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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 golfkentän 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 2022 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 2022 on 
79 €/aikuinen ja 35 €/juniori. Golfyhtiö ja golfseura 
muodostavat yhdessä Sea Golf Rönnäsin golfyhteisön.

Uusi peli- ja toimintakausi on 

jälleen alkanut. Suuntaam-

me kauteen monilta osin 

yhteisin tavoittein perinteis-

ten ja uusien yhteistyökump-

panien kanssa. Pidetäänpä 

kaikki huolta, että yhteistyö on 

molemminpuolista käyttämällä 

näiden yhteistyökumppanien 

tuotteita tai palveluita.

Yhteisin 
tavoittein 
kauteen 
2022
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Kari Mattila
toimitusjohtaja 
Oy Sea Golf Ab

Hankala talvi

Varsin aikaisin alkanut ja pitkään jatkunut talvi vaurioitti 

kasvustoja kentällä laajalti. Viheriöt puhdistettiin lumesta ja 

jäästä joulukuun alussa lyhyen lämpimämmän jakson aika-

na, jonka jälkeen satoi pysyvä lumi. Ilman tammikuun viikon 

lämpö- ja vesisadejaksoa, talvi olisi ollut kentän kannalta 

varsin hyvä – kevyttä pakkasta ja runsaasti lunta. Runsaat 

vesisateet kuitenkin painuivat lumen läpi viheriön pintaan 

muodostaen siihen jäätä. Jäätä alkoi kertymään viheriöille 

tammikuun lopulla. Helmikuun aikana viheriöt pudistettiin 

ensin lumipeitteestä ja myöhemmin myös jäästä hiekoitus-

ten avulla.

Pahimmin vaurioituneet kohdat viheriöistä ovat niitä, jois-

sa päälajikkeena on kylänurmikka. Yleisimmin kylänurmikka 

vallitsee alueilla, joiden osalta on normaalitalvinakin haastei-

ta, lähinnä seisovasta vedestä ja tämän myötä jäästä johtuen. 

Kylänurmikkaa ei Rönnäsissä kylvetä viheriöille, vaan se le-

viää ja itää omasta siemenestään.

Kastelujärjestelmä saatiin käyttöön toukokuun alussa. Vihe-

riöt on kylvetty normaalin syyskylvön lisäksi kertaalleen ke-

vään aikana. Uusintakylvö tehdään vielä kesäkuun alussa.

Uutta kaudelle
Alkaneella kaudella saadaan kunnolla 

käyttöön syksyllä 2021 saapunut 

karheikkoleikkuri. Tämän lisäksi saimme keväällä 

4 uutta lithium-akuilla toimivaa golfautoa, jotka ovat 

perinteisiin lyijyakullisin golfautoihin verrattuna lähes 

200 kg kevyempiä. Golfauton painolla on suuri merkitys 

autojen kenttään aiheuttamaan rasitukseen. Viihtyvyyden 

osalta kiinnitetään huomiota klubitalon alueisiin, joihin 

liittyen on lisätty mm. uusia ja tilavampia roskiksia. 

Sähköautojen latauspisteiden asennus valmistui 

kevään aikana ja käytössä on kuusi latauspistettå, 

jotka toimivat Virta-sovelluksella.

Uusia tiipaikkoja
Merelle tullaan rakentamaan seuraavan kolmen vuoden ai-

kana uusia tiipaikkoja nykyisten punaisten tiipaikkojen etu-

puolelle. Uusia tiipaikkoja rakennetaan yhteensä 10-12 kpl ja 

ne tarjoavat yhden kentän mittavaihtoehdon lisää. Pituutta 

uusilta tiipaikoilta tulee aikanaan noin 4500-4600 m, joka 

on noin 400 m nykyisten punaisten tiipaikkojen mittaa vä-

hemmän. Nykyisistä tiipaikoista hyödynnetään par 3 -väylien 

tiipaikat sekä mm. väylän 15 vanhat, aikanaan par 4-väylän 

aikana käytetyt tiit.

Pelitila
Huolimatta kasvaneista kierrosmääristä, on pelitila Rönnäsis-

sä riittänyt varsin hyvin. Ajanvarauskalenteriin avataan kent-

tätilanteen salliessa varattavaksi mm. Meren 10. tiin lähtöjä 

tai yhdistelmäkenttiä. Saat kyseiset kalenterit esille varaus-

näkymän oikeasta ylälaidasta. Varattavan ajan yhteydessä 

ilmoitetaan myös pelattava kenttä.

Mukavaa golfkesää,

Kari Mattila
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Anni Linnavirta 
hallituksen puheenjohtaja
Sea Golf Rönnäs ry

Golfl iiton #tiiboksipuhe-kampanja haastaa meidät kaikki po-

sitiivisuuteen ja kannustavuuteen muita pelaajia kohtaan.  

Tavoitteena on, että jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi 

golfi n pariin tai samaan lähtöön. Aihe on aina erittäin ajan-

kohtainen, mutta nyt kun laji on saanut paljon uusia pelaajia, 

voimme esimerkillämme kertoa, miten hyvä urheilukulttuuri 

golfi ssa ja erityisesti meidän seurassamme on. 

Tällä kaudella seuran hallitus kokeilee uutta toimintatapaa. 

Hallitus toimii yhtenäisenä ryhmänä yhdessä suurena su-

pertoimikuntana. Suunnittelemme ja käymme yhdessä läpi 

kauden tapahtumia. Näin voimme vahvistaa toistemme 

osaamista. Varmistamme myös, ettei kenenkään harteille jää 

liikaa järjesteltävää ja että eri tapahtumat ja kilpailut toteutu-

vat mielekkäästi eri ajankohtana ympäri kauden. Tavoittee-

namme on myös lisätä golfharjoittelua eri teemoilla. 

Toivomme toimintaamme lisää vapaaehtoisia mukaan tule-

vaisuuden hallitustyöskentelyyn tai vapaaehtoisiksi tapah-

tumien järjestelyihin, valvontaan ja kenttätalkoisiin. Mukaan 

kyllä pääsee. Ilmoittaudu toimistolla tai juttele hallituksen jä-

senille tai kapteenille. Yhteisöllisyys on voimaa, joka pitää toi-

mintaamme yllä. Hyvä ja positiivinen henki on golfyhteisöm-

me tärkein käyntikortti niin omille kuin vieraspelaajillekin. 

Haluamme vaalia Sea Golf Rönnäsin rentoa ja lämminhen-

kistä ilmapiiriä. Toivon, että jatkossakin meillä kaikilla on golf-

kentällä kohtaamisia, jotka jättävät positiivisen muistijäljen 

sisimpäämme.

Hyvää golfkautta kaikille!

Anni Linnavirta

Hyvä ilmapiiri on 
yhteinen asia
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Patrick Wackström
hallituksen puheenjohtaja 
Oy Sea Golf Ab

Golfyhtiöllä hyvä tulos
– harrastajamäärät ja pelikierrokset lisääntyivät

Viimeiset kaksi kautta ovat olleet golfyhtiön talouden kan-

nalta varsin hyviä. Taustalla ovat olleet pandemian myötä 

lisääntynyt harrastajamäärien kasvu sekä kauttaaltaan lisään-

tyneet pelikierrokset. Tämän lisäksi kaudella 2020 lumeton 

talvi mahdollisti kentän aukiolon läpi vuoden. Korona-pan-

demian helpottaessa jää nähtäväksi, miten suurelta osin ny-

kyinen golfalan kannalta positiivinen tilanne jää pysyväksi.

Golfyhtiö on investoinut vuosittain sekä kentänhoidon kalus-

toon että panostanut kentän pelattavuuden parantamiseen. 

Kenttä onkin menestynyt varsin hyvin tehdyissä kenttä-arvos-

teluissa. Vastaavia pelaajalle näkyviä parannuksia tullaan edel-

leen jatkamaan. Osakkaalle veloitukseton rangen käyttö otet-

tiin käyttöön kaudella 2021 ja käytäntöä tullaan jatkamaan.

Golfyhtiössä on toteutettu 2010-luvulla monia merkittäviä 

muutoksia sekä yhtiöjärjestyksen että osakkaiden osalta. 

Golfyhtiön osakkeet on osakkaiden toimesta muunnettu 

yhteen yhteneväiseen E-osakesarjaan vuoden 2012 yhtiöko-

kouksen päätöksen myötä. Vuonna 2016 yhtiökokous päätti 

yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jossa osakkeen maksut jaet-

tiin kahteen osaan, hoitovastikkeeseen ja pelikausimaksuun, 

joista molemmista päättää vuosittain yhtiökokous. Muutos 

antoi osakkaalle mahdollisuuden jättää osake ”lepäämään” 

pelikausittain käytön puuttuessa, jolloin maksettiin vain hoi-

tovastikkeen osuus.

Lepäämään jätettyjen pelioikeuksien myötä pelilippujen 

määrä on laskenut selvästi, joka on vaikuttanut positiivises-

ti yhtiön keräämiin päivämaksutuloihin. Myös vuokapeli-

oikeusmarkkinat ovat kehittyneet viime vuosian parempaan 

suuntaan. Mahdollisuutta jättää osakkeen pelioikeus lepää-

mään on käytetty vuosittain noin 250 osakkeen osalta.

Lisääntynyt golfharrastajien määrä ei ole korjannut golfosak-

keiden vaihdettavuuteen liittyviä ongelmia. Golfosakkeen 

myyminen on edelleen hidasta ja ostajia on myyjiä vähem-

män. Myös golfyhtiön osakkaiden ikärakenne tulee lisää-

mään myynnissä olevien osakkeiden määrää lähivuosina. Oy 

Sea Golf Ab:n hallitus onkin valmistellut mallia, jossa osak-

kaan olisi mahdollista luopua golfosakkeesta luovuttamalla 

se takaisin golfyhtiölle tietyin ehdoin. Ehdotus ratkaisusta 

oli esillä jo kevään 2022 yhtiökokouksen asialistalla, mutta 

ratkaisumallia päätettiin vielä kehittää ja käsittelyä siirrettiin 

myöhempään ajankohtaan, mahdollisesti loppuvuoteen 

2022.

Rönnäsin kolme yhdeksikköä mahdollistavat sekä vaihtele-

vat kierrokset yhdistelmäkenttiä hyödyntäen että takaavat 

pelitilan myös niinä päivinä, kun kentällä on tapahtumia. 

Osakkaat ja pelioikeudenhaltijat voivat varata peliajat 10 

päivää etukäteen käyttämällä ajanvarastunnuksia. Varaus-

oikeuksista ja pelioikeuksien käytöstä kerrotaan tarkemmin 

pelioikeussäännöissä.

Hyvää ja aktiivista pelikautta toivottaen,

Oy Sea Golf Ab:n hallitus & toimitusjohtaja Kari Mattila
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Hallitukset ja 
organisaatio 2022

Sea Golf Rönnäs ry 
Puheenjohtaja Anni Linnavirta
Sam Grönqvist  (kilpailutoiminnot)  
Matti Ronkainen (klubitoiminnot) 
Tom Blomberg (senioritoiminnot) 
Hilkka Sarapisto (naisten toiminta) (ei ry:n hallituksessa) 
Kapteeni Raimo Holopainen 
Toiminnanjohtaja Kari Mattila

Oy Sea Golf Ab 
Puheenjohtaja Patrick Wackström 
Tom Blomberg 
Juuso 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)gmail.com 
www.christineblomqvist.fi

Sea Golf Rönnäs on tehnyt muutaman lähikentän kanssa so-

pimuksen, jolla rönnäsläiset pääsevät pelaamaan mukavilla 

eduilla silloin kun kotikentällä puurtamiseen halutaan vaih-

telua.

Lähikenttäedut 
rönnäsläisille

Tarjoukset pelaamisesta 
muilla kentillä:

Kullo Golf

Osakkaan vierailuhinta 
30 €

Pelioikeudenhaltijan 
vierailuhinta 

35 €

Nevas Golf

Pelioikeudenhaltijan 
vierailuhinta 

35 €

Iitti Golf

Heinäkuun ajan 
2 yhden hinnalla  

45 €
Etu koskee omalla peli-

oikeudella pelaavaa osakasta

Kymen Golf

Pelioikeudenhaltijan 
vierailuhinta   

35 €
Etu voimassa arkisin ja 

välillä toukokuu-syyskuu

Porvoo  Golf

Pelioikeudenhaltijan 
vierailuhinta 

35 €
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Sea Golf Rönnäsin paikallissäännöissä tapahtuu isohko 

muutos, kun kentän ulkorajojen (OB) sijaintia muute-

taan. Väylien 1 ja 8 oikealla puolella ja vastaavasti väy-

lien 13 ja 18 vasemmalla puolella olevat OB-paalut pois-

tetaan kokonaan, samoin kuin väylän 18 päässä olevat 

paalut.

Näissä kaikissa uusi OB-raja kulkee väylien vieressä ole-

van yleisen tien asfaltoinnin kentän puoleisessa reu-

nassa. Ja koska yleinen tie ei ole pelialueella, ei asfaltin 

stanssia tai lyöntiä haittaava reuna oikeuta vapautuk-

seen – niin kuin ei tosin muuallakaan ulkorajoilla. Ulko-

na saa toki seistä.

Tämä sääntömuutos antaa pelaajille hieman leveäm-

mät väylät ja antaa siis hieman anteeksi epäonnistunut-

ta lyöntiä. On kuitenkin huomattava muutama asia:

 - jos pallo menee väylällä 8 tien yli Puisto-kentän 

  puolelle, niin vaikka pallo olisikin pelattavissa 

  Puiston kakkosväylältä, on pallo ulkona, koska se 

  ylitti OB-rajan

 - päätösväylän vasemmassa ”takakulmassa” on aika  

  paljon puustoa ja kasvillisuutta ja vaikka pallo 

  jääkin pelaajien mielestä pelialueelle, on aina 

  harkittava varapallon lyöntiä. Samahan koskee 

  väylää 8, jossa ennen tietä on aika heinikkoinen 

  oja, johon pallo saattaa hävitä. Jos pallo löytyy 

  ojasta, niin pelaajalla on kolme vaihtoehtoa

   • lyödä ojasta

   • palata lyömään uusi pallo paikasta, 

    josta edellinen lyönti lähti.

   • julistaa pallo pelaamattomaksi ja jatkaa 

    säännön 19 mukaan. On kuitenkin huomat-

    tava, jos pelaaja päättää vapautua pallon ja 

    lipun suunnassa taaksepäin (19,2b), ei pelaa-

    ja voi vapautua tielle. Pelaajan valitessa si-

    vulle vapautumisen (19.2c), voi hän siis 

    pudottaa pallon kahden mailanmitan sisälle 

    pallon sijaintipaikasta.

 - mikäli pallo suuntautuu em. väylille selvästi tai 

  edes mahdollisesti kohti yleisiä teitä, on pelaajan/

  pelaajien muistettava huutaa kuuluva FORE!

Paikallissääntöihin 
merkittäviä muutoksia

Väylän 13 oikeassa reunassa, väylän 11 puolella olevat 

OB-paalut jäävät turvallisuussyistä voimaan.

Samoin väylän 2 oikean ja takareunan, väylän 7 oikean 

reunan ja myös Puiston kaikki nykyiset OB-paalujen 

paikat jäävät toistaiseksi voimaan. Huomaathan myös, 

että väylän 18 viheriön vasemmassa reunassa olevan 

hiekkatien kivireunus ei ole enää OB-raja, vaikka alareu-

nassa saattaa olla vielä haalea viiva. Uusi OB-raja on siis 

Kabbölentie. Hiekkatiestä vapaudutaan paikallissään-

töjen kohdan 1 Haitat mukaisesti.  Muutoksen tuomaa 

palautetta käsitellään kesäkauden aikana kenttätoimi-

kunnassa.

Nämä säännöt astuvat 
voimaan 1.6.2022 klo 8.

Uudet paikallissäännöt löytyvät koko-

naisuudessaan etusivujemme kohdasta 

Kilpailut/Paikallissäännöt.
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Rami Holopainen 
kapteeni

Kausi 2022 on kahdeksas vuoteni kapteeninanne. Vaikka 

viimeisimmät kolme vuotta ovat koetelleet maailmaa ”idän 

tuulilla”, on golfi a kuitenkin pelattu lähes entiseen malliin – 

pelaamisen aktiivisuus on jopa lisääntynyt. Hyvä niin, sillä 

pelaaminen ja nelituntinen ulkoilu ovat ohjanneet ajatuksia 

pois päivien vähemmän mukavista tapahtumista.

Golfari ei voi maailman menoa muuttaa, mutta voi toki omal-

ta osaltaan vaikuttaa omaan, läheisten ja kaverien mielialaan. 

Niinpä vuosi 2022 voisi olla vaikka rutinaton vuosi. Pelataan 

kenttä niin kuin se on ja jos jotain huomautettavaa on, teh-

dään se asiallisesti ja kehityshakuisesti vastuuhenkilöille: 

toimitusjohtajalle, kenttämestarille tai kenttätoimikunnan 

puheenjohtajalle. Toki kapteeninakin (ja kenttätoimikunnan 

jäsenenä) välitän asiaa eteenpäin.

Toinen ikiasia mihin voimme vaikuttaa, on kentän kun-

nossapidosta huolehtiminen. Korjaamme siis lyöntijäljet, 

haravoimme bunkkerit ja korjaamme viheriöillä pallon pu-

Kapteenin päivitys 
8.0

toamisjäljen – tai siis yhden enemmän, kuin itse olemme 

aiheuttaneet. Kun vielä muistamme, mistä vedämme kärryt 

ja kuinka lähelle viheriötä ja esteitä on lupa ajaa golfautolla, 

on pelaajan vastuupaketti sisällytetty hyvin. Nämä kaikki pe-

laajalle asetetut velvoitteethan ovat Meri-kentän ykkösteel-

lä olevassa taulussa. Jos nämä eivät ole selkärangassa, niin 

kertaapa ne omaa lähtövuoroasi odotellessa niin moneen 

kertaan, että kenttä kiittää aina sinut nähdessään.

Pelaajan ja kapteenin välinen kommunikointi on mielestäni 

parhaimmillaan silloin, kun pelaaja kysyy, että pelasimme-

ko sen ja sen tilanteen sääntöjen mukaan oikein tai kysyy 

muuten vaan jotain askarruttavaa tilannetta. Olen myös oi-

kea henkilö ottamaan vastaan palautetta, jos pelaaja kokee 

jonkun muun pelaajan käyttäytyneen sopimattomasti jotain 

toista pelaajaa – tai kenttää - kohtaan.

Toivokaamme yhdessä, että upeat kenttämme ovat mahdol-

lisimman pian täydessä tikissä, kesä tulee olemaan antoisa 

pelaamisen, mar-

jastamisen, sienes-

tämisen, veneilyn 

ja muiden aktivi-

teettien suhteen. 

Ja ennen kaikkea, 

ettei aamulla tar-

vitse ensimmäisen 

katsoa TV-uutisista, 

että missä palaa.

Rami Holopainen
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 KENTTÄ Yhteis- Design,  Kunto,  Esteetti- Ilmapiiri,  Palvelu Ravintola Klubitalo,  Hinta-/
  pisteet pelatta- viimeistely syys viihtyvyys   oheis- laatu- 
   vuus      palvelut suhde

1 Vanajanlinna 87,06 9,06 9,18 9,87 8,32 8,78 8,53 8,87 7,36

26 Rönnäs, Meri 81,68 8,37 8,29 8,23 8,07 8,37 7,88 7,80 8,04

28 Kymen Golf 81,55 8,50 8,54 8,35 8,16 8,03 7,53 7,54 7,95

56 Nevas 79,05 7,90 7,65 7,73 8,00 8,19 7,98 7,82 8,19

58 Messilä 78,97 8,24 8,44 8,20 7,38 7,71 7,52 7,57 7,35

59 Keimola Saras 78,96 7,96 7,88 7,76 7,73 8,06 8,26 8,01 7,52

68 Talma Master 78,00 8,05 7,71 7,79 7,68 7,96 7,93 7,92 7,16

69 Kullo 77,96 7,81 7,94 7,91 7,60 7,81 7,95 7,90 7,22

74 Vuosaari 77,57 7,48 8,19 7,43 7,69 8,03 8,16 7,93 7,37

78 Tuusula 76,96 7,63 7,78 7,45 7,72 7,97 7,73 7,86 7,57

83 Hyvinkää 76,67 7,56 7,84 7,55 7,68 7,91 7,79 7,65 7,43

91 Lahti Mestari 75,37 7,42 7,74 7,45 7,58 7,85 7,63 7,36 7,32

93 Hirvihaara 75,24 7,44 7,73 7,74 7,86 7,89 7,03 6,97 7,85

95 Porvoo 74,93 7,22 7,34 7,45 7,64 7,82 7,72 7,66 7,46

103 Ringside 74,11 7,42 7,57 6,93 7,65 7,71 7,58 7,46 7,12

120 Kotojärvi 71,30 6,92 6,42 6,96 7,28 7,45 7,63 7,30 7,73

121 Iitti 71,25 6,93 7,01 7,00 7,62 7,63 6,75 6,88 7,49

141 Hiekkaharju 65,65 6,23 6,28 6,04 7,06 7,33 6,67 6,73 6,92

          

Rönnäsin Meri-kenttä sijoittui upeasti sijalle 26 kauden 2021 

rankingissa. Taakse jäi kuitenkin monia ”isoja kenttiä” ja kaikki 

lähiseudun kentät. Myös Puisto-kentän sijoitus 72 alle puolen-

välin oli mahtava, sillä senkin taakse jäivät mm. Vuosaari, Tuu-

sula, Hyvinkää ja Hirvihaara. Kaikkiaan ääniä sai 146 kenttää.

Hieman (-9) annettiin periksi edellisvuoden tuloksesta, mutta 

ilahduttavaa tuloksissa oli tietysti se, että palvelun ja hinta-/

laatusuhteen osalta Rönnäs menestyi kokonaissijoitustaan 

paremmin. Meri-kenttämme oli kuitenkin yhteispisteissä sel-

västi paras lähikentistä eli noin tunnin matkan päässä meis-

tä. Taulukossa onkin huomioitu voittajan – Linna Golfi n – ja 

Meri-kentän lisäksi lähimmät vaihtoehtokenttämme. Kaikki 

rankingin tulokset löytyvät alkuvuoden Golf-lehdestä ja Golf-

pisteen sivuilta.

Rönnäs 26. Kenttärankingissa 2021 

Taulukossa on voittaja Vanajanlinna lisäksi Meri-kenttä 

ja sen 16 lähikenttää, joiden pisteitä voidaan toki verra-

ta Meri-kentän saamiin pisteisiin. Eihän Rönnäs kilpaile 

pelaajien suosiosta Turun, Tampereen ja Oulun seutujen 

kenttien kanssa! Taulukossa on korostettu kolme paras-

ta osa-aluepistettä Rönnäs vs 16 lähikenttää ja tässähän 

olemme melkein järjestään kärkikolmikossa.

Voidaan toki arvioida, että vuoden 2021 tulokseen vaikutti 

kenttiemme avoinna olo lähes vuoden ja jokunen arvion 

antanut on saattanut pelata vain 

talvikuukausina, jolloin kenttä ei tietenkään ihan tikissä 

ole, eikä ravintolakaan aina auki. Tämä ei tietenkään pois-

ta sitä, etteikö asioita voi jatkossa tehdä paremmin. Me pe-

laajathan voimme vaikuttaa tulevaan äänestykseen siten, 

että pidämme kentästä huolta ja osoitamme käytöksel-

lämme, että vieraspelaajat ovat meille aina tervetulleita.

9
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Matti Ronkainen 
klubitoiminnot

Kesäkausi avattiin rennosti musiikin ja auringonpaisteen 

merkeissä.  Trubaduuri Janus Hanski viihdytti kentälle me-

neviä golfareita. Januksen setissä kuultiin mm. legendaa-

rinen Dona, Dona sekä monet muut legendaariset biisit. 

Seuran lippukin nousi komeasti salkoon. Kapteeni löi - kuten 

lupasi -  kauden avauspallon hurjaan lentokaareen.

Kausi jatkuu perinteisten kilpailujen merkeissä odotellen tu-

levaa Kesäpäivän juhlaa. Silloin yllätysbändi nostaa tunnel-

man kattoon. Kukaan ei jää takuulla kylmäksi! Seuraa ilmoi-

tustaulua ja varaa seurueellesi pöytä hyvissä ajoin. Päivällä 

pelataan luonnollisesti asiaan kuuluva kilpailu.

Heinäkuun aikana klubilla tullaan järjestämään mm. Karin ja 

Jaanan improvisaatioesitys. Toiveena on myös saada jokin 

Klubitapahtumia 
2022

teatteriin liittyvä juttu. Lisää noista, kun ajankohdat varmistu-

vat! Klubimatkan alustava ajankohta on elokuussa; 23.-25.8., 

jolloin suuntana on Itä-Suomi ja ohjelmana kolme eri kenttä 

kahden yön taktiikalla.

Syksyn hämärtyessä palaa odotettu Rönnäs Goes to Sixties! 

Illan bändinä meillä on Autoradio. Bändi on ollut kasassa vuo-

desta 2005, joten kokemusta riittää vaikka muille jakaa. Toivo-

tamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi kauden tapahtumiin. 

Mikäli Sinulla on toiveita tai ehdotuksia, ota koppi ja kerro niis-

tä minulle Seuraa ilmoitustaulua sekä etusivua ja pysy kuulolla.

Hyvää golfkesää kaikille!

Klubimestari Ronxu

Tiesitkö?
Keskimääräinen pallon alastulojälkien määrä greeneillä 
pelaajaa kohden kierroksen aikana on 8.
Olettaen, että vain 110 pelaajaa pelaa päivittäin, 
greeneillemme tulee:

Ei ole kovinkaan suuri vaiva korjata muutama alas-
tulojälki kierroksen aikana. Ole todellinen golff ari 
ja ajattele pelaajia jotka tulevat sinun jälkeesi 
greenille. Ole hyvä ja korjaa vähintään 
yksi alastulojälki, kun tulet greenille,

VAIKKA SE EI OLISI EDES OMASI.

Tämä infotaulu löytyi 

erään espanjalaisen kentän 

ykkösteeltä. Sama tilasto 

on voimassa Suomessakin.

Seppo Salo• 880 alastulojälkeä päivässä

• 26 400 alastulojälkeä kuukaudessa

• 321 200 alastulojälkeä vuodessa

L U K I J A N / J Ä S E N E N  J U T T U :
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Golfyhtiö on yksi niistä työnantajista, jolla on joka vuosi 

tarjota muutama kesätyöpaikka lähiseudun nuorille. 

Tässä kolme tämän vuoden ”kesäduunaria”: 

Susanna, Akseli ja Oliver.

Kesätyöläisemme 
Susanna, Akseli ja Oliver

Susanna Suoja on 22-vuotias Turun yliopistossa kasvatus-

tieteitä opiskeleva kentänkunnostaja. Vaikka Susannalla ei 

ollut minkäänlaista aiempaa kokemusta työkoneista, pyö-

rittää hän leikkuukonetta taitavin kääntein. Kun vielä ei 

ollut mahdollista saada oman alan kesätöitä, päätyi hän 

Rönnäsiin. Aiemmin hän on muun muassa siivonnut, mut-

ta tykkää nyt olla ulkotöissä. On Susannalla myös Green 

Card suoritettuna eli osaa katsoa kenttää golfarin silmin. 

Askolalainen Susanna on meillä valitettavasti vain heinä-

kuun loppuun, mutta hänellä on hyvä syy lopettaa: omien 

häiden valmistelu.

Porvoolainen Akseli Kauppi jakaa kesänsä sisä- ja ulkotöi-

hin. Välillä caddiena ja toisena päivänä esimerkiksi bunk-

kerien reunojen siistimistä, josta työstä toimitus hänet ta-

voitti. 20-vuotias Akseli on jo kovan tason golfari, sillä HCP 

lähentelee jo singel-tasoa ja on 12,1. Koneet ja laitteet 

ovat hänelle tuttuja, sillä aiempina kesinä hän on ollut 

kiinteistöhuoltoyhtiöiden palveluksessa. Ja tulevaisuus-

kin on selvä, sillä Akseli aloittaa syksyllä metsätalousinsi-

nöörin opinnot.

Oliver Lassas on kaksikymppinen porvoolainen ja loviisa-

lainen. Hänet tavoitimme tiskin takaa caddien hommista. 

Tuleva ura on vähän hakusessa, sillä Oliver jätti merkono-

miksi opiskelun kesken. -Ei oikein ollut mun juttuni. Ehkä-

pä syksy näyttää nuorelle miehelle suunnan. Kesä menee 

Akselin tavoin vuorotellen caddien töissä tiskin takana ja 

huomenna kenties bunkkerikoneen ratissa. Ja eiköhän va-

paapäiviin mahdu myös pelikierroksiakin, sillä Oliver on 

kovaa sinkkutasoa, HCP 9,1.

11
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Only for ladies – vain naisille

Rönnäsin tapahtumakalenterissa on pyritty huomioimaan 

kaikille jotain -periaate. Nelikko Hilkka Sarapisto, Airi Ha-

lonen, Kristiina Toivio ja Anni Linnavirta ovat tuumanneet 

kattavaa peli- ja oheistarjontaa koko kaudelle. Ohessa tapah-

tumat listattuna, mutta kaikistahan tulee erillisinfo etusivulle 

ja infotaululle. Tätäkin alustavaa tarjontaa päivitetään ja täy-

dennetään pitkin kesää.

Eclectic tuloskortti tulee naisten pukuhuoneen seinälle tou-

ko-kesäkuun vaihteessa.

Hyviä lyöntejä ja nautinnollisia hetkiä kaikille!

Hilkka, Airi, Kristiina ja Anni

To 26.5 ViGS – SGR ystävyysottelu, Vierumäki

Pe 10.6. Texas-scramble & Viiniä ja Venyttelyä
• Naisten kesän aloitus Meri-kentällä alkaen klo 14:30
• Viiniä & venyttelyä jatkot Merisalissa pelin jälkeen
• Osallistumismaksu 5 €

Pe 8.7. Lippukisa, Puisto
• Yhteislähtö klo 14:00
• Osallistumismaksu 5 €

Pe 15.7. Kolmiottelu Kymen Golf-Virvik-SGR, 
Rönnäsissä Meri-kenttä

Pe 19.8. Kolme mailaa & Putteri -kisa, Meri-kenttä

Vierumäellä vierastappio
Ennen lehden ilmestymistä ehti leidien joukkue osallistua 

Vierumäellä pelattavaan ystävyysotteluun, joka pelattiin ”lie-

vässä kaatosateessa”. Ja jälleen puri kotitaika, sillä pytty jäi 

kotijoukkueen haltuun, vaikka rönnäsläiset napsivatkin hyviä 

yksilösijoituksia. Niinpä Rönnäsin naisvoimakolmikko jaksoi 

hymyillä tappionkin jälkeen.
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Monen mielestä golf on ensisijaisesti liikunnallinen harras-

tus, jossa saa samalla yhteyden luontoon. Sea Golf Rönnäs 

tarjoaa tätä aika aidosti, joskin nimen mukainen yhteys me-

reen näkyy käytännössä vain muutamalla alkupään väylällä. 

Onpa joku kyllä sanonut ykkösen avausväylällä, että merta 

päin. Yhtään avauslyöntiä on tuskin mereen saakka mennyt, 

mutta kenties joku lähestymislyönti…

Ja vaikka klubitaloltakin voi luontoa ihailla, niin kukkiahan 

ei maailmassa ole koskaan liikaa – ja tänä kesänä 

klubitaloa sekä myös kentän WC-rakennuksia 

somistaa upeat kukkaistutukset. Nauti niistä ja 

pelistä!

Kukkien Rönnäs  

Telkkä pesii ihan joka ikinen vuosi väylien 11 ja 13 väliseen es-

tealueeseen. Tällä kertaa poikasia oli viisi, joskus täysi tusina. 

Syntymäpäivä oli 20.5. ja touko-kesäkuun vaihteessa näyttää 

siltä, että telkkäemo on saanut kaikki suojeltua variksilta.

Viisi telkänpoikaa

13
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Pro Arja Sipronen
040-586 7314

sipronen@sipronen.inet.fi 

Pro Christine Blomqvist
040-7666233

christine.blomqvist@gmail.com
www.christineblomqvist.fi 

Rönnäsin golfopettajat (prot) ovat valmiina uuteen kauteen 

ja ovat käytettävissä kaikentasoisille pelaajille: aloittelijat, klu-

bipelaajat ja pidemmälle ehtineet singelit. Jokaiselle löytyy 

oma harjoitusohjelma. Arja Sipronen ja Christine Blomqvist 

antoivat ensimmäisiä tuntejaan jo viime vuosituhannen 

puolella ja Rönnäsissäkin heidän oppinsa ja ohjeensa on ta-

voittanut pelaajamme – kauan! Arjan vuodesta 1994 ja Chris-

tinen vuodesta 2014. 

Klinikat ovat käynnistyneet. Niissä käydään läpi kaikki perus-

lyönnit puumailoista lähipeliin. Molemmilla on omat opetus-

päivänsä ja ne löytyvät sivulta: Opetus - Sea Golf Rönnäs. 

Pro-leideillä on suunnitteilla myös yhteinen treenipäivä, jol-

loin molemmat olisivat paikalla, joten seuraavia silmiä ja oh-

jaavia käsiä olisi paikalla tuplaten. Toki voit varata kummalta 

tahansa omiin tarpeisiisi (lue: puutteisiisi) sopivan ohjelman. 

Parasta opastustahan saat, jos pyydät pro:n mukaan vaikka 

yhdeksän reiän kierrokselle. Katso opetussivulta (yllä) sopiva 

aika ja ilmoittaudu Tapahtumat-osion kautta suoraan opet-

tajien tapahtumiin.

Perinteinen junnuleiri tulossa
Juhannuksen jälkeinen kahden päivän 

junnuleiri järjestetään nyt ma-ti 25.-26.6. 

Nuoria pelaajia nähdään Rönnäsissä 

Pro-kaksikon 
kesäohjelma

myös Isnäsin koulun perinteisellä ”luokkaretkellä” maanan-

taina 30.5. Samaan hengenvetoon pro:t toteavat, että myös 

pelaajien toinen ääripää eli seniorit ja veteraanit ovat myös 

tervetulleita kursseille. -Kyllä kokeneetkin oppivat vielä uusia 

temppuja! Harjoitusolosuhteita ja -paikkoja pro:t kehuivat 

yhteen ääneen: -Niistä ei opetus jää kiinni. Ja vielä viesti ju-

nioreille: -Junioripelaajilla on aina ilmaiset poletit palloauto-

maattiin.

Psyykkistä valmennusta
Christine on aivan innostunut Suomen Valmentajat ry:n jär-

jestämästä psyykkisen valmentamisen kurssista, jossa perus-

ohjelma sisältää osiot: keskittyminen, itseluottamus, tuntei-

den hallinta ja kilpailuvalmius. Vaikka ohjelma on rakennettu 

ensisijaisesti kilpagolfareille, voi myös klubipelaajakin saada 

avaimia esimerkiksi viikkokilpailumenestykseen. Eihän se ole 

muusta kiinni kuin siitä, kuinka opettaja voi parantaa keskit-

tymiskykyäsi.

Tapaamisiin rangella!

Arja ja Christine

14
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    LKV  Pas i  Vo lanen  Oy
Jok ika tu  33 ,  Po rvoo 
puh .  019-521  2500

vo lanen@vo lanen . f i    www.vo lanen . f i 

   

Kokemus luo lisäarvoa!
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Maria Hyttinen 
kenttämestari

Rönnäs vihertyy 
ja ”vihertyy”

Kenttämestari Maria Hyttinen tuntee tietysti kentän jokaisen 

neliön ja arvioi tehtäviä toimenpiteitä resurssien ja kiireelli-

syyden mukaan. Kevään näkyvimpiä töitä ovat olleet klubin 

edustalla olevan harjoitusalueen bunkkerin ehostaminen 

”samaan standardiin” viime kesänä valmistuneiden väylien 5 

ja 9 bunkkereiden kanssa. Näkyvä on myös väylän 11 oikean 

reunan bunkkerin täyttö, ”kun sitä ei kukaan käyttänyt”.

Kenttähenkilökunnan tärkein tehtävä on pitää kenttä koko 

ajan pelattavassa kunnossa. Tämä hoidetaan päivittäistoimin-

noilla eli melkein joka päivä leikataan viheriöitä, väyliä, lyönti-

paikkoja ja karheikkoja, ajetaan ja haravoidaan bunkkerit. Aika 

ajoin korjaillaan myös kulkuteitä ja silloin tällöin pikahälytykse-

nä tulevia putkirikkoja jne. Mutta, varsinkin alkukevään aikana 

ja myöhemmin syksyllä – hektisimmän peliajan ulkopuolella 

– tehdään myös isompia kenttää liittyviä toimenpiteitä.

16
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Väylän 12 teeboxi
Alkukesän työrupeamia on myös väylän 12 (par 3) avaus-

lyöntipaikan eli teeboxin viimeistely. Väylien 16 ja 17 välinen 

– viime kesänä aloitettu – saarekkeen viimeistely oli valmis jo 

kauden alussa. Kummulta kaadettiin muutama iso haapa ja 

koko saarekkeen reunat siivottiin, mikä vaikuttaa myös peli-

nopeuteen, kun pallot eivät enää häviä korkeaan heinikkoon. 

Muuallakin on sahalla ollut töitä, kun ykkösen oikealla puo-

lella olleet isot kuuset kaadettiin turvallisuussyistä. Väylien 14 

ja 17 terijoen salavia on leikattu rajulla kädellä. 

Rönnäs on entistä vihreämpi
Kaikki Etelä-Suomen kentät kokivat kovia viime talvena, kun 

vesi, pakkanen ja lumi tulivat väärässä järjestyksessä. Kenttä 

on kuitenkin toipumassa ja on varmasti keskikesällä totutus-

sa Rönnäs-tasossa. Isoja askelia vihreyden ja ekologisuuden  

suuntaan ovat myös keväällä valmistuneet kuusi sähköauton 

paikkaa ja uudet roskasäiliöt. Klubiravintolan takapihalle on 

asennettu myös mittavat säiliöt sekajätteen, muovien ja kar-

tongin keräämiseen. Samassa yhteydessä valmistui huoltotie 

yhdeksikön viheriöltä klubiravintolan taakse. Se ei ole tarkoi-

tettu pelaajille ja tullaan merkitsemään ohjekyltillä.

Myös Puistossa tapahtuu
Puisto-kentän näkyvimpiä operaatiot on ollut 9-väylän ve-

denottamon takana olevan kummun siistiminen. Nyt pallot 

löytyvät helpommin. Toinen uusi asia on päätösviheriön ja 

P-paikan välissä olevan tupla-WC.n valmistuminen. Kesä-

aikaisessa käytössä on Rönnäsin ensimmäinen vesi-WC. 

Toinen, kompostikäymälä avataan sitten, kun yöpakkaset 

alkavat ja vesi täytyy katkaista. -Jos aikaa on, niin jatkamme 

8-väylän uuden teeboxin rakentamista. Listalla on toki paljon 

muutakin, mm. uusien teepaikkojen rakentamista. Onneksi 

talkoolaiset auttavat useissa ei suoraan kentänhoitoon liitty-

vissä tärkeissä siivous- ylläpito- ja rakennustöissä.

Ensimmäistä kertaa käytössä ollut simulaattori sai niin myön-
teisen vastaanoton, että se tullaan jatkossakin rakentamaan 
Merisaliin marraskuussa, kun normaali golfkausi on hiljene-
mässä. Edellisellä talvikaudella simulaattori ja erillinen lyönti-
paikka olivat käytössä joulukuusta huhtikuuhun.

Simulaattorin malli on FlightScope Mevo+, joka mittaa 
lyönnit totuuden mukaisesti tutkan avulla. Tämän ominai-
suuden myötä se on hyödyllinen myös harjoittelussa. Simu-
laattorin käyttö on täysin omatoimista. Ajanvaraus on kuiten-
kin tehtävä ja se sujuu normaalisti NexGolfi n kautta.

Käyhän testaamassa, sillä simulaattorissa lyödään ihan oikei-
ta lyöntejä omilla mailoilla!

Simulaattori tuli jäädäkseen

SGRjasenlehti2022.indd   17SGRjasenlehti2022.indd   17 2.6.2022   15.122.6.2022   15.12



Klubiravintoloitsijat Rasmus ja Minna Svahn suuntaavat 

toiseen kauteensa Rasmuksen sanoin: -hyvällä ja hauskalla 

fi iliksellä. -Ensimmäinen vuotemme oli mielestämme hyvä, 

oli kiva tavata ja oppia tuntemaan uusia ihmisiä. Nyt koke-

neempina golfklubin ravintolan erityispiirteistä, osaamme 

viisastuneina huomioida aikataulutusta ja valmiutta. Hyvänä, 

ohjaavana työkaluna on varaustilanteen seuraaminen.

Svahnit ovat myös rönnäsläistyneet, sillä he ovat vuokran-

neet Briandtien mökit, joita vuokraavat eteenpäin. Ja jos 

vuokralaisia ei ole, viihtyvät he siellä itsekin. Eikä 

tässä kaikki; Rasmus on nyt Sea Golfi n jäsen ja 

pyrkii pelaamaan kymmenkunta kierrosta 

kauden aikana uudella kotikentällään. Ja 

vielä; tytär Matilda palasi kesäksi Suomeen 

Texasin yliopistosta, jossa hän opiskelee 

digitaalista mediaa – ja tietysti golfi a. Matilda on nyt kesä-

kuukaudet töissä klubiravintolassa ja toivottavasti hänkin 

ehtii myös pelata Rönnäsissä. Oheinen kuva Texasista.

Buff et klo 11–17
Lounasbuff et tarjotaan joka päivä klo 11–17. Hinta on 11,90 €. 

-Maailmantilanteen epävakaus tosin tuo paineita; tukkuhin-

nat ovat nousseet noin 20 %, juustot jopa 50 % ja panimo-

hinnatkin 5 %. Hiilihappoa ei saa ja sodan vaikutus näkyy 

myös siten, että virvoitusjuomissa lasipullojen saatavuus 

vaikeutuu, kun Ukraina on eräs suurimpia lasipullojen val-

mistajia.  Pyrimme kuitenkin pitämään hinnan tuossa, lupaa 

Rasmus. Toki keittiöstä voi tilata muutakin, esimerkiksi bur-

gereita, pihvejä, Caesar-salaattia jne. Klubiravintola on auki 

koko kesäkauden klo 8-21 säävarauksin. Seuraa klubiravinto-

laa sosiaalisessa mediassa. Ravintola Rönnäs.

Synttärit Merisalissa
Rasmus muistuttaa, että Merisali on koko golfyhteisön käy-

tettävissä myös yksityistilaisuuksien näyttämönä. Siellä voi 

järjestää esimerkiksi syntymäpäiviä, ristiäisiä ja tietysti vaikka 

häitäkin jopa sadan hengen vierasjoukolle. -Olemme huo-

manneet, että tämä Rönnäsin golfyhteisö on varsin poik-

keuksellinen. Haluamme olla osa sitä, läsnä kanssanne.

Klubiravintola koko 
golfyhteisön palveluksessa

Kuva: Romeo T Guzman/Sun Belt Conference

ravintolaronnas@gmail.com
040 186 5950

18

SGRjasenlehti2022.indd   18SGRjasenlehti2022.indd   18 2.6.2022   15.122.6.2022   15.12



Golfauton käyttö
Suurin osa suomalaisista ja rönnäsläisistä pelaa golfi a 
kävellen. Osuus on varmaan 
lähempänä sataa kuin 90:ää 
prosenttia. Sen sijaan USA:ssa 
selvästi yli puolet pelaa autol-
la. Joillain kentillä kävelleen 
pelaaminen ei ole siellä edes 
sallittua. Monilla on koke-
musta myös mm. Espanjan 
kentistä, jotka on melkein 
järjestään suunniteltu autol-
la pelattavaksi eli betonitie 
kulkee väylän vieressä. Toki 
väylilläkin saa ajaa, mutta usein 
vain ns. 90 asteen säännöllä ja 
sadekelillä väylällä ajo on kielletty kokonaan. Tällöin autol-
la pelaajalle tulee melkein yhtä paljon kävelykilometrejä 
kuin kävellen pelaaville.

Rönnäsissä golfautolla pelaamista ei ohjaa kovin tiukat 
säännöt. Golfautolla ei kuitenkaan saa ajaa esteen ja vi-
heriön välistä, eikä autoa saa ajaa missään paikassa 15:ttä 

metriä lähemmäksi vihe riöstä. Kilpailuissa saa golfautoa 
käyttää, jos pelaajan terveys tai vammautuminen sitä 
edellyttää. Lääkärintodistusta ei tarvitse esittää. Sen sijaan 

kukaan muu pelisryhmässä ei saa käyttää 
autoa edes pelivälineiden kuljettamiseen.

Oman golfauton käyttäminen pelikau-
den aikana on mahdollista vuosikor-
vausta vastaan. Korvausperusteena 

on kentän oleellisesti voimakkaampi 
kuluminen vs kävely. Sadepäivinä 

voi itse kukin nähdä renkaiden 
aiheuttamia ruopimis- ja painau-

tumisjälkiä kentällä. Painaahan 
golfauto jopa 400 kg.

Golfauton – oman tai vuokrattavan – käytöstä voi kysyä 
lisää toimistosta. Perusohjeistus on mainittu mm. Me-
ri-kentän ykkösväylän ylätasanteella.

Sea Golf päivitti sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden määrän tarpeita vastaa-
vaksi. Entisen yhden paikan lisäksi paikkoja on nyt kuusi. Lataaminen on helppoa; 

kaapeli kiinni ja maksu tapahtuu mobiilisovelluksella tai RFID-latauskortilla. Maksu 
hoituu automaattisesti lataustililtä latauksen päätyttyä. Virran asiakkaaksi voi kirjau-

tua sivun www.virta.global.fi  ohjeiden mukaisesti. Käytännössä siis: Lataa Virta-so-
vellus puhelimeesi – rekisteröidy ja tallenna maksukortti – sovellus näyttää 

mm. onko paikkoja vapaana ja kertoo lataushinnan
Sähköauton latauspaikat on tarkoitettu luonnollisesti vain sähkö- ja hybridiautoille, joi-

den niidenkin pitää olla latauksessa pysäköinnin ajan. Latauspaikat merkitään alkukesästä 
huomioväreillä.

Sähköautojen latauspaikka on valmis

19
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Rönnäsläisen golfarin 
paikka maailmankartalla

Golfi n tasoitusjärjestelmä on nerokas ja oikeudenmukainen, 

sillä se mahdollistaa kahden hyvinkin eritasoisen pelaajan 

periaatteessa tasaisen kilpailun – varsinkin, jos pelataan ta-

soituksellista lyöntipeliä. Sen sijaan Stableford-järjestelmällä 

eli pistebogey-kilpailuissa korkeammilla tasoituksilla pelaa-

vat menestyvät yleensä hieman paremmin. Golfi ssa jokai-

sella pelaajalla on oma henkilökohtainen tasoitus eli HCP 

(=handicap). Pelaajan tasoitus muodostuu hänen pelaa-

miensa kierrosten lyöntimäärien mukaan. Tasoitus siis elää 

pelaajan taitojen mukaan nousten tai laskien ja sen hoitaa 

pari vuotta sitten käyttöönotettu WHS-järjestelmä. Mutta, 

tämähän on tuttua kaikille. Tai ehkä ei WHS:n matematiikka, 

mutta siitähän ei pelaajan tarvitse itse huolehtia.

Yleisesti pelaajat jaetaan tasoituksen mukaan siten, että pe-

laaja on golfi n aloittaessaan aloittelija ja tasoitus on 54. Siitä 

tasoitukseen 36 saakka puhutaan klubitasoituksesta ja sen 

alle mentäessä pelitasoituksesta. Ja kun tasoitus on alle 9,4 

on pelaajalla single-tasoitus (usein ”tittelin” saa kuitenkin jo 

tasoituksella 9,9). Ja sitten kun pelaaja siirtyy ammattilaiseksi, 

on ammattilaisten kilpailuissa kaikilla tasoitus aina nolla. Toki 

ammattilaistenkin tasoitusta seurataan, mutta aika epäviral-

lisesti. Kun pelaaja pelaa bruttona paremmin kuin kentän 

par eli ns. miinukselle, muuttuu pelaajan tasoitus plussalle. 

Nykyammattilaisilla se on usein luokkaa +5 tai +6. Kun Greg 

Norman oli 90-luvulla huipulla, oli hänen tasoituksensa +9. 

Tiger Woodsilla on laskettu tasoituksen olleen niinkin hurja 

kuin +13,5 (Lainaus: Vuodatus.net: -’According to calcula-

tions, Tigers handicap during that stretch was an astonishing 

+13.5.), Jos kutsumme joskus Rory McIlroyn pelaamaan Rön-

näsin viikkokilpailua, olisi Roryn pelattava 40 bogeypinnaa 

saadakseen Meri-kenttä 62 lyönnillä! (72-6-(40-36).

Missä kategoriassa pelaa rönnäsläinen
Maailmassa on kevään 2022 laskelman mukaan 67 miljoo-

naa golfaria. Suomessa on nykyisin noin 160 000 golfaria, 

kun harrastajien määrä on kasvanut parin viime vuoden aika-

na – kun terveydellinen ongelma kääntyi terveyden vaalimi-

seen. Meillä Rönnäsissä on jäseniä noin 1 100 eli osuutemme 

on noin 0,7 prosenttia kaikista pelaajista Suomessa. Mutta, 

miten sijoitumme, jos pelaajiemme tasoa verrataan kaikkiin 

suomalaisiin golfareihin? 

Ihan valtakunnan keskimääräisessä tasossa ei siis kärjen osal-

ta olla, mutta kun yli puolet pelaajistamme pelaa tasoituk-

sella 18-36, niin siinä ryhmässä ollaan ihan samalla tasolla. 

Tasoituksen mukaan pelaajan henkilökohtainen ranking 

Rönnäsissä ja Suomessa on: 

 HCP > 0-4,4 4,5-11,4 11,5-18,4 18,5-26,4 26,5-36 >36

 Rönnäs % 0,7 7,1 17,6 27,8 24,5 22,5

 Suomi % 1,2 8,6 18,8 24,8 24,7 22

Oma tasoitukseni on 19,7 ja sillä sijoitun 

Rönnäs-rankingissa sijalle 336, mutta 

Suomi-rankingissa vasta sijalle 49 990 eli 

näillä painoarvoilla voin arvostella 

kaverin lyöntiä ja antaa vaimolle 

neuvoja (jaa-a?), ajaa golfautoa 

ja kirjoittaa jäsenlehteen ”asian-

tuntijajuttuja”. Mutta toisaalta, 

tällä rankingilla on syntynyt 

kolme holaria, myönnetty 

Rönnäsin kapteenin virka 

ja lupa toimia tuomarina 

jopa Golfl iiton kisoissa 

muutaman kerran 

vuodessa. Golf ja 

golfyhteisö ovat 

joustavuudessaan 

vailla vertaa.

Rami Holopainen

 HCP 5 10 15 20 25 30 36

 Rönnäs-ranking 11 69 171 347 538 706 848

 Suomi-ranking 2 880 14 100 30 360 51 180 71 100 97 320 123 460
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Talkoot määritellään Wikipedian mukaan seuraavasti: 

Talkoot eli talkootyö on perinteinen naapuriavun muoto, 

johon liittyy vahva yhteisöllisyyden tunne. Ja vielä: Tal-

kootyö on usein ollut tapana palkita talon emännän 

tekemällä ruoalla. Wikipedia ei tosin erikseen mainitse, 

että talkoot on aina täysin vapaaehtoista työtä.

Rönnäsin talkoilla on jo vuosikymmenien perinne. Viime 

vuosina on menty kaavalla: joka toinen keskiviikko klo 

9-11 (kokoontuminen, aamukahvi ja työnjako klo 8:45. 

Talkoiden jälkeen pelataan Talkoo Golf, sen jälkeen – tai 

sitä ennen – tarjotaan talkoolaille edellä mainittu emän-

nän (lue: klubiravintola) tarjoama ruoka. Talkoogolfi n pal-

kintona on uniikki Talkoo Golf -pallosetti.

Talkoot on kaikkien asia

Mitä töitä tehdään?
Talkoolaisille on tarjolla monenlaista työtä. Tämän jutun 

(kutsun) kuvituksena on käytetty 25. toukokuussa pidet-

tyjä talkoita, joihin osallistui yhdeksän henkilöä. Talkoo-

vastaava Jorma Vuoritsalo jakoi tehtävät osaamisen ja 

mielenkiinnon mukaan. Sillä kertaa leikattiin vesaikkoa, 

sahattiin kantoja, siistittiin kärryparkkia, kerättiin range-

palloja metsästä, kuljetettiin valmiita risukasoja haketet-

tavaksi, maalattiin katuopasteita… Mutta, listalle jäi vielä 

monta riviä tuleville viikoille eli tule mukaan tutustumaan 

tunnelmaan. Töistä ei toki tarvitse ottaa vapaata, mutta 

jos olet muuten jouten, niin tervetuloa. Ikärajaa ei ole. Ja 

vaikka Wikipedia sanoo; Usein talkoissa tarjotaan myös 

olutta tai muita alkoholipitoisia juomia, niin näissä tal-

koissa mennään limpparin tai alkoholittoman oluen voi-

min eli talo tarjoaa ruoan lisäksi myös talkoojuomat.

21
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200 orkideaa 
kaksiossa

Niin kiva kuin golf on harras-

tuksena, ja vaikka se on lisäksi 

varsin aikaa viepä, niin monel-

la meistä on sen rinnalla joku 

muukin harrastus. Rönnäsläisel-

lä Peter Greenillä se on ollut 

noin 20 vuoden ajan orkideat. 

Parhaimmillaan hänellä on ol-

lut kotonaan jopa 200 orkideaa, 

josta myös FST5 teki ohjelman, joka näytettiin myös Ruotsis-

sa, Svenska TV:ssä samalla otsikolla kuin tähän lainattu. 

-Minulla oli tuossa vuosituhannen taitteessa tunne, että nyt 

olisi tilaa uudelle harrastukselle ja valinnaksi tuli orkideat, 

joka kukkana on paitsi kaunis, myös vaativa. Otin tämän uu-

den harrastuksen sen verran tosissani, että rakensin kotiini 

kaksi sademetsäkaappia, jotka rakensin viidakkomaisiksi 

käyttämällä mm. sammalta ”sisustamisessa”. Liityin myös 

Suomen Orkideayhdistykseen, jossa on jäseniä noin 600. 

Kokoonnumme kerran kuukaudessa. Meillä on myös oma 

julkaisu, Orkidealehti joka ilmestyi viime vuonna viisi kertaa.

Ei omenoita samaan huoneeseen
Orkideahan on aika suosittu huonekasvi; se on aika edulli-

nen ja kukkii parhaimmillaan jopa kolme kuukautta – jonka 

jälkeen se yleensä heitetään pois. Kotikonsteinkin siitä voi-

si kyllä olla iloa useiksi vuosiksikin eteenpäin – kunhan tie-

tää hoitokeinot. Jos orkidea pudottaa kukan terälehdet jo 

jopa muutamassa päivässä, saattaa syynä olla vain se, että 

samassa huonetilassa säilytettään omenoita, joiden tuoksu 

sekoittaa orkidean luulemaan, että se on pölytetty. -Minulta 

voi toki klubilla kysyä neuvoja, annan mielelläni muutamia 

niksejä, joilla omasta orkideasta voi nauttia paljonkin pidem-

pään kuin normaalisti. Periaatteessahan se on ikuinen.

4

3

2

1

5
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Jopa 30 000 lajia
Maailmalla esiintyy noin 30 000 eri orkidealajia. Oma suosik-

kini Cattleya tulee Väli-Amerikasta. Sen voimakkaan tuoksun 

aistii jo eteiseen astuessaan. Kukkakauppojen orkideat ovat 

kotoisin pääasiassa Aasiasta, mutta ne tulevat kuitenkin Eu-

roopan suurista kukkapuutarhoista. Suomessa ei orkidean 

kasvatus myyntituotteeksi ole kannattavaa siitäkin syystä, 

että se vaatii talvisin runsaasti lisävaloa. Me yhdistyksessä ti-

laamme kerran vuodessa omiin tarpeisiimme orkideoita ja 

voimme valita myös hieman erikoisempia ja harvinaisempia. 

Toki kuka vaan voi tilata netin kautta itselleen, mutta vain Eu-

roopasta.

Uusi harrastus taidelasi
Vaikka orkideat ovat edelleen iso ja tärkeä osa eläkeläisen 

elämääni – kotonani on edelleen 60 orkideaa - aloitin myös 

uuden harrastuksen; taidelasit. Se vie ihan yhtä paljon aikaa 

kuin orkideat tai golf, joka on nyt ollut toistaiseksi pitkäaikai-

sin harrastukseni, sillä golfi n pelaamisen aloitin jo Koivulan 

kentällä ennen Kymen Golfi n valmistumista. Rönnäsiin tulin, 

kun ostin Mikko Näriltä osakkeen 90-luvun alussa. Tasoituk-

sella 22,6 alkoi tämä kausi. 

1. Cattleya

2. Cattleya

3. Zygopetalum

6

7

8

9

10

4. Renanthera

5. Phalaenopsis 

6. Leptodes

7. Cattleyat

8. Cattleya

9. Phalaenopsis

10. Aurantiaca
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Tunnetko Meri-kentän?

U

P

K

F

A

V

Q

L

G

B

X

R

M

H

C

Y

S

N

I

D

Z

T

O

J

E

H

J

G

F

D

Tunnet varmaan Meri-kentän kuin omat taskusi, mutta jos 

väyliltä on otettu lähikuvia, pitkällä putkella tai jotain väylän 

vierestä, niin tutulta varmaan tuntuu, mutta…? Nämä kuvat 

ovat siis kaikki otettu Meri-kentän eri väyliltä, tiiboxista tai 

viheriön tuntumasta. Osa kuvista on otettu eteenpäin, osa 

taaksepäin, joku väylä saattaa olla kahteen kertaan ja jostain 

ei taas ole yhtään kuvaa. Ja ihan varmasti kuvat ovat muussa 

kuin väylien numerojärjestyksessä.

Koitapa arvata kuvien ottopaikka ja laita olettamasi väylän 

numero sille sopivaan kohtaan taulukossa A, B, C, D… 

Lähetä vastauksesi elokuun loppuun mennessä vastausosio 

kopioituna, valokuvattuna tai esimerkiksi listattuna A=6, B=2, 

C=13 jne. jäsenlehden toimitukseen: 

rami@holarion.fi . 

Eniten oikeita 

vastauksia voittaa 

golfaiheisen palkinnon 

ja jos oikeita vastauksia 

on yhtä monta, 

palkinto arvotaan. E

C

B

A
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Naisten pukuhuone on vain naisille tarkoitettu pyhättö, 
jonne housuhenkilöillä ei ole asiaa. Paitsi aamuvarhaiselle, 
kun toimittaja sai luvan vilkaista. Pukuhuonehan on varsin 
tilava ja siinä on yhdelle saunalliselle leidejä tilaa nauttia 
saunajuomaa – ja pelata päivän kierros uudestaan.

Myös suojattu ulkotila mahdollistaa mukavan paikan vilvoit-
teluun. Rönnäsin omat leidit; oletteko testanneet, kuinka 
keho ja sielu puhdistuvat? Pukuhuoneen seinälle ilmestyy 
sitten aikanaan myös kesä-elokuussa pelattavan eclectic-kil-
pailun tulostilanne eli sekin on hyvä syy vierailuun – ja vaikka 
ihan tositarkoituksella eli saunan kautta kotiin.

Kyllä leidien kelpaa

Olen kysynyt pelikierroksen aikana varmaan pariltakymmeneltä rönnäsläiseltä, että mitä erityistä on väylän 13 kum-

mulla, joka on metsäsaarekkeen loppupään oikealla puolella. Kysymyksen asettelullakin saattaa olla vaikutusta, mutta 

kukaan ei ole osannut vastata. Tarkoitan siis maantieteellistä sijaintia tai oikeastaan; mitä näet Meri-kentän takaysin 

tästä X-pisteestä, ja vain tästä? Pohdipa hetki. Oikea vastaus on kuvan alareunassa.

X-piste

Näet siitä kaikki takaysin väylät.

26
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Rönnäs – 
myös hätäisille
Golfkierroksella saattaa joskus lyönnin kanssa tulla niin sano-

tusti hätä käteen, mutta itse varsinaisen asian kanssa ei pi-

täisi olla isompia ongelmia. Sen verran tiuhassa on kenttien 

WC-patteristo.

Klubirakennuksen yläkerrassa on WC:t naisille ja miehille ja 

lisäksi molempien pukuhuoneissa on eriöt. Tiesithän, että 

myös alakerrassa, ns. bägivarastossa on uudehkot WC:t? Jo 

klubirakennuksesta löytyy siis kuusi WC:tä. Meri-kentän seu-

raava pysähdyspaikka on väylien 6/7/8 kolmioissa. Ja sitten-

hän tullaankin jo takaisin klubirakennuksen palvelupisteiden 

pariin. Takaysillä kolmiossa 10/14/17 on WC, jota voi käyttää 

käytännössä aina kolmen reiän jälkeen. Vanha puucee väylän 

15 siirtymässä otetaan tarvittaessa käyttöön, mutta kauden 

alussa se on suljettu.

Puisto-kentällä on P-paikan tuntumassa vanha puucee, mut-

ta touko-kesäkuun vaihteessa aukeaa upouusi tupla-WC, 

joista toinen on moderni vesi-WC ja toinen kompostoiva, 

joka tulee käyttöön pakkaskauden lähestyessä, jolloin ve-

si-WC on kytkettävä pois päältä. Komposti-WC:hen tulee 

käyttöohjeet, joita on ehdottomasti noudatettava. Lisäksi 

väylien 3 ja 6 jälkeen oleva WC mahdollistaa WC-käynnit aina 

kolmen pelatun väylän jälkeen. 

Kaiken kaikkiaan Rönnäsin kentillä on yhteensä 12 erillistä 

WC:tä ja kun melkein kaikkia voi käyttää kierroksen aikana 

kahteen jopa kolmeen kertaan, voisi Rönnäsiä markkinoida: 

Merellinen kenttä, 27+27 reikää.

Viime kevään lehdessä käsiteltiin tusinan verran 
tavanomaisten sääntötilanteiden ratkaisuja. Jos-
kus tulee kuitenkin eteen niin sanottu Once in life 
-tilanne eli kerran elämässä golfarin pohdittavaksi 
mahdollinen pulma. Seuraava – Rönnäsiin esimer-
kinomaisesti sijoitettu - tilanne on sellainen, jossa 
ratkaisu piti hakea St. Andrew`n lordeilta saakka.

Erja ja Erkki pelasivat yhdessä ja molemmat löivät 
väylällä 14 (par 3) viheriölle, mutta sen etuosaan 
ja putattavaa jäi kymmenkunta metriä. Erja puttasi 
ensiksi ja hups; birdiehän siitä tuli, vaikka pallo jäikin 
nojaamaan lipputankoon, mutta säännön 13.2c mu-
kaan pallon katsotaan olevan reiässä, jos osakin pal-
losta on viheriön pinnan alapuolella. Erkki onnittelee 
ja puttaa myös hienon putin, joka menee sekin rei-
kään tosin hipaisten tankoon nojaavaa Erjan palloa.

Erja ja Erkki lähtivät hakemaan pallojaan, mutta 
miettivät kuitenkin, meniköhän oikein. Parikin vaih-
toehtoista ratkaisua kävi mielessä:
 a) kaikki OK, molemmille birkku
 b) Erkki osui viheriöllä olevaan palloon, kaksi 
  rangaistuslyöntiä ja siten Erkille bogey korttiin.

Oikea vastaus: Lipputankoon nojaava pallo on 
reiässä, eikä siten enää pelissä oleva pallo vaan 
sitä käsitellään liikuteltavana haittana. Kun vihe-
riöltä pelattu pallo osuu liikuteltavaan haittaan, 
lyönti on uusittava ilman rangaistusta.

Mitä opimme tästä? Jos sinulla on kymmenmetri-
nen putti joka ”tiedät” laittavasi sisään, pyydä edel-
listä puttaajaa nostamaan lipputankoon nojaavan 
pallonsa. Mutta, jos olet epävarma onnistumisesta, 
pyydä merkitsemään parin metrin päässä reiästä 
olevat pallot. Ja vielä pelastusmahdollisuus: Jos toi-
sen pelaajan viheriöltä puttaama pallo on osumas-
sa omaasi, saat merkitä ja nostaa sen säännön 11.3 
mukaan – vaikka pallo olisi siis jo liikkeellä.

Rami Holopainen
seuratuomari

Kerran elämässä 
sääntötilanne
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Automyynti. Bilförsäljning  |  Mårten Gillberg 0207 510 323

Myynti. Huolto. Vauriokorjaamo. Autonvuokraus.
Försäljning. Service. Krockskade reparationer. Biluthyrning.

ASENTAJANTIE 3, PORVOO. BORGÅ

Tervetuloa pelaamaan SeaGolf Rönnäsiin ja tutustumaan uusiin ja upeisiin Peugeot-autoihin. Mallit ovat esillä koko kesän 
ja tulemme pitämään erilaisia tilaisuuksia asian tiimoilta. Ilmoita itsesi mukaan jo nyt – lähetä yhteystietosi niin ilmoitan 
tulevista tapahtumista hyvissä ajoin. 

Välkomna att spela och bekanta er med nya Peugeot bilarna. Bilarna är utställda hela sommaren på SeaGolf Rönnäs. 
Vi kommer att hålla olika tillställningar så meddela dig själv med nu, skicka dina kontakt uppgifter till mig så meddelar 
jag i god tid till dig.

Mårten Gillberg Puh /SMS 040 83 66401  |  email: marten.gillberg@mega-auto.fi

PEUGEOT
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