
Jäsenlehti 2021
Sea Golf Rönnäs ry

Luottavaiset katseet 
huomiseen.
Patrick Wackström, Oy:n puheenjohtaja
Kari Mattila, toimitusjohtaja
Anni Linnavirta, ry:n puheenjohtaja

SGRjasenlehti2021.indd   1SGRjasenlehti2021.indd   1 14.5.2021   8.2314.5.2021   8.23



Yhteisin tavoittein 
kauteen 2021
Uusi peli- ja toimintakausi on jälleen alkanut. 

Suuntaamme kauteen monilta osin 

yhteisin tavoittein perinteisten ja 

uusien yhteistyökumppanien kanssa. 

Pidetäänpä kaikki huolta, että 

yhteistyö on molemmin-

puolista käyttämällä 

näiden yhteistyö-

kumppanien tuotteita 

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

Golfyhtiö
Oy Sea Golf Ab on perustettu 1989. Golfyhtiön osakkeet tuottavat 
yhteensä hieman yli 1000 pelioikeutta. Golfyhtiö omistaa golfken-
tän maa-alueet, rakennukset ja konekannan kokonaisuudessaan. 
Golfyhtiö on velaton.

Pelioikeudet
Golfyhtiön osakkeet ovat E-sarjan osakkeita.

• E-sarjan osake tuottaa kausittain nimettävän pelioikeuden, 
 joka voidaan vaihtoehtoisesti lunastaa  kertapelioikeuksina. 

• Osakas voi lunastaa hallituksen vuosittain määräämään hintaan 
 osakkeelleen juniorpelioikeuden  perheen alle 21-vuotiaalle 
 lapselleen. Hoitovastike  vuonna 2021 on 680 €/pelioikeus.

Kentät
Sea Golf Rönnäsin kentät koostuvat 18 reikäisestä vuonna 1991 
valmistuneesta Merestä sekä vuonna 2002 avatusta 9 reikäisestä 
Puistosta. Rönnäsin kausi on maamme pisimpiä. Kierroksia kentillä 
pelataan kauden aikana noin 30 000. Monipuoliset kentät tarjoa-
vat haasteita golftaidoista riippumatta.

Sea Golf Rönnäs ry
Golfyhtiön kentällä toimii golfseura Sea Golf Rönnäs ry, joka on 
Suomen Golfliiton jäsenseura. Seuralla on nykyisellään noin 900 
jäsentä ja 200 klubijäsentä. Jäsenmaksu kaudella 2021 on 75 €/
aikuinen ja 35 €/juniori. Golfyhtiö ja golfseura muodostavat yhdes-
sä Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.
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Kari Mattila
toimitusjohtaja
Oy Sea Golf Ab

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

Markkinointityöryhmä ottaa 
mielellään vastaan palautetta
tästä lehdestä.

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

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

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

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

Ravintola Rönnäs: 
Minna ja Rasmus Svahn 
ravintolaronnas@gmail.com 
040 186 5950 

Sähköpostiosoitteet: 
Haluatko ajankohtaiset tiedotteet suoraan 
sähköpostiisi? Ilmoita meille ajantasainen 
sähköpostiosoitteesi. Yhteystietopäivitykset 
osoitteeseen toimisto@seagolf.fi 
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Ennätyksellinen 
toimintakausi
Kausi 2020 oli monella tapaa ennätyksellinen. Viheriöpäiviä 

kertyi lumettoman talven johdosta yli 330. Rönnäsissä pe-

lattiin kauden aikana kierroksia noin 43 000, kun normaalisti 

hyvä kauden mittari on ollut 30 000 kierrosta. Kasvaneiden 

kierrosmäärien myötä kentät olivat etenkin viikonloppuisin 

varsin täynnä.

 Rönnäsissä pelaaminen on jakautunut perinteisesti melko 

tasan arkipäiville sekä viikonlopuille. Suurin muutos onkin ol-

lut arki-iltapäivien täyttyminen. Samalla on pystytty hyödyn-

tämään entistä paremmin yhdistelmäkenttiä. Käytännössä 

eri yhdistelmien pelaaminen onnistuu viikonloppuisin ajan-

varauskalenterin kautta ja arkisin varaamalla ajat erikseen 

sekä Mereltä että Puistosta.

 Viikonloppuisin tarjotaan ajanvarauskalenterissa aamui-

sin yhdistelmää Meri 10-18 + Puisto ja iltapäivällä Puisto + 

Meri 1-9. Eri kenttävaihtoehdot löytyvät NexGolfi n kalenteri-

valikon oikeasta ylälaidasta. Rönnäsin kierroksista noin 75 % 

pelataan Merellä ja 25 % Puistossa. 2002 valmistuneen Puis-

to-kentän myötä pahimmat ruuhkat kentiltä ovat jääneet 

pois. Puisto mahdollistaa varsin hyvin nopeat kierrokset iltai-

sin ja toimii hyvin 9 reiän peleissä.

Osakasedut
Ajankohtaiset osakkaan ja pelioikeuden haltijan edut on il-

moitettu kotisivuilla. Etuja on mm. pelaamisesta yhteistyö-

kentillä sekä pro shopin palveluista.

Kari Mattila
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Anni Linnavirta
hallituksen puheenjohtaja

Sea Golf Rönnäs ry

Sydän on kotikentällä
Golfi sta on paljon iloa. Se on viihdyttävää yhdessäoloa, mut-

ta vaatii myös harjoittelua ja kehittymistä. Onnistuminen 

golf kentällä tuo mielihyvää, jolla elää pitkään. Golf myös 

vaatii paljon: golfsvingi elää elämäänsä ja vaatii huoltoa ja 

jatkuvaa harjoittelua. Kadonnut lyönti koettelee ja onkin 

käsittämätöntä, miten hyvältä tuntuva ja toimiva svingi voi 

yhtäkkiä kadota. 

 Sea Golf Rönnäsin ry ylläpitää jäsenistönsä tasoitusta. Yh-

distyksemme tavoitteena on edistää golfpelin harrastamista 

ja ylläpitää sekä kehittää jäsenistön pelitaitoa. Hallituksen 

kautta toteutamme tätä tehtävää harjoitusten, sääntökoulu-

tusten ja kilpailujen avulla. Eri toimikuntien kautta pyritään 

tuottamaan erilaisia kilpailuja, mutta myös klinikoita 

harjoitteluun sekä yhteis-

henkeä tukevia klubita-

pahtumia- ja matkoja. 

Vapaaehtoinen talkootyö on osa yhdistyksen toimintaa ja 

tulokset näkyvät kentällämme kaikkialla. Seurassamme toi-

mii viisi eri toimikuntaa: Nais-, Seniori-, Kilpailu- sekä Klubi- ja 

Kenttätoimikunta. Lisäksi toimintaan osallistuvat kapteeni ja 

toiminnanjohtaja.

 Kotikenttä on tärkeä asia, sillä sydän on siellä. Kauden 

ensimmäinen kierros on aina erityinen, ja talven jälkeen on 

ihana jälleen kohdata. Sea Golf Rönnäs on hieno kotikenttä. 

Kenttä kehittyy sekä kaunistuu jatkuvasti ja seuran henki on 

välitön. Seuran talous on kunnossa ja kehitämme koko ajan 

toimintaamme ja ympäristöämme. 

Tervetuloa Rönnäsiin, pelaamaan ja viihtymään. 

Anni Linnavirta

seuran puheenjohtaja

Sea Golf Rönnäsin ry:n puheenjohtajana toimii Rönnäsissä vuo-

desta 2005 vaikuttanut, mökkeillyt ja pelannut Anni Linnavirta. 

Anni on aikaisemminkin ollut ry:n hallituksessa kaksi vuotta 

klubitoimikunnan ja kaksi eri jaksoa naistoimikunnan vetäjänä, 

nyt siis maaliskuusta 2021 ry:n hallituksen puheenjohtajana.
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Patrick Wackström
hallituksen puheenjohtaja
Oy Sea Golf Ab

Kohti vielä 
valoisampaa 
tulevaisuutta
Koronaepidemian aikana voidaan vaan todeta, että golfhar-

rastus ei kovinkaan paljon siitä kärsinyt vaan päinvastoin, 

golfharrastus on jopa kasvanut koronan takia. Golfi ssa pystyy 

helposti noudattamaan kahden metrin sääntöä, sen sijaan 

oheistoiminnot niin kuin ravintola ja kisoihin kuuluvat after-

golf-tapahtumat ovat kärsineet. Sea Golf Rönnäs voidaan to-

della sanoa kuuluneen voittajiin, viime vuotemme tulos oli 

hyvä, kiitos pitkän kauden ja palvelutasomme, joka kuuluu 

maan huippuluokkaan. Viittaan tässä golfl ehden viime vuo-

den rankingtulokseemme.

 SGR:n strategiaa tarkasteltiin viime syksyllä, ja silloin pys-

tyimme toimialavertailun jälkeen toteamaan, että muutoksia 

nykystrategiaan ei tarvitse juurikaan tehdä, jotta SGR pysyy 

Itä-Uusimaan ykköskenttänä. Ainoa muutos tuli hinnoitte-

luun, jonka muutos jo on aloitettu muutama vuosi sitten. 

 Vuodenvaihteessa solmittiin uusi ravintolasopimus Ras-

mus ja Minna Svahnin kanssa. Pariskunnalla on golfravinto-

lakokemusta jo 20 vuoden takaa. Käyttäkää heidän uudistu-

nutta ja maukasta palvelutarjontaansa. 

 Lopuksi on helppo todeta, että tästä on hyvää jatkaa kohti 

vieläkin valoisampaa tulevaisuutta.

Hyvää golfkesää kaikille,

Patrick Wackström

EM-jalkapallo – Kisastudio Tanska-Suomi 
Pitääkö Luke nollan, tekeekö Pukki maalin…

Tervetuloa jännäämään tätä historiallista tapahtumaa

lauantaina 12.6. klo 17:30 Merisaliin 
Ottelu alkaa klo 19, mutta TV-lähetys jo aiemmin. 

Ottelua ja sen lähtökohtia alustaa asiantuntijaraati ja ennen ottelun 
alkua on mahdollista osallistua myös ottelun lopputulosveikkaukseen. 

Veikkausmaksu on 5 €/kuponki, maksimi 2 kuponkia/hlö. 
Veikata toki voi, vaikka iltaan osallistumisessa olisikin este.

Parhaiten veikannut saa koko potin lyhentämättömänä.
Ennakkoilmoittautuminen toimistoon on välttämätöntä, 

sillä vain 80 nopeinta pääsee kisakatsomoon. Samalla voit tilata 
ennakkoon klubiravintolan Futisleivän hintaan 10 €/kpl.

Tervetuloa kannustamaan Suomi hyvään peliin!
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Toimistopäällikön ohjausta ja opastusta
Pelaamisen ensimmäinen ja tärkein vaihe on peliajan va-

raaminen. Kentälle ei saa ilman ajanvarausta mennä, vaikka 

tilaa näyttäisi olevan, koska jos ei ole varattua peliaikaa, ei 

vakuutuskaan ole voimassa. Näppärämmin tiiausajan va-

raaminen sujuu käyttämällä omaa Nexgolfi a. Toimisto opet-

taa tarvittaessa käytön, jolloin pystyy itse vahvistamaan ja 

perumaan aikansa. Toinen tärkeä asia on merkitä mm. viik-

ko- ja muilla tasoituskierroksilla korttiin selvästi, miltä tiiltä 

kierros on pelattu. 

Olettehan myös ajoissa paikalla, jotta ehditte ilmoittautua 

ja hoitaa muut lähtörutiinit ilman juoksuaskelia. Kiirehän ei 

kuulu golfpeliin. Ja jos olette hyvin aikaisin ja kenttä on tyh-

jä, niin toki voi lähteä aiemmin, mutta varmistakaa kuitenkin 

toimistolta, ettei lähdössänne ole esim. vieraspelaajaa, jolle 

olisi varmaan mieluisampaa pelata kentän tuntevien pelaa-

jien kanssa. 

 Ja vielä: Pro shopimmehan on melko hyvin varustettu. Toi-

misto auttaa mielellään kaikissa tarpeissa ja valintatilanteissa.

Pasi Mallat
toimistopäällikkö

Olen pelannut golfi a vuodesta 1996. Tämä on nyt toinen ”keikka” 

Rönnäsissä. Aiempi työrupeama kesti yli kymmenen vuotta 1998 

– 2009 ja täällä ollaan oltu taas tiskin takana muutamia vuosia. 

Olen kotoisin Kouvolasta, jossa synnyin kohta (ensi vuonna) 50 

vuotta sitten. Nyt asun lahden toisella puolella Pernajassa. Aikai-

sempaa urheilutaustaa minulla on yleisurheilussa 400 m aidois-

ta, jossa lajissa sain muutamia mitaleita ja maaotteluedustuksia.
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Sea Golf Rönnäs ry Puheenjohtaja Anni Linnavirta 
 Heljä Säkkinen (naistoimikunta) 
 Matti Ronkainen (klubitoimikunta) 
 Tom Blomberg (seniortoimikunta) 
 Sam Grönqvist  (kilpailutoimikunta) 
 Kapteeni Raimo Holopainen 
 Toiminnanjohtaja Kari Mattila

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

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

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

Toimistopäällikkö  
Pasi Mallat 
0500 556 679
pasi.mallat(a)seagolf.fi 

Ravintola Rönnäs  
Minna ja Rasmus Svahn 
ravintolaronnas@gmail.com
040 186 5950

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

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

Hallitukset ja organisaatio 2021

Heljä Säkkinen 
naistoimikunnan puheenjohtaja

HEIPPA kaikki 
golfarit, golfi n 
ystävät ja tulevat 
uudet golfarit !
Sain viime syksynä kapteenin maljan, mutta enpä arvannut 

sen sisältävän naistoimikunnan puheenjohtajaksi pyyntöä, 

KIITOS Raimo!

 Eksyin golfi n villiin maailmaan vasta myöhäisellä iällä. Siir-

tyessäni eläkkeelle liityin Loviisan senioreihin ja puheenjoh-

tajamme Tuija Lindholm järjesti meille golfi in tutustumista-

pahtuman Rönnäsissä. Hämmästyksekseni huomasin käteni 

olevan pystyssä, kun tilaisuuden lopussa kysyttiin, kuka mah-

dollisesti osallistuisi Green gard -kurssille. KIITOS Tuija!

Siitä se sitten alkoi eikä paluuta ole ollut, vaikka tanssi ja ten-

nis tulivat aluksi mukaan golfi inkin, kuten opettajamme tote-

si: ei sinun tarvitse hyppiä kuin harakka.

 Nyt olen 6-vuotias esioppilas golfi ssa. Olen kokenut upeita 

matkoja, monenlaisia kenttiä, tapahtumia, sattumia, erilaisia 

säitä, tavannut paljon uusia ihania ihmisiä.....viettänyt rikasta, 

antoisaa elämää.

 Muistan ensimmäisen virallisen kilpailuni hyvin. Me, nel-

jä naista aloitimme kisan Rönnäsissä väylältä 11. Löin hie-

non draivin, vasemmalle veteen, seuraavaksi upean kaaren, 

oikealle veteen. Merkkarini kysyi rakastavan hyväksyvästi: 

Heljä, lähteehän nyt viides lyönti? Kyllä vaan, minä elän, olen 

vain kahta pientä palloa köyhempi, tähän porukkaan haluan 

kuulua.

 Haluan rohkaista ja kannustaa teitä, kaikenikäiset naiset, 

aloittamaan tämä jalo harrastus ja teitä, jotka jo olette mu-

kana, osallistumaan innolla otteluihin ja tapahtumiin. Rakas-

takaamme ja arvostakaamme itseämme juuri sellaisina kuin 

olemme ja sen tasoisina harrastajina kuin juuri nyt olemme.

 Golf on harrastus, missä ihmettelyä riittää, kahta saman-

laista päivää ei ole ja jokainen lyönti on ainutkertainen. 

Pääsemme seuraamaan luontoa ympärillämme, kokemaan 

ja aistimaan siinä tapahtuvat muutokset keväästä jouluun. 

Rönnäsiin joka kevät palaavalla joutsenparilla on varmaankin 

yhtä ikävä meitä golfareita kuin meillä niitä.

 Helatorstaina 13.5. pelataan Rönnäsissä Vierumäki-

Rönnäs naisten ystävyysottelu. Siellä uskon näkeväni teidät 

Rönnäsin Ladyt runsaslukuisina edustamassa seuraamme.

Pelataan, nautitaan ja iloitaan. Kaunista kevättä ja kesää!

Heljä Säkkinen
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Kilpailutoimikunta
Kaikille hyvää alkanutta kautta 2021.

 Poikkeusaikoina mitä nyt elämme, niin muistetaan kisoissa 

myös pitää turvalliset välit ja noudattaa seuran antamia oh-

jeita. Kisaohjeet löytyy aina seuran kotisivuilta.

Muutamia poimintoja kesän kilpailuista: 

22.05.2021 Kesäkauden avauskisa 

23.05.2021 Naisten pankki open 

01.06.2021  Reikäpelimestaruus HCP kaavio 

25.06.2021 Juhannuskilpailu 

02.07.2021 Grilli open 

03.07.2021 Eltel 27r scramble 

14.08.2021 Mestaruuskilpailu

Lisää kisoja ja muuta viihdettä on luvassa läpi koko kesän. 

Hyviä kisoja ja mieleenpainuvia treenirundeja kaikille.

Aurinkoisin terveisin

Sami Grönqvist

8

Sami Grönqvist
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

Viime vuoden mestaruusmitalisteja 
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Arjan ja Christinen 
yhteystiedot: seagolf.fi 
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Arjan alkeet avuksi
- En oikein oikein liputa Päivässä golfariksi -kursseja. Ne jää-

vät mielestäni hieman pintapuolisiksi. Mennään mieluum-

min osa-alue kerrallaan. Alkeiskurssini ovat kolmepäiväisiä ja 

niissä keskitytään selkeästi lyönnin eri osa-alueisiin. Kolman-

tena päivänä pelaamme Puistossa ja käymme vielä läpi golfi n 

sääntö- ja etikettiasioita. Kurssin hinta on 130 €. Annan toki 

lyöntiopetusta myös yksilöllisten tarpeiden mukaan. - Rön-

näsläiset tuntevat minut ja uskaltavat tulla pyytämään slais-

sinkorjausta. -On mukava työskennellä eri-ikäisten ihmisten 

kanssa. Nuorilla on tietysti motoriikanhallinta luontaisem-

paa, mutta monista eläkeiän kynnyksellä aloittaneista on tul-

lut myös ihan kelpo golfareita. 

 Olisi mukavaa ja suotavaakin, että kaikilla aloittavilla golfa-

reilla olisi joku tukihenkilö, joka vie pelaamaan ja opastaisi 

kentällä liikkumisessa, etiketissä yleensäkin ja ainakin perus-

säännöissä. Golfopetuksen sen sijaan voi jättää meille opet-

tajille.

Arja Siprosella on takana pitkä ura golfarina. Suomen mesta-

ruuden hän voitti ensimmäisen kerran 1976 ja myöhemmin 

vielä kuudesti. Ammattilaiseksi hän siirtyi 1984. Vuonna 2017 

Arja Sipronen sai Suomen Golfl iiton kunniagallerian Hall of Fa-

men jäsenyyden nro VII. Rönnäsissä Arja on opettanut vuodesta 

1994.

Christine aloitti v. 2004 junnuohjaajana Virvikissä. Vuonna 2009 

hän suoritti Golfl iiton valmentajatutkinnon ja perusti oman yri-

tyksen. Christine on ”kulman tyttöjä”, sillä hän on syntynyt Sarvsa-

lossa ja käynyt koulua Isnäsissä. 20 vuoden golfuraan sisältyy nel-

jä SM-mitalia ja kakkossija naisten FT-rankingissa 2009. Isoja val-

mentajameriittejä ovat Virvikin Oliver Lindellin ja Matilda Svhanin 

valmentaminen maajoukkueeseen. Rönnäsissä hän aloitti 2014.

Christinen klinikoista 
”terveempiä” lyöntejä
Joka toinen keskiviikko on Rönnäsin rangella Christine Blom-

qvistin vetämät golfklinikat, joissa paneudutaan golfi n eri 

osa-alueisiin; puulyöntiin, rautalyöntiin ja lähipeliin. Klinikan 

hinta on 10 – 15 €/kerta riippuen osanottajamäärästä. Klinik-

ka on auki koko kesän. Mikäli ajankohta ei sovi, voi Christi-

nen kanssa sopia myös yksityistunneista, joissa paneudutaan 

kunkin tarpeen mukaan ”päivän ongelmiin” tai pitkällä täh-

täimellä koko pelin hiomiseen.

Pro-kaksikolta apua eri tarpeisiin

Birdie päivässä pitää pro:n loitolla, on kaiketi enemmän kulu-

nut sanonta kuin todellinen kannanotto omista kyvyistä. Jospa 

todellisuus olisikin: tripla tai kaksi päivässä – ja ei kun pro:n pa-

keille. Rönnäsissä on iloksemme kaksikin pro:ta, joilla on hieman 

erilainen ohjelma eli kukin löytänee apua ”päivän ongelmaan”.
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Klubitoimikunnan kausisuunnitelma
Alkava kausi tullaan viettämään edelleen varovaisuutta nou-

dattaen. Pelikausi on jo käynnissä, mutta Klubitoimikunnan 

ohjelmat tullaan aloittamaan myöhemmin. Klubitoimikun-

nan ohjelmaa ja tapahtumia varjostaa vielä iso kysymys. Aika 

näyttää, mitä voimme järjestää ja missä laajuudessa.

Kesäkauden avaus on lauantaina 22.5 perinteisesti al-

kaen Klubin lipun nostolla ja Kapteenin avauslyönnillä. Tru-

baduuri viihdyttää päivällä tilaisuuttamme. Kisan päälle on 

ruokailu ja palkintojen jako. Iltajuhla jää väliin voimassa ole-

vien rajoitusten takia.

Kesäpäivän juhla on 10.7. Päivällä kisaillaan ja illalla nau-

timme päivällisen ja tiedossa ohjelmanumero. Toivottavasti 

voimme päättää illan pitkästä, pitkästä aikaa tanssin merkeis-

sä. 

 Keskikesällä pyrimme järjestämään 

sopivan musiikki- tai muun tapahtu-

man. Mikäli Sinulla on toiveita, ehdotuk-

sia, otan niitä ilomielin vastaan!

Rönnäs Goes to Sixties, tuo perintei-

nen bileilta on perjantaina, 3.9. alkaen 

kello 19. Viimeistään tuolloin Rönskin Meri-

salin uutta akustiikka päästään testaamaan. 

Toivottavasti Jorgen ja Ramin asentamat levyt pysyvät pai-

kallaan, koska perinteisesti meno on ollut katossa saakka.

 Kaikkiin mainittuihin tilaisuuksiin tulee etukäteen ilmoi-

tukset aikatauluineen niin kotisivuillemme kuin ilmoitus-

taululle. Seuraathan niitä ja varaa päivät jo nyt kalenterista-

si. Kaikki tapahtumat toimivat omakustannusperiaatteella.  

Hyvällä osallistujamäärällä voidaan taata jatkossakin hyviä 

esiintyjiä.

Muista ilmoittautua ja tervetuloa tapahtumiin!

Klubi-Isäntä Ronxu apureineen

Matti Ronkainen
klubikunnan puheenjohtaja

RöNNäS GOES TO 60’S  

PE 3.9.2021 

Olen syntyjäni Kuusamosta ja koulutukseltani rakennusmes-

tari.  Yrittäjänä olin yli 30 vuotta. Toimme maahan rakentami-

seen liittyviä mittaus- ja paikannuslaitteita, joita on näkynyt 

myös golfkentälläkin! Mittasin yhdellä sellaisella laitteella 

mm. pisimpiä draiveja, millintarkasti. Rönnäsiin tulimme va-

kituisesti syksyllä 10 vuotta sitten ostettuamme täältä kesä-

mökin ykkösgriinin takaa. Olin senioritoimikunnan vetäjänä 

muutaman vuoden ja nyt olen toista kautta klubitoimikunnan 

vetäjänä. 

Perheeseemme kuuluu, vaimoni Tarjan lisäksi kaksi aikuista poi-

kaa. Iiro on innokas pelaaja, Arttu satunnainen pelaaja. Ensim-

mäisen vuoden hakkasin palloa raitin puolen mailoilla. Siitä-

hän ei tullut mitään. Seuraavana vuonna sain kokeilla vasurin 

mailaa ja innostus syttyi uudelleen. Suoritin greengardin silloin, 

vuonna -91. No monet sanoo, etten minä osaa vieläkään lyödä 

palloa oikein! Innokas pelaaja toki olen. Golfareina meidät te-

kee erikoisiksi se, että olemme kaikki oikeakätisiä. Kolme meistä 

pelaa kuitenkin vasurilta. Vastaavaa golf-perhettä ei ole tullut 

vastaan. Viime kaudella pelasin yli 100 kierrosta golfi a, mutta 

nuoruusaikana Kuusamossa minulla oli vuodessa enemmän 

laskettelupäiviä. Musiikki on minulle tärkeä ajanviete ja usein 

rämpyttelen kitaroitani (3 kpl).  Pallopelit yleisesti ovat lähellä 

sydäntäni. Uusimpina lajeina pickleball ja padel.

 Ottakaa hihasta kiinni, jos pystyn jelppimään jotenkin. Toi-

veenani on parantaa golfyhteisömme viihtyisyyttä ja jo ennes-

tään tunnettua Hyvää Rönnäsin Golfhenkeä.

10
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Tom Blomberg
senioritoimikunnan puheenjohtaja

Senioritoimikunta 2021
RST
Seniorit ovat viime vuosina pelanneet Rönnäs seniortouria 

eli RST. Tänä vuonnakin RST:ia pelataan joka toinen viikko 

toukokuusta syyskuuhun sisältäen 10 kilpailua sekä kaksi 

päiväkilpailua. Tavoitteena on voittaa mahdollisimman mon-

ta kilpailua. Kilpailun säännöt löytyvät Sea Golf Rönnäsin ko-

tisivuilta. Kilpailussa on naisten ja miesten sarja. Jorma Ihalai-

nen toimii RST-vastaavana.

TALKOOT
Senioritalkoot pidetään joka toinen viikko. Talkoiden päät-

teeksi pelataan golfkisa talkoolaisten kesken. Talkookisat 

ovat yksittäisiä kisoja, mutta nämäkin kisat pelataan kilpailu-

sarjana, sijoituksista saa pisteitä. Voittajat palkitaan seniorei-

den kauden päättäjäisissä. Talkookilpailussa on myös mies-

ten ja naisten sarja. Talkoovastaava on Jorma Vuoritsalo.

YSTÄVYYSOTTELUT
Pelataan perinteisesti Porvoota ja Virvikiä sekä Tuusulaa ja 

Hiekkaharjua vastaan. Päivämäärät ovat vielä avoinna. Ehdo-

tuksia uusista ystävyysottelumahdollisuuksista  senioritoimi-

kunta ottaa mielellään vastaan.

 Osallistumme myös Uudenmaan alueen senioiden (USA) 

reikäpelicupiin. Tämän vuoden vastustajat ovat Hyvinkää ja 

Vuosaari. Toivotaan kiinnostuneiden ilmoittautuvan allekir-

joittaneelle tai toimistoon. 

 Näiden lisäksi on tarkoitus järjestää yksi kilpailukokonai-

suus seniorimiehille. Tähän tulee myöhemmin infoa.

Senioripelimatkan järjestäminen riippuu koronatilanteesta. 

Ideoita voi silti lähettää puheenjohtajalle.

Tom Blomberg

Olen syntynyt 1954 Helsingissä. Koulutukseltani olen merikap-

teeni ja laivoissa seilasin eri varustamojen palveluksessa useita 

vuosia ja lopun työurastani tein johtotehtävissä varustamon 

konttorissa. Eläkkeelle jäin 2014. Golfi n harrastuksen aloitin 

1998 kiirastorstaina ystäväni Pertti Elvilän innoittamana Arja 

Siprosen opetuksessa vaimoni ja tyttäreni kanssa. Muistan, 

että ensimmäinen golfkesä oli todella sateinen yhtä viikkoa lu-

kuunottamatta. Tämä ei kuitenkaan golfi nnostusta haitannut. 

Perheeseen on tämän jälkeen tullut ja syntynyt uusia golfi nhar-

rastajia. Harrastus on tuonut paljon hyvää elämääni, uusia ys-

täviä, tuttavia, mukavia matkoja ja toisen kodin, jossa nyt eläk-

keellä saan viettää suuren osan ajastani. 

11
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Maria Hyttinen 
kenttämestari

Kentät entistä ehompia
Tiesithän, että Rönnäsissä on jo pari vuotta ollut neljä kent-

tää? Kenttien hoidon ja ylläpidon näkökulmasta esim. hoi-

dettavia viheriöitä on vain 27. Vuonna 1989 perustettu 

18-reikäinen Meri-kenttä on ykköskenttämme, johon tänäkin 

vuonna kohdistuvat merkittävimmät kunnostustyöt. Puis-

to-kenttä on 9-reikäinen, samoin kuin sen ”sisälle” pari vuotta 

sitten rakennettu par 3 -kenttä, joka on tarkoitettu ensi sijas-

sa aloittelijoille, mutta on toki avoin kaikille pelaajille. Oletko 

kokeillut? Pelaapa joskus 18 reikää, niin sinulla on 18 mahdol-

lisuutta tehdä Hole-in-One!

 Kenttiähän ei ole nyt muutamaan vuoteen hiekoitettu ke-

väisin, niinpä ensimmäiset kierrokset voidaan pelata ilman 

tätä ”harmia”. Tiiauspaikat on sen sijaan hiekoitettu ja kylvetty. 

Väylien pystyleikkaus tehdään toukokuussa kenties jo ennen 

tämän lehden ilmestymistä. Joka tapauksessa isojakin töitä 

on tehty tai meneillään jo huhti-toukokuussa. Väylien 11-12-

13 estealueiden (vesiesteet) reunoja on kivetetty, väylän 5 va-

semmasta reunasta on poistettu kymmenkuuta puuta, jotka 

on haketettu paikan päällä ja hakkeella on täytetty isoimpia 

koloja. Näin ”hukkipallo” löytyy nopeammin ja peli jatkuu…

 Vaativimmat bunkkerimme väylien 5 ja 9 etubunkkerit me-

nivät viime syksynä remonttiin ja tehdään valmiiksi viimeis-

tään, kun kenttämiehitys on maksimissaan eli 13-15 tekijää. 

Meri-kentällä on väljässä aikataulussa myös kakkosväylän oi-

kean reunan (slaissipuoli) vastaava haketäyttö kuin viitosella, 

jonka osalta suunnittelussa on etummaisen teeboxin laajen-

taminen niin, että mahdollistetaan sinisten ja punaisten lyön-

tipaikkojen sijoittaminen nykyistä enemmän erilleen.

 Puisto-kentän osalta kastelujärjestelmään liittyvät, syksyl-

lä aloitetut sähköistystyöt on saatu päätökseen. Tänä vuonna 

tehtäneen väylän 8 uusi teeboxi valmiiksi, jolloin väylä pite-

nee noin 30 m. (eli vielä ehtii tehdä tällekin väylälle Albatrossin, 

kuten Ali Grönqvist väylällä 7 vuonna 2016 – toimittajan huo-

mautus). Puistossa jatkuu myös vesialueiden kunnostustyöt. 

Puiston viheriöltä 9 on tehty kivetetty polku P-alueelle ja sen 

varteen tullaan tekemään kesän aikana uusi vesi-WC ja ken-

ties myös ”talvikäyttöinen” kuivakäymälä. Rangen kastelujär-

jestelmää tullaan tehostamaan. 

Tervetuloa talkoisiin
Kenttiähän hoidetaan myös joka toinen keskiviikko pidet-

tävissä talkoissa, joihin voi osallistua kuka vaan. Talkoissa 

tehdään erilaisia kunnostustöitä, kuten maalauksia, merk-

kipaalujen ja teemerkkien uusimisia, siivotaan klubitalon 

Maria on pitkän linjan rönnäsläinen, Hän tuli kenttätöihin jo 

2004, josta siirtyi myöhemmin apulaiskenttämestariksi ja Stig 

Paakkasen jäätyä eläkkeelle tuli Hyttisestä kenttämestari kym-

menkunta vuotta sitten. Maria ehtii pelaamaan vain kymmen-

kunta kierrosta vuodessa ja niistäkin pääosan tutustumiskier-

roksena muilla kentillä.
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ympäristöä, huolletaan golfkärryjä, maalataan P-paikkojen 

viivoituksia, katuopasteita ja joskus rakennuksiakin. Myös 

bunkkereiden kunnostusta on annettu talkoolaisten vas-

tuulle.  Kokeneimmille talkoolaisille annetaan käyttöön myös 

järeämpää kalustoa eli moottorisahoja ja raivaussahoja. Pui-

takin siis saatetaan kaataa ja tänä vuonna voi ohjelmassa olla 

mm. kantojen madalluksia esim. ykkösväylän tien puoleises-

sa reunassa. Talkoiden jälkeen pelataan Talkoo-golf ja nauti-

taan työpalkkana lounas. 

Jokapäiväiset talkoot
Mikäli et ehdi tai halua tulla talkoisiin, voit silti osallistua – 

tai oikeastaan sinun pitää – kentän kunnostukseen ja ylläpi-

toon, jota myös korostetaan tämän lehden toisessa jutussa. 

Mutta, kertaus on äitiäkin opettava… Muistathan siis nämä 

keskeiset asiat: korjaa divotit, korjaa pallon putoamisjäljet 

viheriöllä, haravoi bunkkerit, noudata ohjeita kulkuväylistä 

ja pidäthän golfauton käytöstä annetut suojaetäisyydet. 

Meitä talkoolaisiahan on yli tuhat ja jos jokainen pelaa ke-

simäärin 30 kierrosta à 4 tuntia, tekee se yli 100 000 talkoo-

tuntia!

 Kaikkia em. töitä ohjaa ja valvoo kenttämestarimme Ma-

ria Hyttinen golfyhtiössä päätettyjen investointipäätöksien 

mukaisesti. Puolenkymmentä kertaa vuodessa kokoontu-

va kenttätoimikunta saattaa esittää toimintavuoden aikana 

muutamia kentän pelattavuuteen, toimivuuteen, visuaali-

suuteen, kenttäinfoon, palvelutoimintoihin tai sääntöihin 

liittyviä rakenne- ym. ehdotuksia, joiden toteuttamisesta 

tehdään päätös kustannusten aikataulujen ja muiden toteu-

tusmahdollisuuksien kannalta.

Jätä harava aina bunkkeriin 

niin, että haraosa (piit) ovat 

lyöntilinjan mukaisesti ja 

varsi siis poikittain.
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Kapteenin päivitys 
7.0
Kausi 2021 on seitsemäs vuoteni kapteeninanne. Kiitos jäse-

nille, olette kontaktoineet aktiivisesti eritoten sääntöasiois-

sa ja onpa muutama rohjennut pyytää myös ns. kapteenin 

kierrokselle, joista ikimuistoisin oli Marko Cleverin kutsu tulla 

mukaan 365-ennätyskierrokselle! 

 Pian tulee 20 vuotta rönnsäläisyyttä täyteen, sillä ostin 

Kristiinan kanssa mökkitontin 2003 kakkosgreenin takaa ja 

siitä tuli aika pian vakituinen asuntomme jäätyäni eläkkeelle 

Sanoma Newsin viestintäjohtajan paikalta. Aika pian ”jou-

duin” mukaan hallitustyöskentelyyn. Ensin klubitoimikunnan 

vetäjänä ja myöhemmin senioritoimikunnan, josta tehtäväs-

tä 2015 seuran puheenjohtajana aloittanut Juuso Ihalainen 

kutsui minut kapteeniksi – ja sillä tiellä ollaan. Tätä seuran jä-

senlehteä olen ollut tekemässä vuodesta 2005 lähtien ja vä-

lissä tein yhdessä Satu Konttisen kanssa seuran 300-sivuisen 

25-vuotishistoriikin. 

 Kuvasin viime kevään jäsenlehdessä aika kattavasti teh-

täviäni ja tavoitteitani kapteenina. Parissa muussa tämän 

lehden jutussa avaan näkemyksiäni suorasti ja joskus epä-

suorasti. Kapteenin tehtävien lisäksi olen seuran hallituksen 

sihteeri, kenttätoimikunnan jäsen ja ilmeisesti seuran ainoa 

aktiivisesti toimiva golftuomari, jossa tehtävässä tämän toi-

men huippu oli pari vuotta sitten Rönnäsissä pelattujen golf-

senioreiden SM-kisojen tuomarointi.

 Keskeisenä kuitenkin pidän vuorovaikutusta suoraan jä-

senistön kanssa. Lupaan välittää tuntojanne hallitukseen ja 

erityisen mieluisia ovat aina ne kyselyt tyyliin: ”Rami, meillä 

oli tämmöinen sääntötilanne…pelattiinko oikein?”

 Nähdään viheriöillä, sääntöilloissa, kesätapahtumissa, 

terassilla ja eletään kesää ja elämäämme yhtä vastuullises-

ti kuin suhtaudumme sääntöjenmukaiseen pelaamiseen ja 

kentän kunnosta huolehtimiseen!

Rami Holopainen

kapteeni

19,9/73

Syksyn jäsenlehdessä olleen lukijakyselyn voittopalkinnon sai arvonnassa Erkka 

Högstöm. Onnettarena toimi Kristiina Toivio. Luvatun golfaiheisen palkinnon voi 

Erkka noutaa klubilta. Ohessa oikeat vastaukset.

1.  23 kk peräkkäin

2.  Mansikka + Kuohari -tapahtuma

3.  7 reiällä

4.  Antti Jokinen

5.  Fingerstyle

6.  Heljä Säkkinen

7.  1021 jäsentä

8.  18 holaria

9.  371 kierrosta

10. Paula Stenman

Onnetar suosi Erkka Högströmiä

Rami Holopainen
kapteeni
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Minna ja Rasmus Svahn
Ravintola Rönnäs

Ravintola Rönnäsin ensimmäinen ”pelikausi”
Ravintola Rönnäs tulee tarjoamaan perinteisen lounasbuff e-

tin, jossa 1-2 ruokalajia sekä à la carte -listan, jossa on ainakin 

viikon kala – meren äärellä kun ollaan. Lisäksi tarjolla tulee 

olemaan trendikäs salaattibowl, salaattikulho, sekä erilaisia 

burgereita. Aina löytyy myös vaihtoehto erikoisruokavalio-

ta tarvitseville. Ravintola Rönnäs on kauden alussa auki klo 

8-18, mutta jatkossa tarpeen mukaan.

- Golfarit edellä mennään, yhtenä tavoitteenamme on tehdä 

Merisali tutuksi. Pitkä kokemus on opettanut palveluasen-

netta. Toki kuulemme mielellään palautetta ja otamme kaikki 

ehdotukset huomioon, vakuuttaa Rasmus.

Tervetuloa tutustumaan 

Ravintola Rönnäsiin ja meihin!

Tänä kautena aloittavat klubiravintolan pitäjinä Minna ja Ras-

mus Svahn, jotka päättivät antaa ravintolalle nimen ja mikäs 

parempi kuin Ravintola Rönnäs.

 Svahnit ovat kokeneita ravintolayrittäjiä. Rasmuksella on 20 

vuoden yrittäjätausta ja Minnallakin kymmenen vuoden ko-

kemus. Eikä golfravintolakaan ole tuntematon, sillä kokemus-

pohjaa löytyy Virvikistä, jossa he ovat edelleen jäseniä. Refe-

rensseinä on lisäksi mm. elintarvikekioskin ja lounasravintolan 

pito Porvoossa sekä edelleen Porvoon uimahallin ravintolatoi-

minnot. Ja jos ”päivän tilanteesta” löytyy jotain positiivista, niin 

Minna ja Rasmus voivat nyt keskittyä Rönnäsin sisäänajoon, 

kun uimahalli avautunee vasta elokuussa.

 Koko Svahnien perhe myös golfaa, Rasmuksen tasoituskin on 

hyvää klubitasoa, 16. Kolmesta lapsesta pisimmälle on edennyt 

19-vuotias Matilda, joka on maajoukkuetasoa ja on juuri läh-

dössä jenkkiyliopistoon kehittyäkseen golfarina toivottavasti 

kaimansa (Matilda Castren) esimerkkiä seuraten. ravintolaronnas@gmail.com • 040 186 5950

15

SGRjasenlehti2021.indd   15SGRjasenlehti2021.indd   15 14.5.2021   8.2314.5.2021   8.23



Tämän jutun herätteenä on Golfl ehden juttu, jossa kilpa-

golfareita kehotettiin pitämään tavoitteena viiden prosentin 

sääntö. Tämä tarkoittaa numeroina:

  Lyönnin pituus Metriä lipusta

  1 m Reikään

  10 m 0,5 m 

  50 m 2,5 m

  100 m 5 m

  200 m  10 m

Nämähän ovat lukuja, joihin klubigolfarikin pääsee – joskus. 

Mutta, kun pitäisi päästä yhdeksän kertaa kymmenestä ja 

mieluusti tietenkin kymmenen.

Vaikka klubigolfari ei käytä kierrokseen tuplamäärää lyön-

tejä, olisi aika hyvä onnistuminen, jos pystyisi säännöllisesti 

tuplaten helpompaan eli kymmenen prosentin tarkkuuteen:

  Lyönnin pituus Metriä lipusta

  1 m Reikään tai ihan viereen

  10 m 1 m 

  50 m 5 m

  100 m 10 m

  200 m 20 m

Vaikka “onnistumiseen” saa siis tuplamatkan, niin aika kova 

on tämäkin tavoite ehkä metrin puttia lukuunottamatta. 

Väitän läheltä seuranneena, että kukaan tasoituksella 15-54 

pelaava ei saa kymmenen metrin puttia metrin päähän kym-

mentä perättäistä kertaa, varsinkaan, jos viheriö on joka kerta 

eri. Matkoilla 50 ja 100 m 15-20 tasoituksella pelaavilla onnis-

tuminen on luokkaa 6-8 kertaa kymmenestä ja 20-30 tasoi-

tuksella 3-7 kertaa kymmenestä – vaikka juuri näillä matkoilla 

onnistumisella se tulos tehdään! Mitä siis pitäisi harjoitella?

Rami Holopainen

16

Viisi vai kymmenen prosenttia
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Edistynyt pelaaja -taso

Nro Tulos 

1 Tasoitus alle 18 

2 Brutto alle 90 

3 9 par`ia/kierros 

4 4 birdietä/kierros 

5 Bogey huonoin/kierros 

6 2 Eaglea/kierros 

7 Etu- tai takaysi <36 

8 Hole-in-One 

9 Brutto alle 72 

10 Albatrossi 

Golfarin tavoitteet

Golf on valtaosalle pelaajista vain liikunnallinen harrastus, 

johon pienen lisämausteen tuo kilpailutoiminta. Jokaisella 

golfarilla lienee kuitenkin omia – ainakin salaisia – haaveita 

joidenkin numerollisten virstanpylväiden saavuttamiseksi.

 Kaikki aloittavat golfi n tasoituksesta 54, josta seuraava 

steppi on saavuttaa ”perustasoitus” 36, johon parikymppi-

senä aloittanut aiemminkin urheilua harrastanut ehtii toki 

aiemmin kuin eläkepäivien alkaessa uuden harrastuksen 

löytänyt. Golfi n tasoitusjärjestelmä on vaan maailman ne-

rokkain. Niinpä 20-vuotias jääkiekkoilija tasoituksella 12 voi 

saada pistebogey-kisassa hyvinkin tasapäisen vastuksen 

62-vuotiaasta, tasoituksella 32 pelaavasta kirjastonhoitajasta. 

Missään muussa urheilulajissahan tämä ei ole mahdollista. 

Jokainen muistanee jotenkuten ensimmäisen par`in tuoman 

riemun, birkusta puhumattakaan. Myös ensimmäiset menes-

tymiset, jopa voitot, kannustivat jatkopelaamiseen – ja matka 

jatkuu, harvat lopettavat. Olipa Golf-lehdessä taannoin jutut 

ysikymppisistä teräsmummoista ja -vaareista, joille peli mais-

tuu melkeinpä päivittäin. Meillä Rönnäsissäkin on jo 80 vuot-

ta täyttäneitä pelaajia ja yli 7-kymppisiä taitaa olla satoja?

Mutta, ne tavoitteet? Laitapa rasti ruutuun, montako askelta olet jo ottanut. Järjestyksellä ei ole tieteellistä eikä tutkimuksellista 

pohjaa eli älä välitä, jos väliin jää tyhjiä ruutuja. Oletetaan, että kaikilla on myös se eka birkkukin tehtynä.

Perustavoitteet eli ne ”pitkässä juoksussa itsestään tulevat”:

Ja vielä kenties albatrossiakin 
kovempi tavoite 
Kun pelaaja on saavuttanut kaikki edellä olevat väliportaat, 

voi vielä tavoitella yhtä merkkipaalua – pelata alle ikänsä. 

Rönnäsissä tätä ei kaiketi kukaan ole tehnyt ja koko Suomen 

golfhistoriastakin näitä seppiä löytynee vain muutamia kym-

meniä. Virallista tilastoa ei taida kukaan pitää? Maailmalta 

löytyy sen sijaan kovaakin historiikkia: Nuorin pelaaja lienee 

Bob Hamilton, joka pelasi 60-vuotiaana bto-tuloksen 59. 

Upein oman iän alitus on John Powelilla, joka pelasi 86-vuo-

tiaana tuloksen 64 – siis 22 vuotta alle ikänsä (kummankaan 

kohdalla ei ole tee-mainintaa). Ehkä tämänkin yli menee 

96-vuotiaan T.Edison Smithin saavutus, sillä täytettyään 68 

hän pelasi ikäänsä tai sen alle 3 359 kertaa. 

(Tilastotiedot GOLFLEHTI 1/2020).

Seurataanpa kautta 2021 Rönnäsissä sillä silmällä, josko joku 

meidän 30- tai 40-luvulla syntyneistä kirjaisi tämän huikean 

saavutuksen nimiinsä, mutta annetaan toki mahdollisuus 

myös 50-luvulla syntyneille. Eihän se vaadi kuin kentän par`n 

alle pelaamisen!

Mukana kisassa!

Rami 73-v.

Aloittelijataso

Nro Tulos 

1 Tasoitus alle 36 

2 Brutto alle 100 

3 5 par`ia/kierros 

4 2 birdietä/kierros 

5 Brutto alle 90 

6 8 par`ia/kierros 

7 3 birdietä/kierros 

8 Eagle 

9 Etu- tai takaysi <40 

10 Hole-in-One 

17
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Yhtiö vs seura – Osakkuus vs jäsenyys

Golfyhteisöissä on pääosin kaksi osapuolta: osakkeenomista-

jat ja seuran jäsenet, jotka tosin ovat monissa yhteisöissä yksi 

ja sama henkilö. Tällöin asioista sopiminen ja yhteisön hyvä 

ilmapiiri on luontaista. Toisenlaisiakin esimerkkejä on, kun 

osakkeenomistajat ja jäsenet ovat jopa käräjöineet – ja aina 

joku maksaa, lopulta pelaaja. Viime vuosina ei näitä sisäpiiri-

en kärhämiä ole kaiketi ollut.

 Golfkenttien rakentaminen on pääosin perustunut golf-

osakkeiden myyntiin. Golfosakkeiden myynti kohdistuu 

alueen tai sen lähipiirissä – puolesta tunnista max. tuntiin – 

asuville golfareille tai golfi sta kiinnostuneille. Varsinkin 80-lu-

vulla golfosakkeita ostettiin myös sijoitusmielessä, mutta 

etenkin 2000-luvun alussa osakkeiden arvot ovat painuneet 

murto-osaan, jopa 0 euroon. Niinpä golfosakkeesta on muo-

dostunut jopa rasite, kun vuosittainen vastike on maksetta-

va, pelasi tai ei. Tähän on kyllä haettu ja löydetty helpottavia 

ratkaisuja. Osakkeen voi vuokrata, osakkeesta voi luopua tai 

maksaa vain osan vastikkeesta ja maksamalla sitten pelaami-

sesta kierroskohtaisesti, tarpeen ja halun mukaan. Tähän oli 

tavallaan pakko mennä, kun rikolliset havaitsivat ongelman 

kehittämällä kauppamallin, jossa ja ostivat golfosakkeen eu-

rolla, kunhan saivat pöydän alla ruskean kirjekuoren, jossa oli 

esimerkiksi 300 euroa. Bisnes perustui tietysti siihen, ettei ri-

kollisilla ollut pienintäkään aikomusta maksaa tulevia vastik-

keita. Asian saama julkisuus ja pelko siitä, että myös myyjän 

toiminta kriminalisoitaisiin, lopetti tämän menettelytavan.

Golfyhtiö vs taloyhtiö
Tilanne, jossa pelaaminen ei kiinnosta tai ei ole esim. ter-

veydellisitä syistä mahdollista, johtaa tarpeeseen myydä 

golfosake. Mutta, kun ostajia ei ole, on vastike maksettava 

ja tämä on johtanut asian riepotteluun ja jopa golfyhtiöitä 

kohtaan johtuvaan paheksuntaan eri medioissa. Aina ei näh-

dä, että tilannehan on käytännössä sama kuin taloyhtiössä. 

Osakkeen arvo saattaa nousta ja siitä pääsee jopa hyvällä voi-

tolla eroon. Tai sitten kylä tyhjenee, tyhjenee myös talo, omaa 

käyttötarvetta ei ole, vuokralaista ei saa – mutta hoitovastike 

on maksettava. Ei ole esitetty, että esim. Solidiumin tulisi lu-

nastaa nämä.

 Golfyhteisöt hakevat kuitenkin uusia toimintatapoja joko 

omassa toimintapiirissään, liittoutumalla lähikenttien kanssa 

tai myymällä koko osakekannan jollekin sijoittajalle tai sijoi-

tusryppäälle. Yhä vähemmälle näyttää jäävän ponnistelut, 

jossa osakkeen omistamisella saisi niin merkittävää etua – 

esim. parhaat peliajat, lähtöajan varausmahdollisuus viikko-

jakin eteenpäin jne. – että osakekauppa lähtisi nousuun. Eri 

toimintatapojen kehittäminen on nyt elinehto. Aika näyttää, 

ollaanko Suomessa menossa malliin, että joku investori (si-

joittaja) omistaa kentän ja huolehtii sen ylläpidosta ja pelaa-

jat maksavat vain pelaamisesta, kierros kerrallaan. Eräällä Ete-

lä-Suomen kentällä voi osakkeen omistaa useampi henkilö, 

jotka ovat porrastaneet pelaamisensa eli eivät voi pelata kos-
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kaan samaan aikaan. Yhtiön etu on pelioikeuden siirtomaksu 

kauden keskellä. Pelaamisen kokeilua on myös madallettu 

niin, että Suomessa on parikymmentä kenttää, jossa voi pela-

ta ilman green cardia.

Oletko sielultasi osakas vai seuran jäsen
Pääosassa golfyhteisöistä on selvät rajapinnat yhtiön ja 

seuran toiminnassa, eritoten talousraameissa. Yhtiön ensi-

sijainen tehtävä on pitää kenttä niin hyvässä kunnossa, että 

seuran jäsenet ovat tyytyväisiä ja että kenttä kiinnostaa 

myös vieraspelaajia. Koska seuran jäsen on valtaosassa myös 

osakas, on vastikkeen oltava hyväksyttävällä tasolla, koh-

tuullinen ja vertailukelpoinen. Aivan samoin on green fee 

-hinnoittelun osalta. Vieraspelaajan on tunnettava saaneen-

sa maksulleen vastinetta; hyväkuntoinen kenttä, sujuva pe-

linopeus, ystävälliset toimisto- ja ravintolapalvelut, toimivat 

harjoitusalueet jne.

 Entä seuran jäsenet? Mitä he odottavat golfyhtiöltä? No, 

moni ei tätä varmaan edes mieti, jos kaikki sujuu; kenttä on 

kunnossa, pelaaminen kivaa, pelikaverit mukavia, lähtöajan 

varaaminen helppoa, sopivasti kiinnostavia kilpailija, har-

joitusalueet kunnossa ja halutessa saatavissa pro:n apua, 

tarvittaessa saa omasta pro shopista uutta vaatetusta ja vä-

lineistöä sekä siihen liittyvää ammattiapua, ravintolapalvelut 

toimivat jne. Osa toki toivoo erilaisia oheistapahtumia ja osal-

listuu myös niihin. Edellä olevasta näkökulmasta seuraakin 

mielenkiintoinen kysymys: kumpi oli ennen muna vai kana? 

Minkä roolin golfyhteisön edustaja kokee ensisijaisena? Toki 

silloin kun mennään isolle lompakolle (kevään vastikemak-

su), ollaan omistajia, mutta mitä se pikku peluri odottaa ja 

saa golfyhtiöltä? Nythän on tietenkin niin, että golfosakkeen 

tuotto-odotukset ovat haudattu jo aikaa sitten, eikä kenties 

vuosikymmeniä sitten sijoitettua pääoman menetystä enää 

edes murehdita. Tämän kirjoittaja on pelannut niin mon-

ta kierrosta kotikentällään, että kierroksen hinnaksi jää alle 

euro, kun mukaan lasketaan myös vuosittainen jäsenmaksu. 

Ei voi menetetty sijoitus isommin harmittaa!

 Seuratoiminnat – joita ovat tavallaan myös yhtiön järjestä-

mät mestaruus- ym. kilpailut – ovat toimikuntien vastuulla, 

toiminnallisesti ja taloudellisesti. Mutta näissäkin on rajapin-

ta loiva. Esimerkiksi Rönnäsissä joka toinen viikko järjestet-

tävissä talkoissa tehdään parin tunnin sessio erilaisia toimi-

vuuteen, viihtyisyyteen ja visuaalisuuteen liittyviä hommia, 

sen jälkeen pelataan talkoogolf ja lopuksi yhtiö tarjoaa tal-

koolounaan. Kun taas Merisalissa vierailee joku maksullinen 

soittaja tai tarinankertoja, kerää klubitoimikunta kulut katta-

van pääsymaksun eli maksajina ovat bileisiin osallistujat.

Vaikka yhtiön ja seuran toiminnan rajapinnat ovat kristallin-

kirkkaat, nousevat jotkut asiat aina esiin terassiparlamentin 

kokoontuessa. Kovin ääni taitaa vaan tulla sieltä, jossa ei olla 

osallistuttu kummankaan – yhtiön tai seuran – vastuu- tai 

aktiivitoimintaan. Onneksi puheiden pääpaino on kuitenkin 

aina golfyhteisössä, mikä onkin mielestäni hyvä sana ja nä-

kökulma asioiden jatkopohdinnoissa, kunhan muistetaan 

nämä rajapinnat: 1) Jäsenmaksun suuruus on noin yhden 

green feen suuruusluokkaa. Siihen sisältyy kuitenkin pal-

veluita, kuten vakuutukset ja tasoituksen ylläpito jne. Jäsen 

voi kuitenkin lopettaa jäsenyyden koska vaan, sillä mikään 

ei sido häntä seuraan tai kenttään. 2) Osakas taas omistaa 

omistuksensa verran yhtiöstä, mutta samalla häntä sitoo 

osakkeen tuomat velvollisuudet, joista ei pääse eroon ilmoi-

tusluontoisesti. Rönnäsin sijainnilla hyppy puhtaasti markki-

naehtoiseen toimintaan olisi ainakin nykyisellään haastavaa.
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Tusinan verran tilanteita

Golfkierroksella sattuu itse kullekin varmasti tilanteita, joita 

ei oltu päivän pelisuunnitelmassa huomioitu. Yleensä tilan-

teita seuraa kysymys: Mites tässä nyt näin kävi ja heti, ainakin 

äänettömänä jatkokysymyksenä: Jaa-a, mites tästä jatketaan. 

Lähes pari sataa kierrosta vuodessa – usein hyvinkin eri pe-

likavereiden kanssa -  pelaavana  näen näitä melkeinpä joka 

kierroksella. Pääosinhan pelaaja näistä selviää, ainakin jos on 

porukalla pohdittu. 

Jos ja kun pelataan kilpagolfi a, on tietysti ensiarvoisen tär-

keää pelaajan oman oikeusturvan kannalta, että tilanne rat-

kotaan, niin kuin lordit ovat sen miettineet eli pelaaja saa 

tai ei saa tilanteesta rangaistuksia tai saa vapautua ilman 

rangaistusta. Toki myös muilla kanssakilpailijoilla on oikeus 

olettaa, että rankku on otettu, jos tilanne on niin vaatinut. 

Tämän jutun pointti on kuitenkin se, että kuinkahan monta 

kertaa kilpailussa tai miksei myös harkkakierroksella on sat-

tunut, että pelaaja ja peliryhmä ratkaisevat tilanteen tahat-

tomasti väärin ja pelaaja selviää kuivin jaloin, so. ilman ran-

gaistuslyöntejä ja vastaavasti; pelaaja ei osaa käyttää kaikkia 

sääntöjen suomia vaihtoehtoja säästääkseen kenties lyönnin, 

jopa parikin? Ovatko seuraavat 12 tilannetta Sinulle tuttuja? 

Järjestys ei ole kirjoittajan olettama esiintymistiheys. 

  Kahdella pallolla pelaaminen 1 Golfsääntöjen sääntö 1 sanoo yksiselitteisesti: pelaa 

kenttä sellaisena kuin se on ja pelaa pallo sijaintipai-

kaltaan. Jo tämä määrittely edellyttää pelaajan tuntevan 

säännöt eli tietävän milloin voi pulmatilanteessa vapautua 

rangaistuksetta tai rangaistuksella – ja mitä ovat kaikki käy-

tettävissä olevat vaihtoehdot. Ja jos et tiedä varmasti, sään-

nöt sallivat pelata kahdella vaihtoehtoisella tavalla (20.1c), 

mutta pelaajan pitää ennen lyöntejä sanoa merkkarilleen tai 

toiselle pelaajalle, kumpi pallo on ykkösvaihtoehto. Ellei pe-

laaja tee näin, on ensimmäisenä pelattu pallo pelipallo, mikä-

li siis säännöt sallivat ko. vaihtoehdolla pelaamisen. Kahdella 

pallolla pelaamisesta pitää aina ilmoittaa toimikunnalle en-

nen tuloskortin palauttamista.

  Pallo tiellä tai polulla 2 Oletetaan, että oikeakätinen pelaaja lyö pallon väylän 

vasemmalla puolella olevalle tielle tai polulle, josta voi pai-

kallissääntöjen mukaan vapautua rangaistuksetta. Jos pallo 

makaa selvästi keskiviivan kentän puolella, dropataan usein 

itsestäänselvyytenä väylän puolelle, joka ei kuitenkaan vält-

tämättä ole se “lähin täydellisen vapautumisen piste”, mutta 

pelaajan kannalta toki suotuisampi, varsinkin, jos polun va-

semmalla puolella on pajukkoa tai kivikkoa. Tietysti pelaaja 

saa myös pelata tieltä, jos vapautuminen tieltä johtaa huo-

nompaan paikkaan. 

  Pallo estealueella 3 Jos pallo menee estealueelle ja pelaaja päättää vapau-

tua paikasta yhden lyönnin rangaistuksella pudottamalla 

pallon lipun ja ylimenokohdan linjassa taaksepäin, on vaihto-

ehtoja niin paljon kuin pohkeissa tai golfauton akussa virtaa 

riittää eli pelaaja voi pudottaa pallon täysin sääntöjen mu-

kaisesti niin kauas taaksepäin, kun haluaa. Mutta, sääntöpä 

(17.1d) edellyttääkin, että pelaaja  

a) valitsee pudotuspaikan ja merkitsee vertailupisteen, jonka 

määrittelemälle vapautumisalueelle pallon on sääntöjen mu-

kaan jäätävä. 

b) pelaaja voi pudottaa pallon myös merkitsemättä, mutta 

siinä tapauksessa vertailupiste on paikka, johon pallo pudo-

tettaessa osui ensimmäisen kerran maahan, so. pallo ei saa 

mm. vieriä siitä lähemmäs lippua.

  Pallo kadonnut4 Jos pelaajan palloa ei näy oletetussa putoamiskohdas-

sa, aloitetaan pallon etsiminen. Etsimisaika alkaa siitä, kun 

PELAAJA (tai hänen caddiensa) aloittaa etsimisen – ja se kol-

me minuuttia vierähtää nopeasti! Jos palloa ei löydy, pelaajan 

on jatkettava varapallolla tai jos sitä ei ole lyöty, lähdettävä 

lyömään uusi pallo paikasta, josta kadonnut pallo lyötiin. Ja 

huomioitavaa: jos pelaaja ei ole siellä, missä pallo löydettiin, 

on hänellä (18.2.) ”kohtuullisesti aikaa siirtyä pallolle ja tun-

nistaa se”. Jos pallo löytyy sellaisesta paikasta, josta pelaaja ei 

halua jatkaa, hän voi julistaa pallon olevan pelaamattomassa 

paikassa ja edetä niiden vaihtoehtojen mukaisesti. Mutta va-

rapallolla hän ei saa jatkaa, jos alkuperäinen pallo on löyty-

nyt. Eli tässä on tämän säännön pointti; pelaajalla ei voi olla 

mahdollisuutta valita metsässä, pelaamattomassa paikassa 

makaavan ykköspallon ja keskellä väylää olevan varapallon 

välillä!
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  Varapallon pelaaminen kun pallo on 5 mahdollisesti mennyt estealueelle
Jatkumona edelliseen: Varapallon voi (melkein) aina lyödä 

(18.3.), jos ei nähdä mihin lyöty pallo meni. Pelaajan on sel-

keästi sanottava lyövänsä varapallon, ei: ”lyön uuden, lyön 

toisen”. Myös myöntävä vastaus pelikaverin kysymykseen, 

lyötkö varapallon, kelpaa. Ja huomaa 2: Varapalloa ei saa lyö-

dä, jos pelaaja tietää, että ainoa paikka, mihin se on voinut 

kadota, on estealue. Tässä taas on pointti siinä, että jos pallo 

löytyykin estealueelta, mutta olisi hyvin pelattavissa (so. voi 

jatkaa ilman rangaistusta) vs. pieleen mennyt varapallolyönti, 

ei pelaajalla saa olla valintatilannetta. Eikä myöskään toisin-

päin: Jos pallo löytyy estealueelta, mutta ei ole pelattavissa 

vs lipun vieressä oleva varapallo.

  Terapiapallon pelaaminen6 Jos pelaaja epäonnistuu lyönnissään totaalisesti, mut-

ta pallo näkyy tai sen löytymisestä on täysi varmuus, ei pelaa-

ja saa lyödä varapalloa – jota myös terapiapalloksi kutsutaan. 

Tai saa toki lyödä, mutta se muuttuu automaattisesti peli-

palloksi. Kierroksen aikana saa kyllä lyödä harjoituslyöntejä 

viimeksi pelatulla viheriöllä, sen läheisyydessä tai seuraavan 

tiiausalueen läheisyydessä ja silloinkin vain lähilyöntejä. 

Bunkkerista ei saa lyödä, eikä rangelta, vaikka se Rönnäsissä 

sijaitseekin ”viimeksi pelatun viheriön läheisyydessä” .

  Pallo liikkuu harjoitusputissa 7 Jos pelaaja osuu puttia stemmaillessaan vahingossa pal-

loon, ei siitä enää seuraa rangaistuksia, jos siirtää pallon takaisin 

alkuperäiseen paikkaansa. Mutta, jos pelaaja jatkaa paikasta, 

johon pallo siirtyi laskemalla harjoitusputin lyönniksi, seuraakin 

kahden lyönnin rangaistus väärästä paikasta pelaamisesta.

  Pallo liikkuu viheriöllä asettamisen jälkeen8 Mikäli pallo siirtyy paikaltaan asettamisen jälkeen, on 

se AINA asetettava uudestaan, riippumatta siitä, mikä liik-

kumisen aiheutti. Vaikka siis pelaajasta riippumaton seikka, 

kuten tuulenpuuska tai maan vetovoima selvästi liikuttaa 

palloa, on pallo palautettava alkuperäiselle paikalleen. Jos 

tuulenpuuska liikuttaa palloa ennen merkitsemistä niin pe-

liä jatketaan siitä paikasta mihin pallo pysähtyi. Siis jos tuu-

lenpuuska pudottaa reiän vieressä olevan pallon reikään, on 

reikä pelattu loppuun!

  Pallo työkoneen jäljessä9 On ikiaikainen käsitys, että pallon saa aina rangaistuk-

setta siirtää, jos se on työkoneen jäljessä (pyöränura) tai vaik-

kapa kaljulla paikalla kummulla leikkuukoneen jäljeltä. Golfi n 

sääntöjen kohdassa Määritelmät todetaan kohdassa Epänor-

maalit kenttäolosuhteet, että sen täytyy olla jokin seuraavista 

olosuhteista

• eläimen tekemä kolo • kunnostettava alue

• kiinteä haitta • tilapäinen vesi

Mikäli työkone on aiheuttanut kentälle selvän vaurion, tulisi 

paikka merkitä korjauksenalaiseksi maaksi tai laatia tilantee-

seen tilapäinen paikallissääntö – jolloin kaikki pelaavat pai-

kan samoilla säännöillä.

  Vapautuminen kiinteästä haitasta10 Rönnäsin paikallissääntöjen kohdassa 1. on mää-

ritelty haitat, joista saa vapautuksen. On kuitenkin muistet-

tava säännön 16.1a(3) mukaan: ”vapautumista ei kuitenkaan 

myönnetä, jos pallon pelaaminen on epätarkoituksenmu-

kaista”. Hyvä nyrkkisääntö on tähän kysymys: mihin suuntaan 

pelaisit, jos ko. haittaa ei olisi?

  Väärästä paikasta pelaaminen11 Joissain tapauksissa väärin pelatun tilanteen kor-

jaaminen saattaa jopa parantaa tulosta! Jos pelaaja esim. pe-

laa väärästä paikasta ja se todetaan vakavaksi sääntörikkeek-

si, pelaaja voi pelata reiän uudestaan rikekohdasta – kunhan 

tekee sen ennen kuin on avannut seuraavan reiän. Tosin uu-

destaan pelattuun tulokseen lisätään kaksi rangaistuslyöntiä, 

mutta jos senioripelaaja – jolla ikänsä puolesta oikeus pelata 

seuran kilpailuissa sinisiltä tiiltä – avaakin esim. par-kolmosel-

la epähuomiossa siniseltä, vaikka ko. kisassa hänen olisi pitä-

nyt pelata keltaisilta, on kyseessä ilmiselvästi väärästä paikas-

ta pelaamisesta. Mutta, jos se sinisiltä lyöty avaus meneekin 

veteen ja matkalla lipulle tulee lisää kommelluksia, voi tulos 

olla vaikka triplabogey. Kun pelaaja sitten korjaa virheensä ja 

palaa avaamaan keltaisilta lyö lipun viereen ja puttaa sisään, 

on tulos siis kaksi, johon lisätään kaksi rangaistuslyöntiä ja 

kaikki siniseltä pelannut lyönnit jätetään huomioimatta. Näin 

siis virheen korjaaminen hyödytti pelaajaa.

  Käyttäytyminen pelissä12 Golfsäännön 1.2 mukaan ”Kaikkien pelaajien ole-

tetaan pelaavan golfpelin hengen mukaisesti”, mm. ”pitämäl-

lä huolta kentän kunnosta – kuten paikkaamalla lyöntijäljet, 

haravoimalla bunkkerit, korjaamalla pallojen alastulojäljet 

sekä olla aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa kentälle”. Sään-

töjen nojalla rangaistusta ei seuraa, mikäli pelaaja ei toimisi-

kaan edellä mainituilla tavoilla, mutta pelaaja voidaan hylätä 

vakavasta pelin hengen vastaisesta toiminnasta.

Yhteenveto
Tämä kahdentoista kohdan lyhyen kaavan mukainen läpi-

käynti on vain pieni osuus koko sääntökirjoista ja useimmissa 

esimerkkitapauksissa on runsaasti jos,- jos ei, ja paitsi -kohtia, 

sääntöjä eri vaihtoehdoista pelin jatkamiseksi ja rangaistuk-

sien määrittämiseksi. Jutun tarkoitus oli ainoastaan avata 

muutaman pelitilanteen kohdalta niitä lukuisia seikkoja, 

jotka pelaajien tulee ottaa huomioon. Oleellistahan on nou-

dattaa säännön 1 kohtaa: Pelaa sääntöjen ja pelin hengen 

mukaisesti! Ja joskus se palkitseekin: tuntemalla säännöt voi 

pelaaja hyödyntää omassa tuloksessaan vaikka vain sen yh-

den lyönnin lisäedun, joka riittää voittoon.

Rami Holopainen

SGRjasenlehti2021.indd   21SGRjasenlehti2021.indd   21 14.5.2021   8.2314.5.2021   8.23



Suomen yli lentää satojatuhansia valkoposkihanhia (Branta 

leucopsis) pesimäalueilleen arktisille alueilleen, mutta noin 

40 000 yksilöä jää Suomeen, jossa niitä tavataan pelloilla, 

puistoissa, rannoilla ja – kuten hyvin tiedämme – myös golf-

kentillä. Rönnäsin lähellä merta olevilla väylillä (1-4) niitä on 

kymmenittäin, mutta ei sentään satoja. Ja vuosittain muuta-

malla parilla näyttää pesiminenkin onnistuneen.

 Valkoposkihanhi on rauhoitettu, mutta toki sen saa hää-

tää, jos häiritsee pelaamista tai toisinpäin, jos linnut saattavat 

vahingoittua. Jos kuitenkin osut hanheen ja se selvästi vahin-

goittuu tai näet vahingoittuneen hanhen, ota heti yhteyttä 

toimistoon, josta kysytään toimintaohjeita poliisilta. 

 Myös laulujoutsen (Gygnus gygnus) on meillä tuttu näky. 

Ilmeisesti sama pariskunta pesii onnistuneesti vuosittain 

Isoja birkkuja kentällä

Puisto-kentän 9-väylän varrella olevan kasteluvesivaraston 

saaressa. Kaikki edellisessä kappaleessa sanottu koskee myös 

laulujoutsenta.

 Entä jos pallo osuu tai jää linnunjätökseen? Paikallissään-

nöissämme on annettu kaksi eri tapaa vapautumiselle. Vaik-

ka varsinkaan hanhenjätöstä ei pidetä kovinkaan vaarallisena 

terveydelle, kannattaa hygieniasta silti pitää huolta.

 Milloin hanhet sitten saadaan häätää kentältä ”voimatoi-

min” tai koska valkoposkihanhikantaa voidaan alkaa jopa 

harventamaan eli valkoposkihanhesta tulisi riistalaji? Tuskin 

kovinkaan pian, sillä asiasta vastaava ministeri totesi touko-

kuun alussa: ”Pidän perusteltuna selvittää sitä, tulisiko val-

koposkihanhi muuttaa riistalajiksi.” Aivan kuin ongelma olisi 

tullut ministerin tietoon vasta tämän kevään lumien sulettua.

ll l k l i
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Hyvä vai huono pelaaja

Golfi ssa on käytännössä kahdeksan elementtiä: harjoittelu, 

pelaaminen, kilpaileminen, kilpailujen ja huippujen seuran-

ta (TV, lehdet…), välineet, sääntötuntemus, ulkoilu/liikunta, 

sosiaalisuus/klubitoiminta, joille itse kukin antaa oman pai-

noarvonsa. 

 Kysymystä, oletko sinä hyvä pelaaja vai huono pelaaja, ei 

oikeastaan voi esittää, sillä golfi n hieno tasoitusjärjestelmä 

erottaa golfi n muusta tulosurheilusta. Jos viivalle asettuu 

kaksi sadan metrin juoksijaa, joista Erkin ennätys on 10,0 ja 

Pentin viisi prosenttia huonompi eli 10,5 niin jos he asettu-

vat viivalle sata kertaa peräkkäin, on todennäköisempää, että 

Erkki voittaa sata kertaa kuin se, että hän voittaisi vain 98 - 99 

kertaa. Sen sijaan, jos tasoituksella 2,8 pelaava Niko ja tasoi-

tuksella 28 pelaava Tuomo asettuvat ykkösteelle, on ”varmaa” 

ainoastaan se, että Niko voittaa aina scratchissa, mutta tasoi-

tuksellisissa pelimuodoissa voi käydä kuinka vaan. Ja tässä-

hän – kuten kaikki tiedämme – on juuri se golfi n kilpailullinen 

viehätys.

 Mutta, kuinka sitten määritellään hyvä pelaaja – ja vastaa-

vasti huono pelaaja? Jos asiaa tarkastellaan pelkästään tasoi-

tuksen perusteella, niin aika yleinen käsitys on, että ns. sing-

lepelaaja eli pelaaja, jonka tasoitus on alle kymmenen, on 

hyvä pelaaja. No, Rönnäsissä heitä on vain 30, viisi naista ja 25 

miestä ja on ihan selvä, 

että loput, yli tuhat pe-

laajaa eivät ole huonoja 

pelaajia. Toisena jakoperusteena voisi tietysti olla pelaajan 

harjoitteluaktiivisuus, tasoituksen kehityskäyrä, sääntötunte-

mus ja yleinen kilpailumenestys. 

 Monet pitävät huonona pelaajana pelaajaa, joka koko 

kierroksen ajan selittää, narisee, mölisee, kiukuttelee…No, 

tällöin tarkoitetaan, että pelaaja on huonoa peliseuraa. Ja 

toisaalta, tasoitusryhmässä 28-36 pelaava voi olla mahdotto-

man mukavaa pelisseuraa – vaikka käyttäisikin yli sata lyöntiä 

kierrokseen. Niinpä, jako hyvä/huono olkoonkin jokaisen lu-

kijan päätettävissä.

 Taannoisissa erään läntisen maan presidentinvaaleissa tuli 

esiin oliko hävinnyt osapuoli sekä huono presidentti, että 

huono häviäjä? Golfi ssa hyvä/huono -pohdinnassa saadaan 

neljä eri kombinaatiota; hyvä pelaaja – hyvä voittaja, hyvä 

pelaaja – huono häviäjä, huono pelaaja – hyvä häviäjä ja huo-

no pelaaja – huono häviäjä. Ja tähän viimeiseen ryhmäänhän 

ei kukaan halua kuulua?

Vaimon mielestä Hyvä mies (”koita nyt hyvä mies laittaa 

noi paitasi kaappiin”)
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Palataan vielä upeaan pelivuoteen 2020, jolloin Rönnäsissä 

oli 330 viheriöpäivää eli sattumalta sama luku, jolla markki-

noidaan Espanjan Aurinkorannikkoa – 330 aurinkopäivää. 

Tuo Rönnäsin luku taitaa olla vaan ihan ennätyksellinen? On 

330 viheriöpäivää

sitä toki muuallakin Suomessa kenttiä auki aikaisin ja myö-

hään, mutta ei aina kesäviheriöille! Mutta, kaudella 2021 ”pa-

lataan arkeen”, kun kenttä oli tammi-maaliskuussa vahvasti 

lumen peitossa.

Vuosien 2008-2020 (13 pelikautta) aikana viheriöpäiviä on ol-

lut 3 182, keskimäärin 245 eli 8,5 kuukautta ja siten osakkaille 

vain alle kolme euroa/pelipäivä. Kyllä meidän rönnäsläisten 

kelpaa! Ja näinhän me 1 100 jakaannumme (naiset/miehet 

sisältävät juniorit):

 Vuosi  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Viheriöpäivät 223 220 216 240 212 236 255 279 228 252 221 271 330

   määrä osuus-%

 Juniorit 0-18 39 3,5

 Naiset 326 29,0

 Miehet 760 67,5

 Yhteensä 1125 100,0
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Golf on ollut padelin lisäksi suuria voittajia, kun ihmisten lii-

kunta-aktiviteetit ovat olosuhteista johtuen muuttuneet vah-

vasti. Lähivuodet näyttävät, kuinka moni jää todella kouk-

kuun. Me, jotka jo olemme tiukasti kiinni, tiedämme, että 

isolla osalla ei paluuta ole.

 Kuinka paljon Suomessa sitten pelataan? Suomen 131 

seurassa on nyt jäseniä yli 140 000, jotka pelaavat 3 miljoo-

naa kierrosta vuodessa – keskimäärin siis 20 kierrosta. Aktii-

vi-rönnäsläisillähän tuo tulee täyteen jo toukokuussa! Kausi 

käynnistyy eri kentillä kovinkin eri aikaan – Suomi on pitkä 

maa – ja kauden pituudet ovat 4-5 kuukaudesta 6-8 kuu-

kauteen. Meillä Rönnäsissä on ollut mahdollista pelata sekä 

2020 että 2021 vuoden ensimmäisenä päivänä ja kausien 

2020-2021 kuluessa pelattiin ennätyksellisesti 23 kuukaute-

na peräkkäin.

 Rönnäsin vuoden 2020 kierrosmäärä 40 000 on juuri 

tuosta ennätyspitkästä pelijaksosta johtuen ihan TOP TEN 

-luokkaa. Isoissa kaupungeissa tai muuten taajan asutuksen 

läheisyydessä olevat 27-36-reikäiset kentät (Oulu, Keimola, 

Takkula, Vierumäki, Vammala) saavuttivat 50 000 – 90 000 

kierrosmäärän ja 54-reikäinen Pickala ylsi jopa 110 000 kier-

rosmäärään.

 Palataan vielä tuohon kierrosmäärään. Jos keskiarvo on 

”vain” 20, niin aika isolle osalle jää siten vain kesälomalla 

kierretyt 5-10 kierrosta. Pari kertaa viikossa koko pelikauden 

pelaavalle kertyy kierroksia 60-70. Rönnäsin, kentän laidalla 

asuville mökkiläisille kertyy kierroksia 3-6/viikko eli ollaan jo 

sadan kierroksen molemmin puolin, ääripäänä Marko Cleve-

rin 371 ennätyskierrosta kaudella 2020.

 Golfi n urheilullisuutta, tai ainakin liikunnallisuutta kuvaa 

hyvin sadan kierroksen kävelymäärä, noin 1 000 km, mikä 

tarkoittaa reilua miljoonaa askelta! Ihan hyvä suoritus, var-

sinkin, kun golfarin keski-ikä on melko tarkkaan 50 vuotta, 

Rönnäsissä selvähkösti enemmän.

Ei keskinkertainen vaan keskivertopelaaja

Golfarit ikäryhmittäin
Mies- ja naisgolfareiden ikäjakaumassa on mielen-

kiintoinen eroavaisuus. Kun miehiä ja poikia on kai-

kista golfareista noin 2/3 ja naisia ja tyttöjä siten yksi 

kolmannes, niin erot tulevat ikähaitarin alku- ja lop-

pupäästä. Alle 30-vuotiasta on miehiä 77 %, mutta yli 

60-vuotiaista enää 64 %, josta seuraakin, että naisgol-

fareiden keski-ikä on 51,6 vuotta ja miesten 46,7. Kes-

kivertogolfari on siten noin 48-vuotias.

  Ikä  Miehet  %  Naiset  %  Yhteensä  % 

 0-21  11 900  11,2  3 700  8,8  15 600  10,5 

 22-29  12 200  11,5  3 300  7,9  15 500  10,4 

 30-39  15 400 14,5  3 300  7,9  18 700  12,6 

 40-49  17 000  16,0  5 700  13,6  22 700  15,3 

 50-59  20 200  19,0  10 100  24,0  30 300  20,4 

 60-69  16 800  15,8  9 300  22,1  26 100  17,6 

 70-  13 000  12,2  6 600  15,7  19 600  13,2 

   106 500  100,0  42 000  100,0  148 500  100 

 ikä jäseniä %-osuus

 0-21 62 5,5

 22-35 153 13,6

 36-50 188 16,8

 50-65 359 32,0

 66-80 341 30,4

 80-99 19 1,7

 yhteensä 1122 100,0

Rönnäsläisten keski-ikä, kaikki pelaajat huomioiden, 

on 56,6 vuotta, mikä on pienempi kuin joitain vuosia 

sitten, sillä alle 50-vuotiaiden pelaajien määrä on li-

sääntynyt ja on nyt 36 %. Ikäryhmäpaino on kuitenkin 

selkeästi 50-80-vuotiaissa.

Golf on aikuisten laji, sillä 148 000 golfarin keski-ikä 

on 50 vuotta. Klubikohtaiset erot ovat kuitenkin mer-

kittäviä. Isoissa kaupungeissa ja niiden tuntumassa 

pelaa enemmän nuoria ja nuoria aikuisia, kun taas 

hieman kasvukeskuksien ulkopuolelle olevilla kentillä 

painotus on varttuneemmassa väestössä. Rönnäsin 

luvut:
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Montako kertaa puttaat?
Tilastojen mukaan klubipelaaja on parempi puttaaja 

kuin ammattilainen – jos lukee tilastoja pilke silmä-

kulmassa. Kas kun ammattilainen pelaa kierroksen 

tasoon 64-70, on siitä putteja lähes puolet, mutta 

kun ”keskimääräinen” klubipelaaja pelaa kierroksen 

90 lyönnin hujakoille, saattaa siinä olla vain reilu kol-

mannes putteja. Pelaajien keskeistä puttitilastoa ei 

yleensä voi verrata muuten kuin samantasoisten pe-

laajien kesken. Esim. Rönnäsissä, kun ”hyvä pelaaja” 

lyö par-nelosilla toisen lyönnin viheriölle, on hänellä 

todennäköisesti pidempi ensimmäinen putti kuin 

senioripelaajalla, jonka kakkonen on jäänyt 10-30 m 

viheriön eteen.

 Ikä 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+

 Drive/m 219 236 230 223 214 197

 Rauta-7/m 139 150 146 143 138 128

Kuinka pitkälle pallo lentää?
Johtavassa golfj ulkaisussamme oli mielenkiintoinen, 

mutta epäuskottava tilasto, jonka mukaan driven  ja rau-

taseiskan pituudet eri ikäryhmissä olisivat seuraavat:

Näillä pohdinnoilla, pyrkikäämme olemaan parempia kuin 

muut keskimäärin ja jos se on vaikeaa, niin pyritään paranta-

maan ainakin omia kierroskeskiarvoja ja vähentämään huo-

nojen lyöntien määrää 10-20 %, mikä saattaa joillakin tarkoit-

taa jopa useampaa lyöntiä?

Golfarit tasoitusryhmittäin
Harrastelijatasolla tasoituserot ovat aika suuret. Kun 

yksinumeroisella tasoituksella pelaa reilut kymme-

nentuhatta miestä, niin naisten osuus on selvästi alle 

tuhat. Vielä seuraavassakin tasoitusryhmässä ero on 

kymmenkertainen ja pelaajien lukumääräkin huomi-

oiden 6-7-kertainen. Korkeimmissa tasoitusryhmis-

sä kääntyy painotus naisten puolelle. Painotettuna 

keskiarvona miesten tasoitus on keskimäärin 24,8 ja 

naisten 35 eli petrattavaa toki on! Näitä taulukoita ei 

voida ajaa ristiin, mutta karkeasti voidaan todeta, että 

miehistä valtaosa on 45-55 vuoden ikäisiä ja pelaavat 

tasoituksella 20-30. Hamehenkilöiden ikähaarukka 

painottuu välille 50-60 ja tasoitus 30-40. Määränume-

rot ovat kummassakin tilastossa pyöristetty lukujen 

havainnollistamiseksi.

 HCP  Miehet  %  Naiset  %  Yhteensä  % 

 0-4,4  2 240  2,1  240  0,6  2 480  1,7 

 4,5-11,4  10 800  10,2  590  1,4  11 390  7,7 

 11,5-18,4  22 300  21  2200  5,3  24 500  16,6 

 18,5-26,4  29 400  27,7  7 300  17,4  36 700  24,8 

 26,5-36  20 500  19,4  13 200  31,5  33 700  22,8 

 36-54  9 500  9  8 800  21  18 300  12,4 

 54 >  11 000  10,4  9 600  22,8  20 600  14 

  YHT. > 105 740  100  41 930  100  147 670  100

Tässä siis valtakunnallinen taso, otanta 148 000 pelaa-

jaa. Rönnäsin luvut:

 Tasoitus pelaajia %-osuus

 0-10 74 6,9

 10-18 198 18,4

 18-27 332 30,8

 27-36 246 22,8

 36-54 246 22,8

 yhteensä 1 078 100

Rönnäsläisten keskitasoitus on tämän mukaan 26,2 

eli parempi kuin valtakunnassa keskimäärin. Painotus 

tasoitukseen alle 18 on sama kuin Suomi keskimäärin, 

mutta ero Rönnäsin hyväksi tulee tasoitusryhmästä 

18-27. HCP-jaot eivät ole kuitenkaan ihan vertailukel-

poisia, eikä mies-/naisjakoa saada meillä nappia pai-

namalla.

No, alkupää saattaa olla oikeahko, mutta kuusikymp-

pinenkö draivaisi keskimäärin 200 m ja löisi rautaseis-

kalla 130 m. Varmaan parhaat pääsevät lähelle, mutta 

että keskimäärin…? 
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Tätä mieltä rönnäsläiset Tämän jutun henkilövalinnat on tehty satunnais-

otannalla eli kun toimittaja näki viheriöllä 

tuntemansa rönnäsläisen pariskunnan, niin ei kun 

hetkeksi ”häiritsemään” puttauksia. Siinä otettiin 

toki vain kuva, loppu hoidettiin sähköpostitse. 

Ja kuten vastauksista näkyy, vastata sai joko ihan 

henkilökohtaisesti, tai mikäli tässä asiassa oltiin 

yksituumaisia, sai vastaus olla yhteinen. Kysyimme 

kaikilta samat kysymykset, mutta vastaukset olivat 

odotusten mukaisesti mukavan persoonallisia.

1. Valtaosin mökillä 5 km klubilta, mutta kaupunkikoti 
 Hyvinkäällä
2. Loppukesällä 2004 suoritimme greencardit ja 
 pelasimme 10 kierrosta Puistossa. Viimeisellä   
 kierroksella lumihiutaleet leijaili.
3. 21,2 ja 29,3
4. Pelaamme n. 50 kierrosta vuodessa. Niinä talvina, 
 joita olemme ainakin osittain viettäneet Espanjassa on 
 määrä noussut lähes 100 kierrokseen, Leenalle on 
 monesti riittänyt vähempikin kierrosmäärä.
5. Golf on hyvä liikuntamuoto, pysyy kunnossa ja 
 nuorekkaampana pidempään.   
6. Leenalla holari vuonna 2013 ja Hyvinkään kaupungin 
 mestaruus naisten sarjassa ennen eläkkeelle jäämistä. 
 Eliaksella yritysmestaruuskilpailu, jossa 43 bp, mutta 
 sijoitus silti ”vasta” toinen.
7. Leenalla säännöt hallinnassa, Eliakselle riittänyt 
 perusosaaminen.
8. Kenttä on ollut ja on jo nyt keväälläkin loistavassa 
 kunnossa. Leenalta toive; Ehkä myös ”kypsään ikään” 
 ehtineille naisille vaatteita pro-shoppiin.

Leena 
Frestadius-
Huotari ja 
Elias Huotari

1. Porvoossa
2. 2011
3. Gunilla 20, Asko 28
4. Viime kesänä 43 kierrosta, tavoite on pelata ainakin 
 30 kertaa tänä kesänä
5. Suuria tavoitteita ei näin eläkeläisenä enää ole, alle 
 100  lyönnin kierros on suurta juhlaa, golf tarjoaa 
 ikääntyneelle ihanaa liikuntaa
6. Suurimmat saavutukset viime vuosina kaksi   
 palkintosijaa (2019 ja 2020) sekapari-greensomessa
7. Hallitsemme tavallisimmat pelitilannesäännöt
8. Hernekeitto/ pannukakku-päivästä täytyy pitää kiinni

Gunilla ja 
Asko 
Kiviharju

1.  Sarvsalössä mökillä kesäajan, talvet Espanjassa 
2.  Aarne 1989 ja Marja 1995 
3.  Aarne 25 ja Marja 19 
4.  Pelaamme 3 kertaa viikossa kesällä n. 40 ja talvella 
 enemmän n. 60
5.  Lähinnä kunnon ylläpitämistä ei enää suuria tavoitteita
6.  Parhaat menestykset Espanjasta Parador de Real Club  
 de Campo Malagasta muutamia voittoja ja kakkos- ja 
 kolmossijoja sekä Aarnen kanssa reikäpelimestaruus 
 vuonna 2006.
7.  Perussäännöt hallinnassa
8.  Puolen kierroksen varaaminen netistä

Marja 
Nordberg ja 
Aarne 
Mohell

1. Asumme Tuusulassa Myrtinojalla parin kilometrin 
 päässä Tuusulan kentästä.
2. Taisi olla jotakuinkin 2002 - emme tosin muista 
 varmuudella. Se ei ollut silloin kun ”isä lampun osti” 
 vaan silloin kun ”Arsenal myi Rönnäsin osakkeita”.
3. Petri 21 ja risat Marju 33 ja risat.
4. Viimeiset viitisen vuotta olemme olleet varsin laiskoja. 
 Kierroksia vuodessa on ollut keskimäärin 15.
5. Kunhan viihdytään. Nyt kun olemme jääneet eläkkeelle, 
 aiomme pelata 40-50 kierrosta kaudessa.
6. Marju menestyi aiemmin kilpailuissa melkoisen hyvin. 
 Kaapin päällä kunniapaikalla on parikymmentä 
 golfpystiä. Petrillä ei vielä yhtään!
7. Tähän on kait vastattava ”riittävän hyvin” - muutoin 
 saamme pelikiellon ;)
8. Kenttä on kehittynyt upeasti Karin ja Pasin 
 luotsaamana. Jatkakaa pojat samaan malliin. 
 Ravintolalta toivomme monipuolisia lounaita, joihin 
 saisi kuulua myös kasvisvaihtoehto.

Marju ja 
Petri 
Karlsson
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1. Muutimme Helsingistä Porvooseen n 10 vuotta   
 sitten. Asumme Porvoossa talvikuukaudet ja kesäisin 
 mökillämme eli n. 4 -5 kuukautta
2. Noin 2006 
3. Tasoitus + 20 tukka harvenee, vatsa kasvaa ja lyönnit 
 lyhenee - minkäs teet (oli joskus 10) – ja tämä siis 
 vain Jonin vastaus
4.  Noin 50 - 80 kierrosta/a
5. Nauttia hyvistä lyönneistä ja minimoida kirosanat 
 kierroksen aikana
6. Jonilla Business golfi n fi naalipaikka ja Master   
 golfi n koko kauden viikkokilpailun voitto. Kristinalla  
 varmaankin alle 20 tasoitus pari vuotta sitten,   
 toivotaan että pääsee siihen takaisin tänä kesänä.
7. Suhtkoht hyvin pärjäämme
8. Klubiravintolalle onnea ja menestystä molemmille

Kristina ja 
John 
Lönnqvist

1. Asumme Helsingin Vuosaaressa.
2. Liittymisvuosi taisi olla 2004.
3. Tasoitukset: Merja 25,7, Hasse 16,5
4. Merja pelaa vuodessa noin 80 kierrosta, Hasse noin 100.
5. Merja: Nauttia ulkona liikkumisesta ja luonnosta, 
 pelata  mahdollisimman hyvin sekä tavata mukavia 
 ihmisiä.
 Hasse: Samat tavoitteet kuin Merjalla, jonka lisäksi halu 
 menestyä erilaisissa kisoissa.
6. Merja: Olen voittanut muutamia RST/Viikkokilpailuja ja 
 kerran tulin toiseksi Honda Openissa.
 Hasse: Minulla on muutama hyvä sijoitus aluetourin  
 osakilpailussa. Vuoden 2020 HCP-mestaruuskisassa  
 sijoituin toiseksi kirvelevän yhden lyönnin tappiolla.  
 Tein myös elämäni kaksi ensimmäistä holaria viime  
 vuonna.
7. Merja hallitsee säännöt, ainakin osittain, jos Hasse on  
 mukana, Hasse ainakin luulee hallitsevansa ne.
8. Uusien ravintolanpitäjien toimintaa ei olla vielä ehditty  
 testaamaan kunnolla, toivotamme heidät kuitenkin  
 tervetulleiksi Rönnäsiin.
 Käymme yleensä saunassa kierroksen jälkeen, joten  
 odotamme innolla uusitun saunan testaamista.

Merja ja 
Hans 
Lundberg

Rainer: 
1. Asun Loviisan Valkossa
2. 1999
3. Tasoitus 11,7 parhaimmillaan 11,2 
4. Noin 70 kierrosta
5. Kauden aikana tasaisuutta suorituksiin 
6. Rönnäsin veteraanimestaruus
7. Perussäännöt on hallinnassa ja ongelmatilanteisiin 
 löytyy yleensä golfkerholta ratkaisu
8. Klubitalolle on vaikea keksiä mitään uudistusideoita 
 koska kaikki toimii hyvin ja klubiravintolan tarjoilut 
 ovat parhaasta päästä
Leena:
Valitettavasti toimituksen lähettämät kysymykset eivät 
tavoittaneet teknisistä ongelmista johtuen Leenaa ajoissa.

Leena 
Byckling 
ja Rainer 
Henriksson

1. Missä asut/asutte?

2. Koska sinusta/teistä tuli Rönnäsin jäseniä?

3. Tasoitus

4. Kuinka paljon pelaat/pelaatte?

5. Tavoitteet golfi ssa?

6. Parhaat menestykset?

7. Hallitsetko/hallitsetteko 

 golfsäännöt?

8. Terveiset/toiveet 

 klubille/klubiravintolalle

1. Rönnäsissä
2. Molemmat 2006
3. Jorge 16.6 ja Airi 21.5
4. Jorge 80 kierrosta ja Airi 70 kierrosta
5. Pyrkiä pelaamaan Jorge alle 90 ja Airi alle 95
6. Jorge Honda open 2. ja talkookisan voitto. 
 Airi Hole in one
7. Säännöt pääsääntöisesti hallussa. Joskus halutaan 
 varmistus KAPTEENILTA
8. Pelinopeuteen kiinnitettävä enemmän huomiota.  
 Merisalin tuoleihin istuintyynyt mukavuutta lisäämään  
 entisestään

Airi Halonen 
ja Jorma 
Vuoritsalo
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Oletko korjausvastainen

Suomessa ja maailmalla on koko pandemiakriisin aikana 

ollut erinäisiä koronavastaisia henkilöitä ja ryhmiä, joille 

yhteiskunnan normit ja asiantuntijalausunnot eivät 

mene ymmärrykseen. Onneksi heitä on kui-

tenkin vähän. Ja onneksi meidän yhteisessä 

harrastuksessa mukana olevia korjaus-

vastaisia on vieläkin vähemmän.

 Jos haluaa sanoa elämänkumppa-

nilleen kauniisti, niin parhaiten se 

toimii lauseella: Rakastan sinua enem-

män kuin eilen, mutta vähemmän 

kuin huomenna”. Kömpelöllä aasin-

sillalla tästä voisi siirtyä golfkentälle. 

Voisiko jokaisen golfarin motto olla: Kent-

tä on huonommassa kunnossa ennen omaa 

peliäni kuin oman pelini jälkeen?

 Ja mitä siihen vaaditaan? Käytännössä vain nel-

jä asiaa: 1) Heitä katkennut tii avauslyöntipaikalla olevaan 

kuppiin, 2) Korjaa divotit eli yleensä väylälyönnissä irron-

nut, vajaan jalanpohjan muotoinen irtonurmisuikale tulisi 

asettaa paikalleen ja polkaista tiiviisti maahan. Ja olethan 

huomannut, kaikkien par3-väylien avauspaikalla on hiekka-

nurmiseos kuppi divotin korjaamiseen, 3) Haravoi bunkkeri 

ja aseta harava ohjeiden mukaisesti varsi poikittain lyönti-

linjaan, 4) Korjaa pallon putoamisjäljet viheriöllä, 

ainakin omasi ja yksi muu. Viidentenä kohtana 

voisi lisätä: älä heitä suklaapatukan kääreitä, 

eväspapereita, ym. omia roskiasi kentälle 

ja älä missään tapauksessa tupakan-

tumppeja, joita ei myöskään saa ”hau-

data” nurmen alle, sillä tupakantumpin 

maatuminen kestää 5-15 vuotta! 

 Onneksi 98 %:lle pelaajista kaikki 

edellä oleva on itsestäänselvyys, mutta 

valitettavasti joukkoon mahtuu muuta-

ma pelaaja päivässä, jolle kymmenen kilo-

metrin kävely ei tuota tuskaa, mutta divotin 

haku parin metrin päästä on ylivoimainen tehtä-

vä. Mutta, golfj umala näkee ja näille korjausvastaisille 

pelaajille tulee yleensä lyönnin, parin päästä käsittämätön 

slaissi tai duffi   tai puolimetrinen putti menee ohi.

Kenttä kiittää vastuullisia pelaajia, joita puolestaan kiit-

tävät seuraavassa ryhmässä tulevat!

Elämäni eclectic – missä ladyt?
Kevään 2020 jäsenlehdessä oli tuorein päivitys Rönnäsin 

Merikentän TOP 20 eclectic-tilanteesta. Tuloksia voi tänäkin 

kesänä parantaa ja ne, jotka eivät vielä tilastossa näy, voivat 

muistella omia kierroksiaan ja jos tulos on ”viitosella alkava”, 

lähetä se minulle, syötän järjestelmään tulevia parannuksia 

odottamaan. Kortteja ei tarvitse lähettää, eikä edes löytää. 

Kyllä kaikki muistavat ainakin kierroksen aikana, että onko 

tehnyt reiällä eaglen runsaiden birkkujen lisäksi. Holarithan 

on kaiverrettu messinkiin.

 Mutta, missä ovat leidien tulokset? 

jos niitä viitosella alkavia tuloksia ei nyt 

olisikaan muilla kuin mestareilla, niin 

lähettäkää minulle nyt ainakin sellaiset 

eclecticit, jotka alkavat kuutosella. Sellai-

nenhan syntyy jo kolmella birdiellä olet-

taen, että muilta rei`iltä löytyy par-tulos 

– ja sehän nyt on selviö. Julkaistaan syksyn 

jäsenlehdessä päivitetyt tilastot, vaikka kahdessa sarjassa. Ja 

vielä summatilastosta, sen mukaan eagle puuttuu vielä väy-

liltä 2 ja 5. Korjatkaa, jos tilastot eivät ole ajan tasalla.

Rami Holopainen

rami@holarion.fi 
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Meillä kaikilla häviää silloin tällöin golfpallo tai parikin kier-

roksen aikana. Metsä vie tai vesi nielaisee. Mutta, ei hätä. 

Golfpallot eivät pelaamalla lopu, sillä niitä tehdään joka se-

kunti 200 kappaletta alla olevan, välisummiltaan pyöristetyn 

laskentakaavan mukaan.

Hävisikö golfpallosi?

• Maailmassa on 35 000 golfkenttää

• Pelaajia ko. kentillä on noin 30 000 000

• Kukin pelaa keskimäärin 30 kierrosta vuodessa = 
1000 000 000 kierrosta

• Jos kierroksen aikana häviää keskimääri yksi pallo, 
on se samoin miljardi palloa 

• Päivässä häviää siis 3 miljoonaa palloa neljän 
tunnin pelissä

• Tunnissa häviää siten 750 000 palloa

• Minuutissa metsä vie, 
vesi nielaisee 12 000 palloa

• Ja joka sekunti kadottaa 
200 pelaajaa pallon.

Yhteenveto:
Joka vuosi katoaa siis vähintään miljardi palloa, joista suurin 

osa löydetään, mutta jotkut jäävät pysyvästi metsän pimen-

toon, ketun koloon, järven pohjaan, virran vietäväksi…

Jos sadan vuoden aikana on hävinnyt 50 miljardia palloa ja 

niistä lopullisesti vaikka vain 10 %, on se 5 miljardia palloa, 

ja kun golfpallo painaa 45 g, tarkoittaa se, että kadonneiden 

golfpallojen ympäristökuormitus on 250 miljoonaa kiloa eli 

250 000 tonnia. Onko se paljon vai vähän? Pitääkö maailman 

golfareiden organisoida keruutalkoot? Jos tätä kuitenkin 

verrataan valtamerien muovisaastemäärän, mikä on 250 mil-

joonaa tonnia eli 1000-kertainen, niin ihan pahimpia emme 

ole. Sitä ei liene myöskään tutkittu, kuinka monta golfpalloa 

kulkeutuu esim. kalojen elimistöön. Mutta, koska kaikki muo-

visaaste on turhaa, voidaan siihen vaikuttaa: vesistöön ei hei-

tetä yhtään limpparipulloa, eikä kukaan golfari huomisesta 

eteenpäin hukkaa yhtään palloa. Huom. kuitenkin kolmen 

minuutin etsintäaika!

pp

A = Anni Linnavirta, seuran uusi puheenjohtaja

B = Blomberg Tom, senioritoimikunnan vetäjä

C = Clever Marko – Suomen Ennätyksen 

  haltija 371 kierroksella/vuosi?

D = Double bogey – saattaa joskus tulla   

  sinullekin

E = Eclectic-kisa 2021-  toisaalla lehdessä

F = Footjoy löytyy Pro shopista

G = Grönqvist Tom, viimeisin golfseniori-

  mestarimme

H = Heljä Säkkinen, naistoimikunnan uusi 

  puheenjohtaja

I = Idlax ihan lähellä, myös Mikko

J = Jaana, Jouko, Jukka, Jorma Ja moni muu…

K = Kari Mattila, toimitus-/toiminnanjohtaja

L = Lähipelimestaruuskisa – tänä vuonna 

  mukaan?

M = Matti Ronkainen, klubitoimikunnan 

  puheenjohtaja

N = Naura, hymyile, ei tämä niin vakavaa ole

O = Osallistu; kilpailuihin ja klubitapahtumiin

P = Pasi Mallat, toimistopäällikkö

Q = Q-Star Srixon

R = Ravintola Rönnäs, uusien vetäjien 

  uusi brändi

S = Sami Grönqvist, kilpailutoimikunnan 

  puheenjohtaja

T = Tiiausaika – olethan ajoissa paikalla?

U = Uusithan grippisi säännöllisesti?

V = Vaikeaa joskus? Niin on meillä muillakin…

W = Wake up - herää ajoissa aamukierrokselle

Y = Yksin ei kannata pelata – entäs jos tulee 

  HIO?

X = Älä pelaa eXän kanssa – edes golfi a

Å = Åkermarck Victoria – kapteenin 

  malja 2018

Ä = Älä luovuta, huomenna on parempi päivä

Ö = KäldÖ, saari ihan Rönnäsin edessä

Rönnäsin 
golfsanasto A-Ö
Päivitys vuodelle 2021
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Golfarin laulu löytyi kätköistä

Teuvo Rahikainen teki 1993 hienon 

Golfarin laulun, joka ei valitettavasti 

ollut käytettävissä 25-vuotishistorii-

kin teossa. Nytkin se löytyi hieman 

vahingossa, kun Samuli Näri ”siivosi 

nurkkia”. Jos joku 30 vuotta sitten 

mukana ollut muistaa laulun ja 

sen sävelen, niin toimitus tekee 

mielellään vaikka jatkotarinan. 

Olisi tietysti mieluisaa, jos 

tämä voitaisiin esittää vaikka 

tämän vuoden Kesätapahtu-

massa. Teuvon sanoitukses-

sa on muuten – kuten huo-

maat – paljon viisauksia:

- Vielä täältä tullaan – 

 silloin huomaatte…

- Tärkeintä on olla 

 Joukon mukana…

- Golf onkin 

 elämänasenne

Lopussa Teuvo vielä 

jakaa tuotoksensa: 

”Laulu on omis-

tettu kaikille Sea 

Golf Rönnäsin 

golfareille”
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Mailat, pallot, tekstiilit, kengät golfkärryt 
– kaikki mitä tarvitset kierroksellasi

PRO SHOP
Rönnäsin monipuolinen
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