä ei oikein ole tasapainossa tulovirtaan nähden.

JJa sitten lompakon kautta
Lähdetään ensin välineistä. Ne ovat sen verran kansainvälistä tavaraa eli samasta tehtaasta samojen kanavien kautta
eli jokseenkin sama hintalappu on draiverin ja pallopaketin
kyljessä. Suomessa ei taida yli sadan euron green fee -hintaa
olla muualla (?) kuin Linna Golﬁssa, jossa vieraspelaaja joutuu
pulittamaan 120 euroa kierrokselta. Keskihinta Suomessa taitaa olla noin puolet siitä (50-60 €). Espanjassa huippukenttiä
ei voi pelata ”omalla rahalla”. Olen ollut pari kertaa katsomassa Euroopan Tourin kilpailua Valderramassa. Mukana olivat
Ilonen ja Kakko sekä toisella kerralla Korhonen ja Pulkkanen.
Seuraaminen maksoi 20 €, mutta pelaamisen hintalappu on
nyt 400 €. Eikä se halpaa ole Finca Cortesissa (320 €], eikä
Sotograndessa (290 €). Sitten onkin jo isompi hyppäys, Villa Padiernan kentät ovat tasoa 150-170 €, Santana ja Torrequebrada jo satasen pinnassa ja allekin. Pääosa Andalucian
kentistä on hintatasoltaan kuitenkin luokkaa 50-70 €. Laurossa listahinta on 74 €, mutta esimerkiksi Suomen Golfseniorit
-kortilla, hinta on alle 50 €.
Kun mennään Costa del Solilta (Aurinkorannikolta) ylös-
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päin Costa Calidaan (Murcian ympäristö), Costa Bravaan
(Alicante, Torrevieja) keskihinta halpenee varmaan 20-30 %.
Kun matka jatkuu kohti Barcelonaa Costa Dauradan (Tarragona) ja Costa Bravan (Barcelona) alueille, hinta taas nousee,
mutta Costa del Solin 200-400 euron kierroshintoja ei tarvitse
maksaa. Esimerkiksi huippukenttä PGA Catalunyan voi pelata jopa alle sadan euron. (pelasin sen muuten ensimmäisenä ei-espanjalaisena Golfreseptin ryhmämatkalla 1999). Jos
lähtökohtana on pelata mahdollisimman edullisesti (matka +
asuminen + green feet), on Costa Blanca paras vaihtoehto,
mutta jos haet elämiseltä ja olemiselta myös historiallisia ja
kulttuurillisia päiviä, on CdS kenties paras vaihtoehto.
Oma pelaaminen Laurossa maksaa 1 050 €/talvi, joten sata
kierrosta tekee noin 11 €/kierros. Rönnäsissä vastike + jäsenmaksu ovat 750 € eli samat sata kierrosta tekevät 8 €/kierros. Ja jos pelin jälkeen tekee mieli olutta tai lasin viiniä, niin
Espanjassa on hinta 1,50 €/pullo tai lasi, Suomessa hieman
enemmän.

Molempi parempi
En osaa sanoa montako tuhatta Espanjassa asuvaa pelaa golﬁa,
mutta viikon ja kahden reissuille tulee vuosittain tuhansia ja
taas tuhansia. Golfari on varmaan keskimääräistä reissaajaa

oleellisesti enemmän omatoiminen, joskin moni erityisesti
golﬁin suuntautunut matkanjärjestäjä tarjoaa ”tonnin pintaan” viikon reissua matkoineen, hotelleineen ja ennakkoon
varattuine peliaikoineen. Helppoa ja varmaan edullisin tapa
lyhyelle reissulle. Yli talven asuvat ovat oppineet kielen oppimisen myötä myös omatoimisiksi, mutta Andaluciassa on lisäksi useita säännöllistä kilpailutoimintaa toteuttavaa tahoa;
on Par1Golf, Dos Leones Golf Society, Suomela ja ”Paradorin
tiistaiklubi”. Myös ruotsalaiset golfyhteisöt AHN ja Golfhäftet
toimivat kuulemma erinomaisesti ja niihin ovat myös muunmaalaiset tervetulleita.
Golf on kuitenkin aina golﬁa ja mieltymykset korostuvat
tietenkin siitä, mitä golﬁsta hakee! Vaivatonta organisointia,
edullisuutta, kilpailuja, bongauksia, ulkoilua, hyviä range- ja
pro-palveluita, sosiaalisuutta jne. Olen keskustellut aiheesta
varmaan kahdensadan pariskunnan kanssa ja väittäisin, että
useimmille koti Suomessa ja oma kotikenttä on se ykkösjuttu,
mutta pelaaminen Espanjassa läpi talven hyvissä tai ainakin
melko kesäisissä olosuhteissa ”leikkimielisine” kilpailuineen
ja sosiaalisine kontakteineen on vain pakoa pimeydestä, loskasta ja pakkasesta.
Andreas Ramirez de Andalucia

Suomessa pelataan – Euroopassa ei
Kun viime vuoden maaliskuun 20. päivä oli Rönnäsin kentillä
30 cm lunta, niin kausi käynnistyi kuitenkin vielä maaliskuun
aikana, joten vuoden 2020 toukokuu on jo 15. peräkkäinen
kuukausi, kun kenttämme on auki. Tämän 15:n kuukauden
aikana on kuitenkin tapahtunut paljon – meillä ja maailmalla.
Kevätkuukaudet maaliskuu ja huhtikuu muokkasivat
Euroopan golfkarttaa melkoisesti. Esimerkiksi koko Espanjan golfkentät sulkeutuivat 15.3., mutta Suomessa on pelattu koko ajan, tosin tietyin teknisin järjestelyin: klubitalo on
ollut kiinni, haravat ja roskalaatikoiden luukut on poistettu,
lipputankoon ei saa koskea, vuokrakärryjä ei voi käyttää jne.
Lisäksi ryhmäkoko oli pitkään kaksi henkilöä lievin perhekuntajoustoin. Aika erikoisena, jopa historiallisena tilastona
kirjattiin talven 2019-2020 Etelä-Suomen lumiennätys – taisi
olla neljä senttiä – huhtikuun puoliväliin.
Pohjoismaista Tanska sulki hetkeksi kentät, mutta Ruotsissa on pelattu ja kilpailtu koko ajan, tosin vuonna 1950 tai
aiemmin syntyneet eivät saa osallistua kilpailuihin. Maailmanlaajuisestihan kaikki isot tapahtumat on pääosin peruttu.
Ei siis nähdä Euroopan Tourin mahdollisen suomalaismenestyksen jatkoa lähikuukausina, olympiagolﬁsta puhumattakaan. Espanjan Andaluciassa on suunniteltu golfkenttien
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avaamista vielä toukokuussa, mutta rajoituksin. No, eipä taida
olla pelaajiakaan tulossa – kun ei lentokoneet lennä…
Poikkeustilanne on tuonut kuitenkin innovatiivisuutta: kun Englannin Winchesterissä ei kenttää
voida tavalliseen tapaan
ajaa, on apuun valjastettu
satapäinen
lammaskatras. Samoin Bramshawin
golfkenttä sekä muutama kenttä Skotlannissa
ottanee käyttöön tämän
ilmaistyövoiman hyödyntämisen. Uutinen ei kerro, kuinka lampaat on opetettu syömään väylä- ja karheikkopituuksiin.
Koska alkaa normaali? Tuoreimpien arvioiden mukaan Euroopan Tour voisi alkaa heinä-elokuun vaihteessa – siis samoihin
aikoihin kuin F1-kausi. Jos näin mennään, niin Suomessakin
voidaan avata golfyhteisöjen kilpailukalenterit ja katsoa josko
elokuussa voitaisiin pelata jopa klubimestaruuksista.
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SINULLE
SOPIVA.

UUSI
ŠKODA KAMIQ

Uudessa odotetussa crossover-katumaasturissamme
yhdistyvät runsaat sisätilat kompakteissa ulkomitoissa,
laadukas viimeistely sekä tekninen edistyksellisyys.

ŠKODA KAMIQ -mallisto alkaen 21 110,40 € CO2-päästöllä 129 g/km ja yhdistetyllä WLTP-kulutuksella 5,7 l/100 km. ŠKODA
KAMIQ -malliston CO2-päästöt 129-143 g/km ja yhdistetty WLTP-kulutus 5,7–6,3 l/100 km. Hinta sisältää toimituskulut 600 €.
Kuvan auto erikoisvarustein. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-myyjältäsi tai lue lisää: skoda.ﬁ /huolenpitosopimus.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

skoda.ﬁ

Laakkonen PORVOO I ŠKODA
Ruiskumestarinkatu 4, 06100 Porvoo
ŠKODA-myynti 010 214 7014
Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)

SGRjasenlehti2020.indd 24

11.5.2020 8.17

