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Viimeinen 
 kierros
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päätoimittaja

Ari-Pekka Lundén
puheenjohtaja/ordförande

Olen nähnyt näinä vuosina monenlaisia tarinoita 

golfin ympärillä ja niistä rankin pysäytti minut vuo-

sia sitten viedessäni aloittelijaryhmää ensimmäisel-

le kierrokselle. Ruukin seitsämännen väylän alussa 

jouduimme odottamaan edellä käyvän ryhmän ete-

nemistä. Odottelu venyi ja venyi, kunnes tajusimme, 

että kaikki ei ollut kunnossa. Viimeistään siinä vai-

heessa, kun ambulanssin ääni alkoi lähestyä kenttää 

tajusimme, että jotain todella vakavaa oli tapahtunut.

Luonnollisesti keskeytimme koko kierroksen ja 

riensimme tarjoamaan apua edellä kulkeville, mutta 

valitettavasti kaikki oli jo silloin myöhäistä. Arvos-

tettu jäsenemme oli menehtynyt kesken kierrosta ja 

uutisen kuultuaan kaikki kentällä olijat pysähtyivät 

miettimään ja kunnioittamaan edesmennyttä. Sinä 

päivänä kaikki surivat yhdessä.

Mietin kauan tapahtunutta  ja sinä kesänä, ja sen 

jälkeen, olen tuntenut selittämätöntä kaihoa nous-

tessani seiskan mäkeä. Kaikki teistä eivät ehkä ole 

tienneet tapahtuneesta, mutta toivon, että osaatte 

suhtautua kunnioituksella tuohon mäkeen, siihen 

päättyneeseen elämään ja intohimoon lajia kohtaan. 

Elämä on arvaamaton. Toiselle kierros on ensim-

mäinen, toiselle viimeinen. Tuskin kukaan tietää pe-

laavansa viimeistä kierrosta, eikä varmasti kukaan 

sellaista suunnittele. Mutta jos sinulla, arvoisa jäsen, 

olisi tieto siitä, että tuleva kierros on viimeinen, niin 

miten sen haluaisit sen pelata? Uskon, että hyvässä, 

läheistesi ja rakkaimpiesi seurassa. Seurakisassa? 

Auringon paistaessa, luonto lähelläsi ja ehkä muu-

tamasta loistavasta lyönnistä sekä onnistuneesta 

putista iloiten.

Ja tämän täydellisen kierroksen jälkeen sinulle avau-

tuisi totuus: hävisit jälleen. Hävisit tutulle juniorille, 

joka kasvoi ohitsesi. Tietäen, että asiat ovat kohdallaan 

ja elämä jatkuu ja rakkaus lajiin on pysyvää.  

Under de gångna åren har jag upplevt en mångfald 

händelser i samband med golfen. Den tyngsta upple-

velsen hejdade mej för ett antal år sedan då jag förde 

en grupp nybörjare på deras första Bruksgolfsrunda. 

Vid sjuans utslagsplats fick vi vänta att gruppen före 

oss skulle gå vidare. Vi väntade och väntade, tills vi 

insåg att allt inte var som det skulle. Senast då vi hörde 

en ambulans närma sej förstod vi att något verkligen 

allvarligt hade hänt.

Vi avbröt givetvis rundan och skyndade oss att er-

bjuda hjälp åt de framförvarande, men tyvärr var det 

då redan för sent. En värderad medlem hade förgåtts 

mitt i rundan. Då de andra spelarna hörde vad som 

skett stannade alla upp för att begrunda och hedra den 

avlidne. Den dagen sörjde alla tillsammans.

Jag funderade länge på det som skett och den som-

maren, och också efteråt, har jag känt ett oförklarligt 

vemod inför sjuans backe. Alla läsare har kanske inte 

vetat om det skedda, men jag hoppas ni respekterar 

denna backe, det liv som slutade där, och passionen 

för grenen.

Livet är outgrundligt. En spelar sin första runda, 

en annan sin sista. Knappt någon av oss vet om att 

rundan blir den sista, och säkert planerar ingen det 

så. Men om du, ärade medlem, visste om att den 

kommande golfrundan blir din sista, hur skulle du 

vilja spela den? I gott sällskap, med dina närmaste och 

käraste, tror jag. Kanske i en klubbtävling? I solsken, 

nära naturen, och kanske njutande av några lysande 

slag och lyckade puttar.

Och inte skulle det spela någon roll fast du efter denna 

fullkomliga runda insåg att du förlorat igen, åt en be-

kant junior. Viss om att sakerna är som de skall, och  

att livet fortsätter och kärleken till grenen består. 

Den sista 
golfrundan

Kotisivujemme uudistaminen on ollut suunnitteilla pitkään, 

mutta lopullisen sysäyksen projektille antoi edellisten sivu-

jemme altistuminen virushyökkäksille vanhentuneen julkaisu- 

järjestelmän vuoksi. Tämä sai minut luottamustehtäväni   

velvoittamana kokoamaan  ympärilleni itseäni fiksumpaa väkeä:  

Magnus Henrikssonin, Tapio Helpin ja Sture Fiskarsin. Tällä  

porukalla kävimme töihin.  Analysoimme mielestämme toimivia, 

selkeitä golfkenttien sivustoja,  poimimme niistä ideoita ja sovel-

simme niitä Ruukkigolfiin. Näin syntyi etusivun sisältö ja sivuston 

muu rakenne.

Seuraavaksi suunnittelin sivujen ulkoasun, ja sivumallien  

valmistuttua tein tarjouskilpailun sivujen teknisestä toteutuksesta  

neljälle eri yritykselle. Toimitusjohtaja hyväksyi näistä Magnus  

Henrikssonin yrityksen tarjouksen. 

Uusien sivujen etusivu on suunniteltu ensijaisesti vieraspelaajia 

ajatellen. Nostimme esille ne asiat, joista vieraspelaaja on ensijaisesti 

kiinnostunut. Ruukkigolf haluaa profiloitua perhekentäksi, mutta  

myös ilmapiiriltään mutkattomaksi kentäksi, jonne vieraat ovat  

tervetulleita. Tämä on se viesti, joka myös kotisivuiltamme tulee 

välittyä.

Olemme myös yrittäneet parantaa jäsenistömme sisäistä tiedon- 

välitystä sivujemme kautta. Kotisivut ovat paitsi käyntikortti ulos-

päin, ne ovat myös työkalu seuran/kentän henkilökunnalle, toimi-

kunnille jne.

Maailma ei todennäköisesti ole vielä valmis. Toivomme sivuil-

lamme palautetta tästä uudistuksesta. Parannusehdotukset ovat  

tervetulleita, ja lupaamme reagoida niihin mahdollisuuksiemme 

mukaan.  

[ Tässä puheenvuorossa oletuksena, että uudet kotisivut on julkaistu 

tämän jäsenlehden ilmestyttyä.]
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PALVELUA
rakentamassa

Rabbe Enckell
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verksamhetsledare / 
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toiminnanjohtaja

ERIKOISTARJOUS RUUKKIGOLFIN JÄSENILLE: 

Toukokuun loppuun mennessä markiisitilauksen 

tehneille asennus puoleen hintaan 

ja tusina Laatupalloja kaupan päälle!

Kaikki aurinkosuojaukseen!

Terassimarkiisit, liikemarkiisit,

kaihtimet, rullaverhot, tarvikkeet

suunnittelu / myynti / asennus / huolto

Marko Heimonen

Jäsen nro 4583

050 588 5098

marko@markeasy.fi

www.markeasy.fi

Tavoitteemme on jatkuvasti kehittää Ruukkigolfin 

palvelukokonaisuutta niin, että kokemus pelaamises-

ta olisi positiivinen ja vierailu kentällämme sujuisi 

mukavasti. Klubitalon ulkoterassi on nyt lasitettu 

ja varustettu lämmityksellä kolean sään varalta. Ja 

tietysti sauna on aina valmiiksi lämmitetty, niin että 

lajiin liittyvät jälkipelit voi pelata kiukaan lämmössä.

 

Pystyäksemme vastaamaan lisääntyvään golf- 

vuokra-autojen kysyntään olemme solmineet moni-

vuotisen yhteistyösopimuksen maahantuojan kanssa.  

Tulevasta kaudesta alkaen on meillä vuokrattavana 

uusia Club Car -golfautoja kaikille yli 15 vuotta täyttä-

neille kuljettajille. Autot on vakuutettu ja mahdollisen 

vahingon sattuessa on vuokraajalla 150 euron oma-

vastuu. Autoille on rakennettu oma latauspisteillä 

varustettu pysäköintipaikka klubitalon läheisyyteen.

 

Tulevaisuuden haasteitamme ovat kentän perus-

parannukset kuten viheriöiden peruskorjaukset ja 

kastelujärjestelmän uusiminen. Klubitalon sosiaali-

tilat kaipaavat myös lähitulevaisuudessa remonttia. 

Nämä perusparannustavoitteet ovat hyvin suunni-

teltuina ja jaksoittain toteutettuina realistisia saavut-

taa ilman liian raskaaksi käyviä kuormituksia yhtiön  

taloudelle. Ruukkigolfin tulevaisuus on hyvä ja  

taloutemme vakaalla pohjalla.

 

Yhdistyksemme jäsenmaksu on pidetty tänä vuonna  

edellisen vuoden tasolla. Ajoittain viriää vilkastakin 

keskustelua siitä, miten näitä jäsenmaksutuloja 

yhdistyksessämme käytetään. Muistakaamme, että 

Ruukkigolf ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka ei 

harjoita liiketoimintaa. Jäsenmaksusta suoritetaan 

merkittävä osa – viime vuonna 30 euroa /aikuisjäsen 

– Suomen Golfliitolle. Tätä kautta Ruukkigolfin jäse- 

nillä on voimassa golfaajan tapaturma- ja vastuu-

vakuutus kilpailuissa ja pelikierroksilla. Hole in 

One-vakuutus on puolestaan voimassa virallisissa 

kilpailuissa Suomessa. Jäsenyyteen liittyy useita mui-

takin etuja joista saa ajankohtaiset tiedot osoitteessa 

www.golf.fi. Henkilökohtainen jäsen- ja tasoituskortti 

kannattaakin pitää aina mukana ja hyödyntää sen 

tuomia etuja.

 

Tervetuloa Ruukkigolfiin!  

Vårt ändamål är att ständigt utveckla Bruksgolfs 

servicehelhet så att spelupplevelsen är positiv och 

besöket på vår bana förlöper behagligt. Klubbhusets 

terrass är nu försedd med fönster och uppvärmning 

med tanke på kyligt väder. Och naturligtvis är bastun 

alltid färdigt varm, så att efterspelen som hör ihop 

med sporten kan avspelas i bastuugnens värme.

För att kunna möta den tilltagande efterfrågan på 

golf-hyrbilar har vi knutit ett mångårigt samarbets-

avtal med importören. Börjande denna säsong har 

vi nya Club Car -golfbilar för uthyrning åt alla 15 år 

fyllda förare. Bilarna är försäkrade och i händelse av 

skada har den som hyr ett egenansvar på 150 euro.  

En parkeringsplats med laddningsutrustning för  

bilarna har byggts nära klubbhuset.

Våra utmaningar för framtiden är bl.a. banans 

grundförbättring såsom renovering av greenerna  

och bevattningssystemet. Klubbhusets socialut- 

rymmen behöver också renoveras i den nära fram-

tiden. Väl planerade och bitvis utförda är dessa grund-

förbättringsmål realistiskt sett möjliga att nå utan  

alltför tung belastning av bolagets ekonomi. Bruks-

golfs utsikter är goda och vår ekonomi är sund.

Vår förenings medlemsavgift har i år bibehållits  

på fjolårets nivå. Tidvis uppstår rentav livlig diskus-

sion om hur denna medlemsavgiftsinkomst används  

i vår förening. Vi må komma ihåg att Bruksgolf rf är 

en allmännyttig förening, som inte idkar affärsverk-

samhet. En betydande del av medlemsavgiften – i fjol  

30 euro per vuxenmedlem – erläggs till Finlands Golf- 

förbund. Härvid har Bruksgolfs medlemmar golfarens  

olycksfalls- och ansvarsförsäkring i tävlingar och spel-

rundor. Hole in One –försäkringen är för sin del i 

kraft i officiella tävlingar i Finland. Till medlemskapet 

hör också flera andra förmåner som man får aktuell 

information om i adressen www.golf.fi. Det lönar sej 

alltså att alltid ha med sej sitt personliga medlems- och 

handicapkort och utnyttja dess förmåner.

Välkommen till Bruksgolf!  

Utvecklandet av

SERVICEN

översättning: Jan Lönnqvist

Vuoden 2014 joukkuepelaajan tittelistä voit taistella 

osallistumalla seuraaviin osakilpailuihin:

 3.5.  Titleist Kevätscramble 

 21.6.   Jussi Open (Fourball)

 25.7.  Ravintolan parikilpailu (Greensome) 

 13.9.  Syysfoursome

Jokaisesta kilpailusta jaetaan pelaajille joukkueen  

sijoituksen muskaisesti henkilökohtaisia pisteitä kuten  

formula 1-kilpailuissa:  (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1) 

Loppupisteisiin lasketaan mukaan pelaajan kolme 

parasta pistemäärää. Eniten pisteitä kerännyt pelaaja 

palkitaan ja kruunataan vuoden joukkuepelaajaksi. 

Lohdutuspalkintojakin on luvassa.

TERVETULOA MUKAAN!

VUODEN
JOUKKUE-
PELAAJA



frogleg 6

7

frogleg7

Innehållet i denna tidning handlar mest om den 

”roliga” delen av golfandet, det vill säga fritidsspe-

lande, tävlingar, trevlig samvaro och fester. Allt det här 

sköts av vår förening Bruksgolf r.f. Men någon måste 

också sköta om Bruksgolfs banor, byggnader, bastur, 

tidsbeställning, golfbilar och annan basservice för att 

golfverksamheten ska fungera på bästa sätt. Den här 

”tråkigare”, men mycket viktiga uppgiften handhas 

av vårt golfbolag,  JC Bruksgolf Ab.

Grundinvesteringar och ständigt ökande drifts-

kostnader har lett till att vårt bolag gått med förlust 

under många år. Detta ledde för några år sedan till 

en så hög skuldsättningsgrad, att den i praktiken ut-

gjorde ett hinder större investeringar. År 2012 gick 

bolagets styrelse in för en sparlinje för att få skuld-

spiralen stoppad. Första året lyckades vi minska för-

lusten, men för att komma till målet måste bolaget i 

fjol fortsätta på samma strama linje. Och nu lyckades 

vi vända trenden. Året 2013 gjorde bolaget en klar 

vinst som sänkte vår skuldsättningsgrad dramatiskt, 

från 53% till 38%.

En noggrann kostnadskontroll är nödvändig 

även under kommande år, men bolagets bättre eko-

nomiska läge gör det nu möjligt att planera nya in-

vesteringar. I sin spalt i detta nummer av Frogleg 

redogör bolagets VD Rabbe Enckell för vilka för-

bättringar styrelsen redan beslutat om beträffande 

golfbilar, inglasning av veranda mm. Men listan på 

önskade investeringar är lång. Maskinparken och  

bevattningsanlägningarna måste t.ex. förnyas och 

några byggnader borde renoveras både utanpå och 

inuti. Sist men inte minst skulle vi behöva större och 

ändamålsenligare bastu- och omklädningsutrym-

men. Större investeringar klarar vi inte med intern 

finansiering, utan för dem måste vi ta nya banklån. 

På så vis strävar styrelsen till att hålla vederlaget på 

rimlig nivå även i fortsättningen.

Det är klart att allt inte kan göras på ett eller två 

år, men nu har vi i alla fall möjlighet att planera 

förbättringar och börja förverkliga dem. Bolagets 

styrelse hoppas på att kunna diskutera behov och 

investeringsplaner med personalen, aktieägarna och 

föreningens representanter, så att vi kan sätta projek-

ten i prioritetsordning. Med målmedvetet arbete och 

gott samförstånd kommer vi att klara oss bra också 

i fortsättningen. 

Ett gott resultat  
år 2013 

ger utvecklings-
möjligheter

Henrik Räihä
styrelseordförande

JC Bruksgolf  Ab

Vuoden 2013 hyvä tulos
avaa mahdollisuuksia

Tässä lehdessä käsitellään suurimmaksi osaksi 

golftoiminnan ”kivaa” puolta eli pelaamista, kilpai-

lemista, juhlimista ja muuta mukavaa yhdessäoloa. 

Kaikesta tästä toiminnasta vastaa seuramme Ruukki-

golf ry. Mutta jonkun pitää myös huolehtia Ruukki- 

golfin kentistä, rakennuksista, saunoista, ajantilauk-

sista, golfautoista ja muista peruspalveluista, jotta 

golftoiminta sujuisi mahdollisimman hyvin. Tästä  

ikävämmästä mutta tuiki tarpeellisesta tehtävästä  

vastaa golfyhtiömme JC Ruukkigolf Oy.

Aiemmin tehdyt suuret perusinvestoinnit ja alati 

kasvaneet käyttökulut johtivat siihen, että yhtiömme 

toiminta oli tappiollista monta vuotta ja syntyi ”syö-

mävelkaa”. Joitakin vuosia sitten yhtiön velkaan-

tumisaste nousi niin korkeaksi, että se käytännössä 

esti suuremmat investoinnit. Vuonna 2012 yhtiön 

hallitus valitsi tiukan säästölinjan tulojen ja meno-

jen epäsuhdan korjaamiseksi. Sinä vuonna onnis-

tuimme pienentämään tappiota, mutta plussalle ei 

yhtiö tuolloin vielä päässyt. Tämän johdosta yhtiön 

oli jatkettava tiukkaa taloudenpitoaan viime vuonna. 

Ja nyt onnistuimme irtautumaan tappiokierteestä. 

Vuoden 2013 hyvän taloudellisen tuloksen ansiosta  

yhtiömme velkaantumisaste on laskenut dramaat-

tisesti 53 %:sta 38 %:iin.

Tarkka käyttökulujen hallinta on tullut jäädäk-

seen, mutta paremman taloustilanteen ansiosta voim-

me nyt ryhtyä suunnittelemaan ja tekemään uusia 

investointeja. Toisessa paikassa tässä Froglegissa 

Ruukkigolfin toimitusjohtaja Rabbe Enckell kertoo 

hallituksen jo hyväksymistä järjestelyistä koskien  

golfautoja, terassin (eli verannan) lasitusta ym. Mutta 

tarpeellisten uusinvestointien lista on pitkä. Kentän 

hoitokalusto ja kasteluvesijohdot on esimerkiksi uu-

sittava, rakennukset kaipaavat ehostusta ja pitkään 

on jo toivottu parempia sauna- ja pukeutumistiloja. 

Isompia investointeja emme kykene hoitamaan tulo- 

rahoituksella, vaan niitä varten täytyy ottaa uutta 

pankkilainaa. Näin menetellen hallitus pyrkii edel-

leenkin pitämään vastikkeet kohtuullisella tasolla. 

Henrik Räihä
hallituksen puheenjohtaja
JC Ruukkigolf  Oy

On sanomattakin selvää, että kaikkea ei voida to-

teuttaa yhdessä tai kahdessa vuodessa, mutta meillä 

on nyt kuitenkin mahdollisuus suunnitella parannuk-

sia ja ryhtyä niitä toteuttamaan. Voidakseen asettaa 

hankkeet tärkeysjärjestykseen yhtiön hallitus toivoo 

voivansa keskustella tarpeista ja investointisuunni-

telmista henkilökunnan, osakkaiden ja seuran edus-

tajien kanssa. Suunnitelmallisella työllä ja hyvällä 

yhteisymmärryksellä voimme pärjätä hyvin myös 

jatkossa. 
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Naisten
kesä

Toivottava peliaika täydelle lähdölle on 4h 15min– 

4h 30min. Ideaalin peliaikaan pääsemiseen ei niin-

kään vaikuta lyöntiesi määrä, vaan monet muut seikat: 

paljonko käytät aikaa lyöntiisi valmistautumiseen, 

oletko katsonut puttilinjasi valmiiksi kun vuorosi 

tulee, ovatko golfkärrysi menoreitin varrella jne.

Muutamassa kilpailussa viime kaudella jouduin 

odottamaan pelikaverini jokaiseen lyöntiin valmistau-

tumista n. 30 sekunttia, kierros kesti tällöin yli viisi 

tuntia eli aivan liikaa. Tarkoituksenani on siis tällä 

kaudella puuttua häiritsevän hitaaseen pelirytmiin 

sekä kilpailuissa että harjoituskierroksilla.

Golfissa tulee kunnioittaa kanssapelaajia, rauhoit-

tua heidän lyöntinsä ajaksi ja seurata mihin pelipallo 

päätyy. Näin myös nopeutetaan peliä, kun alastulo-

paikka on tiedossa. Meidän tulee myös pitää huolta 

kentästämme: lyöntijäljet tulee paikata, alastulojäljet 

griinillä korjata ja bunkkerit haravoida lyönnin jäl-

keen. Jos toteat puutteita kentällä niin kerro toimis-

toon, näin saat asioihin parannuksia. Muista myös 

peliturvallisuus, huuda FORE jos siihen on vähänkin 

aihetta, ja käytä kentälle pystytettyjä suojaverkkoja. 

 

Mukavia ja turvallisia pelejä ystävien ja perheiden  

kanssa!

 

Önskvärd speltid för en runda med fyra startande 

är 4h 15min – 4h30min. Antalet slag är inte så av-

görande för att nå den ideala speltiden, utan många 

andra faktorer: hur mycket tid du använder för att 

förbereda dej för ditt slag, om du är klar med valet 

av din puttlinje då det blir din tur, om din golfkärra 

är redo vid utfarten, osv. 

Vid några tävlingar förra säsongen var jag tvungen 

att vänta ca. 30 sekunder varje gång då min spelkom-

pis förberedde sej för sitt slag, rundan räckte då mer 

än fem timmar, mao. alldeles för länge. Min avsikt 

är alltså på den här säsongen att ingripa i störande 

långsam spelrytm både i tävling och övningsrundor.

I golf bör man respektera sina medspelare, vara 

stilla då de slår, och följa med vart bollen tar vägen. 

Så flyter spelet också snabbare då nedslagsplatsen är 

känd. Vi bör också sköta om vår bana: spår av slag bör 

lagas, nedslagsmärken på greenen lagas, och bunkrar 

krattas efter slag. Om du ser brister på banan så nämn 

det i kontoret, så får du förbättringar till stånd. Kom 

också ihåg speltryggheten, ropa FORE vid minsta 

behov, och utnyttja banans skyddsnät.

Goda och trygga spel med vänner och familjer!

PELINOPEUS
ja hyvät tavat

SPEL-
HASTIGHET
och goda seder

Viime vuonna heitin haasteen, että saataisiin mah-

dollisimman monta naista mestaruuskisoihin. Hie-

nosti vastasitte: taidettiin  tehdä ennätys, kun naisia 

osallistui peräti 14. Ja viime vuoden Tsemppari-lady-

palkinto arvottiinkin kannustuksena niiden naisten 

kesken, jotka sijoittuivat mestaruuskisoissa sijoille 

4 – 14. Itseäni ilahdutti myös naisten runsas osan-

otto kauden päätöstapahtumaan. Kiitos myös kaikille  

teille, jotka osallistuitte seuraotteluihin. Naisten 

otteluissa voitimme Eke Golfin, mutta HanGolfille  

kärsimme niukan tappion. Ensi kesänä sitten voi-

tetaan molemmat pokaalit kotiin. Isoista seuraotte- 

luista, Salo ja Hill Side, voitimme molemmat.

Tulevan kauden naisten ohjelma alkaa olla 

yhtä seuraottelua vaille valmis. Naisten kauden 

avauskisa pelataan 4.5. Muutin tämän avauskisan  

pelimuodon narukisasta lippukisaksi, jotta sai-

simme vähän vaihtelua. Naisten sunnuntain kisa- 

muoto on vielä avoinna, mutta Ladycup pelataan  

perinteiseen tapaan. Lännen lady - kilpailu palaa nyt 

lähtöruutuunsa ja näin järjestelyvuoro on meillä.  

Seuran mestaruuskisoihin toivon taas  runsasta  

osanottoa, tehdään uusi naisten osallistujaennätys!  

Kisojen lisäksi pidämme ensi kesänäkin tyttö- 

junioreiden kanssa yhteisen peli-illan, tästä  

lähempänä lisätietoa.

Tuleva kesä tulee olemaan Ruukkigolfille muuten-

kin näytön paikka kisojen järjestäjänä, koska olemme 

saaneet järjestettäväksemme useammankin suuren 

golfliiton alaisen kilpailun. Listalta löytyy muun 

muassa 14 – 15.6 pelattavat naisten kilpailut eli HLR 

Ladies Challenge ja Naisten MID Tour 2. Näihin 

kilpailuihin tarvitaan vapaaehtoisia auttamaan kil-

pailuiden järjestelyissä. Näistä saamme tarkemmin 

tietoa lähempänä kesää ja klubille tulee listat, joihin 

vapaaehtoiset voivat ilmoittautua mukaan auttamaan.

Pelataan ja pidetään hauskaa yhdessä!

I fjol framkastade jag utmaningen att vi skulle få så 

många damer som möjligt  med i mästerskapstävling-

arna. Ni svarade fint: vi torde ha gjort rekord, då inte 

mindre än 14 damer deltog. Och fjolårets kämpare-

ladypris utlottades sedan också som sporre bland de 

damer som placerade sej på platserna 4–14 i mäster-

skapstävlingarna. Mej själv gladde också damernas 

rikliga deltagande i säsongens avslutning. Tack också 

till alla er som deltog i klubbmatcherna. I damernas 

matcher besegrade vi Eke Golf, men förlorade knappt 

åt Hangolf. I sommar skall vi hämta hem båda poka-

lerna. De stora klubbmatcherna, mot Salo och Hill 

Side, vann vi båda.

Damernas program för den kommande säsongen 

börjar bli färdigt, med undantag för en klubbmatch. 

Damernas premiär spelas 4.5. Jag bytte spelformen 

på denna premiär från snörtävling till flaggtävling 

så vi får litet omväxling. Söndagens tävlingsform är 

ännu öppen, men Lady Cup spelas på traditionellt sätt. 

Lännen Lady –tävlingen återgår nu till sin startruta 

och härmed är det vår tur att arrangera den. Till klub-

bens mästerskap önskar jag igen rikligt deltagande, låt 

oss göra nytt damdeltagarrekord! Utöver tävlingarna 

har vi också i sommar en gemensam spelkväll med 

flickjuniorerna, härom mera framöver.

Den kommande sommaren kommer det annars 

också att gälla för Bruksgolf att visa vad vi kan som 

tävlingsarrangör, då vi fått som uppgift att arrang-

era flera stora golfförbunds tävlingar. På listan hit-

tas bl.a. damernas tävlingar den 14.–15.6., dvs. HLR 

Ladies Challenge och Damernas MID Tour 2. Till 

dessa tävlingar kommer vi att behöva frivilliga att 

hjälpa i arrangemangen. Vi får mera information 

om dem närmare sommaren, och listor kommer att 

ställas fram i klubben för frivilliga medhjälpare att 

anmäla sej.

Låt oss spela och ha det roligt tillsammans!

Timo Leino
kapteeni/kapten

Päivi Elo
ladykapteeni/ladykapten

Damernas
sommar

översättning: Jan Lönnqvist

översättning: Jan Lönnqvist



Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj

Jag heter Gunvey Zweygberg och börjar detta år som 

klubb- och skolningskommittens ordförande samt 

även som Bruksgolfs styrelsens sekreterare. Efter 

en hel del flyttanden har jag återvänt till Karis och 

lyckligtvis är det en kort väg till Bruksgolf. 

På sensommaren 2009 tog jag mitt greencard och 

jag hann spela några rundor innan säsongen tog slut. 

Min första kontakt med Bruksgolf hade jag redan 

på 80-talet. Jag minns ännu den dagen då vi hade 

stämt träff med dåvarande Pron och jag hade ingen 

aning om hur man skall vara klädd på golfbanan. 

Han bara skrattade och sa att ”everything else exept 

highheels!” Jag undrar om pron hade någon aning 

om golfetiketten...

 

I vintras  hade jag som mål att försöka förbättra 

min sving. Träningen skedde i PD Golfs träningshall  

i Påminne och mindre seriöst hemma i vardagsrum-

met.  Den enda månaden på detta år det inte gick 

att spela golf (ute) var februari och detta är ganska 

ovanligt. 

På Bruksgolf är vi redan i full gång, kommitterna 

har samlats för möte, tävlingarna är fastslagna och 

nu är det bara att vänta på att få spela.. Kalendern, 

speciellt veckosluten är fullsatta så det återstår att se 

om klubbkommitten kan klämma in några mindre 

“allvarliga” tävlingar under sommarveckorna.

Vi skall hoppas att denna sommar blir lika fin som 

den förra och att vi får spela många trevliga rundor 

golf. Vi syns i klubben och på banan!

i full 
gång 

Gunvey Zweygberg
klubb- och skolningskommittens ordf.

Olen Kristian Toivio, ja vetovastuussa senioritoimi-

kunnasta kesäkuusta lähtien. Olen kotoisin Helsin-

gistä, missä synnyin 62 vuotta sitten. Golfiin hurah-

din 35-vuotiaana asuessani Antwerpenissa. Kesällä 

1988 tuttavani Kirkniemestä kutsui minut tutus-

tumaan juuri avattuun Ruukkigolfiin. Tuolloin oli 

vasta ainoastaan etuysi auki ja väylillä oli tiiattava. 

Aloin kuitenkin pelata Ruukissa seuraavana kesä-

nä, koska kesäpaikkani on Karjalohjalla. Pelailinkin  

sitten aktiivisesti omaksi ilokseni ja myös kilpailuissa, 

mutta vuosien 1991–95 pelit jäivät vähiin ulkomaan 

töiden takia. 

Vuonna 1996 palattuani Suomeen aloin osallis-

tua aktiivisesti myös seuratoimintaan, ensin kilpailu-

toimikunnassa ja seuraavana vuonna minut valittiin 

myös hallitukseen vastuualueenani markkinointi. 

Syksyllä 1997 minusta oli tulossa seuran varapuheen-

johtaja, kun tuli taas lähtö ulkomaille. Perinnöksi jäi 

vain PC:llä ja nitojalla tehty malli 10-vuotisjuhliin  

toteutettavaa Frogleg-lehteä varten. Seuraavat kym-

menen vuotta pelit Ruukissa rajoittuivat loma-aikoi-

hin, kohokohtana vuosittain seuran mestaruuskilpai-

lut. Belgiassa toimin aktiivisesti seurani komiteassa 

viisi vuotta, joista kapteenina 2003–2005.

Palasin Suomeen 2008 ja oli taas mukava palata 

Ruukkiin. Vuoden 2012 alusta olen ollut Suomen 

Golfsenioreiden hallituksessa vastaten HT M55- 

kilpailuista ja jäseneduista ja -tapahtumista. Viime  

syksynä lupauduin Ruukkigolfin senioritoimi- 

kunnan vetäjäksi. Senioritoiminta on vuosikaudet 

ollut meillä hyvissä käsissä vaikkakin kilpailupainot-

teista. Senioritapaamisissa on kyselty usein muuta 

toimintaa, mutta kun sitä on järjestetty, ei ole ollut 

osanottajia. Osittain tämä ongelma ehkä johtuu 

laajasta alueesta, jolta jäsenemme tulevat. Yhdessä 

jäsenten kanssa haluan kuitenkin etsiä tapoja, joilla 

kehittää yhteisiä aktiviteetteja. Uusien jäsenten hank-

kiminen seuraan on myös tärkeää, eikä junioreiden 

ohella tule unohtaa 50+ naisia ja miehiä, joihin mei-

dän on panostettava lähialueillamme. Toivon kaikkien  

Ruukissa pelaavien senioreiden – meitä on monta 

sataa–  tulevan reippaasti ja rohkeasti mukaan seuran 

toimintaan. Kilpailut eivät ole mitään ryppyotsais-

ten puuhaa, ja kun porukkaa on enemmän mukana, 

voimme lisätä mm. joukkuekilpailuja, retkiä naapuri-

kentille ja ehkä jopa omia ulkomaanmatkoja, kuten 

eräillä kentillä. TULKAA ROHKEASTI MUKAAN.

 SENIORI- 
VETÄJÄ 
maailmalta
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Jorma Ketola
junioritoimikunnan puheenjohtaja

Ruukkigolfin viime vuoden juniori- ja seuramestari Rasmus 

Karlsson, 19, on siirtynyt edustamaan Nordcenterin junioreita.  

Rasmuksen päätös seuran vaihdosta kypsyi viime syksynä. Pää-

tös onkin ymmärrettävä, koska Nordcenterissä toimiva Junior  

Performance Academy  (JPA) pystyy tarjoamaan  paremmat ja 

monipuolisemmat harjoittelumahdollisuudet kuin Ruukkigolf  

Rasmuksen kaltaiselle nuorelle,  joka tosissaan tähtää huipulle.

Rasmus on viime syksystä lähtien harjoitellut JPA:n ryhmässä, 

mutta osallistunut myös Ruukkigolfin järjestämiin joogaan ja kunto-

piiriin, molempiin kerran viikossa. Nuori mies ei siis  kokonaan ole 

jättänyt kasvattajaseuraansa, vaan pysyy edelleen Ruukin jäsenenä  

ja pelioikeudenhaltijana. Hän pyrkii myös mahdollisuuksiensa  

mukaan toimimaan apuohjaajana eri junioriryhmissä ja osallistu-

maan kilpailuihin Ruukissa. 

Rasmus saa  täyden kannustuksemme, toivotamme hänelle  

menestystä ja tulemme mielenkiinnolla seuraamaan hänen  

uraansa!  / junioritoimikunnan puolesta Seppo Laamanen

Rasmus Karlsson Nordcenterin 
edustuspelaajaksi

Junnujen harjoituksista Espoo Season Golfista. Kuva: Jorma Ketola

ammattivalmentajia tarpeen mukaan. 

Kesän aikana tulemme järjestämään 

myös leirejä viikoilla ja mahdollisesti 

viikonloppuisin, samoin kuin tyttöjen ja 

poikien omat jutut jatkuvat myös, näis-

tä ilmoitamme tarkemmin lähempänä 

kesää.

Kesän kisoja
Olemme saanet järjestettäväksemme  

golfliiton kisoista Tsemppitourin osakil-

pailun 5.6. ja Aluetourin osakilpailun 

17.8., näihin toivomme mukaan reippai-

ta talkoolaisia ja kannustajia. Viime kau-

della pidetty Aluetourin osakilpailu sai 

hienon palautteen ja siitä kiitos kaikille 

kilpailun järjestämiseen osallistuneille 

henkilöille ja tahoille.

Kesällä juniorit järjestävät puolestaan  

Ruukkigolf Openin, joka on kaikille 

avoin kilpailu, joten merkitkää kalente-

riin päivämäärä lauantai 12.7. ja tulkaa 

mukaan. Tästä tullaan tiedottamaan lisää 

alkukesästä. 

Kiitämme yhteisöämme, yhteistyökumppa-

neitamme ja tukijoitamme saamastamme 

tuesta.  

Mukana JunnuTeamissä on allekirjoittaneen 

lisäksi Seppo Laamanen, Kaj Sassi, Markus 

Merenmies, Lotta Fiskars, Mikaela Pihlström 

ja Simo Maksimainen

lisätietoa: www.ruukkigolf.fi,  

www.facebook.com/RuukkigolfJuniorit 

Junnuille on päivittymässä uudet nettisivus-

tot ja niistä tiedotetaan tarkemmin, sitten 

kun sivusto on käytössä, edellä mainituissa 

osoitteissa.

Junnut aloittavat kesäharjoittelu- 

kauden Ruukkigolfissa tiistaina 

6.5. klo 17:00 yhteisellä aloitus-

tilaisuudella, joten tervetuloa  

mukaan kaikki entiset ja uudet 

junnut sekä vanhemmat. Mikäli 

ette pääse tuolloin, niin mukaan 

voi liittyä myöhemminkin kesällä. 

Aloittelijat harjoittelevat säännöl-

lisesti tiistaisin alkaen klo 17:15 

aina syyskuulle asti. Lisää tietoa 

löytyy Ruukin nettisivuilta.Edellinen kausi meni hienosti, se näkyi  

mm. junnujen menestyksenä seurames-

taruuskisoissa: miesten sarjassa neljän 

parhaan joukkoon mahtui kolme poikaa  

ja naisten sarjassa kolmen parhaan jouk-

koon yksi tyttöjuniori. Nuoret pärjäsivät 

hienosti omillakin toureillansa. Heistä  

on kasvamassa hienoja esikuvia pienem-

mille, joiden määrä on iloksemme kas-

vamaan päin.  

 

Viime kaudella yksi merkittävä uudistus 

toimintaan oli se, että perustimme oman 

harjoitteluryhmän lasten vanhemmille 

(itse ristivät ryhmänsä ”jumbojunnuik-

si”). Vanhemmat harjoittelivat saman-

aikaisesti lastensa kanssa, kuitenkin 

omana ryhmänään. Tämä toi seuraamme 

monta uutta jäsentä, samalla kun he har-

joitusten yhteydessä kasvoivat osaksi yh-

teisöämme. Tavoitteemme onkin luoda  

harjoituksiin innostava ja kannustava 

ilmapiiri, että sinne on kiva tulla. Yhtä- 

aikaiset harjoitukset kaikille ryhmille vaa-

tivat runsaan ja motivoituneen ohjaaja- 

joukon ja innostuneita avustajia: kaikille 

heille iso kiitos panoksestaan. Kiitos 

myös seuramme prolle Erkko Palmulle 

antamastaan valmennuksesta. 

Yhteistyö Nordcenterin kanssa
Loppuvuodesta sovimme yhteistyöstä  

junioreiden valmennustoiminnassa  

Nordcenterin Junior Performance Aca-

demyn (JPA) kanssa. Tämä antaa meille 

monenlaisia mahdollisuuksia seuramme 

kautta jo harrastuksessa mukana oleville  

tai aloitteleville junioreille, joko ihan vain 

harrastaa,  alkaa vaikka ammattilaiseksi 

tai kaikkea siltä väliltä omien halujen ja 

motivaation mukaan. Seuramme edus-

tusjuniorit ovat vuoden vaihteessa siir-

JunnuT
ja vähän vanhemmatkin 

tyneet harjoittelemaan JPA:n ryhmiin 

edustaen kuitenkin Ruukkigolfia, lukuun 

ottamatta Rasmus Karlssonia – hänestä 

enemmän viereisellä sivulla.

Toinen merkittävä askel yhteistyössä 

Nordcenterin kanssa on yhteinen tavoit-

teemme saada nuoria lisää golfin pariin 

ja tässä olemme ryhtymässä  konkreetti-

siin toimenpiteiteisiin. Suunnitelmissa 

on mennä yhdessä kouluille ja tutustuttaa 

lapset ja nuoret lajin pariin sekä tuoda 

heidät tutustumaan kentillemme aitoon 

ympäristöön. Tämän toiminnan tavoite 

on saada golf lajina koulujen liikuntaoh-

jelmaan. Se on haasteellinen mutta mer-

kittävä tehtävä, mutta ei kuitenkaan niin 

mahdoton kuin voisi ajatella. Ajatellaan 

vaikka sitä, mitä koulujen liikuntatun-

neilla nykyisin opetetaan:  perusliikunta-

taitoja.  Ja mitä tarvitaan golfissa? Tietysti 

perusliikuntataitoja. Tarkoituksemme  

on ottaa opettajat tähän mukaan ja opet-

taa ensin heille golfin perustaidot, jotta 

he taas osaisivat opettaa liikuntataitoja 

golfin pohjalta.  Toiminta tulee olemaan 

pitkäjänteistä ja jatkuvaa.  Aloitamme pa-

rin koulun kanssa tämän kevään aikana 

jatkaen syksyllä tavoitteenamme saada 

vietyä tätä toimintaa ainakin Karjaan ja 

Pohjan kouluihin.     

Kesän harjoitukset
Alkeis- ja harrasteryhmän kanssa olem-

me talviharjoitelleet syksystä alkaen Ka-

tariinan koulun jumppasalissa sekä På-

minnen lyöntihallissa. Kesällä junnujen 

ja jumbojunnujen harjoitukset jatkuvat 

edelliskauden malliin. Viimeksimainit-

tuun ryhmään voi osallistua  kuka vain, jos 

vain haluaa tulla säännölliseen ohjattuun 

toimintaan. Molemmissa ryhmissäm-

me käytämme valmennusapuna JPA:n  
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Lähes jokaisessa suomalaisessa golfseurassa toimii 

PGA koulutuksen saanut ammattiopettaja. Yhdistyk-

semme noin 150 opettavaa ammattilaista pyrkivät te-

kemään teidän pelistänne nautittavampaa ja tarjoa- 

maan useimmille lajista kiinnostuneille sen ensim-

mäisen ja ehkä tärkeimmän kosketuksen lajiin. Suu-

rin osa meistä pyrkii myös kouluttamaan itseään koko 

ajan muuttuvassa ja kehittyvässä golfmaailmassa. 

Uusien asioiden oppimisen ja itsensä kehittämisen 

ammattilaisena koen itsekin tärkeäksi. 

Mutta osaavatko golfseurat/yhdistyk-

set hyödyntää meidän tietotaitoamme 

ja osaamistamme seuran toiminnassa 

tarpeeksi hyvin? Koetaanko meidät tär-

keinä osina ja toiminnan kehittäjinä? 

Olisiko meistä myös muihin toimiin ja 

avuksi seurassa?

Lähes jokainen seuraan tuleva uusi 

aloittelija keskustelee ensimmäiset ker-

rat lajista seuran ammattilaisen kans-

sa. On mielestäni ensisijaisen tärkeää, että prolla on 

myös vahva tieto seuran toiminnasta ja tarjotuista pal-

veluista uusille jäsenille. Jos lajista, ilmapiiristä ja seu-

rasta saatu ensimmäinen kokemus aloittelevalle on 

positiivinen, on paikkaan aina helpompi palata. Myös 

caddiemasterit toimistossamme törmäävät monesti  

uusiin, lajia aloittaviin ja tietoa etsiviin golfareihin. 

Onko golf heille tuttu peli? Löytyykö osaamista  

myös toimistopalveluiden lisäksi itse lajista ja seuran 

toiminnasta?

Seuran eri toimikuntien olisi tärkeää kommu-

nikoida ja sopia seuran pron kanssa tarjottavista 

koulutuksista ja harjoituksista sekä uusien tu-

levien, että seurassa jo olevien jäsenten eduksi. 

Hyöty ei ole tosiaankaan vain opettajan puolella, 

vaan pro on innokas myös auttamaan seuraa ja 

edistämään lajia ja yhteistä toimintaa. Koulutetut 

pelaajat nopeuttavat kenttää, tekevät pelistä tur-

vallisempaa ja lisäävät varmasti myös harjoittelu- 

intoa ja sitoutumista lajiin sekä seuraan pitkäksi ai-

kaa. Hyvällä yhteistyöllä teemme seurasta entistä vah-

vemman. Jokaisen omalla puuhastelulla taas emme 

seuran hyvää ”henkeä” voi juurikaan kehittää.

Aina meidän ammattilaisten ideoita ja kehitys-

ideoita ei seurassa haluta kuunnella. Toisaalta ei 

seurakaan ole aina kyselemässä pron 

palveluista ja toiminnasta. Olen mielel-

läni mukana kehittämässä seuramme 

toimintaa ja antamassa osaamistani ja 

ammattitaitoani eri tilaisuuksissa, jos 

se vaan koetaan hyödyksi. 

Tekemällä yhdessä ja luottamalla, 

että jokainen toimija haluaa seuran 

parasta, saavutamme toivottavas-

ti lisää jäseniä, paremman ja vau-

raamman seuran sekä myös tyyty-

väisemmän pron. Siis toimikunnat, 

hallitukset, vetäjät, aktiiviset toimijat ja jäsenet: on 

aika jutella ja keskustella yhdessä tavoitteenamme  

menestyvä ja toimiva seura. 

Yhteistyöllä kohti parempaa toimintaa!  

PS. Muistathan että jäsenet saavat 10 euron alennuk-

sen ensimmäisestä yksityistunnista kaudella 2014. 

Käytä siis hyödyksesi.

AMMATTILAINEN 
golfseurassa

Erkko Palmu
PGA pro

Koetaanko 

meidät tärkeinä 

osina  

ja toiminnan  

kehittäjinä?

Kenttämestari Tapani Gustafsson järjesti Ruukkigolfin histo-
rian kolmannet Tapsan kisat tapaninpäivän kunniaksi 26.12. 
2013. Kisan järjestämisen mahdollisti leuto ja lumeton joulun-
aika. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Tapsan kisassa pelattiin 
kaikki 18 reikää, kesägreeneillä.

Kisa sai ennennäkemättömän suosion. Kaikkiaan 69 pelaajaa 
tiiasi yhteislähdössä klo 9.45 aamupimeän juuri valjettua har-
maaksi joulukuiseksi päiväksi. Pelimuotona oli lyöntipeli ruot-
salaisittain, ja kaikki pelasivat sinisiltä.  Väylät ja greenit olivat 
loistavassa kunnossa, väylät tietenkin märkiä niin että lyödessä 
roiskui, mutta mitä odottaa saattaa joulukuussa, kun on satanut 
useita päiviä ja öitä  peräkkäin. Golfjalkineena kävi kumisaapas, 
joskin yhdet monotkin nähtiin.

Kenttämestari oli laskenut valoisaa aikaa olevan 5, 5 tuntia, 
ja siinä aikataulussa pysyttiin: pelattiin, juotiin glögit, syötiin 
karjalanpiirakat,  joulutortut ja Tapsa jakoi vielä palkinnotkin. 
Naisia oli mukana noin kymmenkunta, kaikki palkittiin, miehis-
tä palkittiin viisi parasta. Lisäksi palkittiin paras scratch-tulos. 
Tulokset olivat hämmästyttävän hyviä ajankohtaan nähden. 

(Voittajat: naiset Jessica Sandström 73 (netto), miehet 
Ronny Avellan 70 (netto) , scratch Hannu Metsola 72) 

Kiitos Tapsalle ja nuorille vt. caddiemastereille  
kisan järjestämisestä!
 

Tapsan kisat 26.12.
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Tulit varmaankin golfkentälle isäsi Sepon 

mukana? 

– Pääsin iskän mukaan golfkentälle  

kävelemään jo 4-vuotiaana. Siitä eteen-

päin golfharrastus jatkui satunnaisesti  

lähinnä par 3-kentällä ja rangella aina 7–8 

vuotiaaksi saakka. Yhdeksän vuotiaana 

aloitin sitten harjoittelun säännöllisesti 

Ruukin junioreissa. Eka kauden tavoit-

teena oli saada greencard, mutta taidot 

eivät tuolloin vielä riittäneet. Kaikista vai-

kein suorituspaikka oli bunkkeri, mitä 

käytiin harjoittelemassa minun veljeni 

Janin ja iskän  kanssa melkein päivittäin. 

Ensimmäinen birdie tuli par 3-kentällä 

väylällä 3 samana kesänä kun sain green-

cardin. Voi sitä riemua!

Golf vei sitten mukanaan. Mikä siinä on 

parasta? Ja mikä ikävintä?

– Tykkään pelata kilpagolfia, sen kaut-

ta pääsee pelaamaan myös paljon muita 

kenttiä. Kesällä minulla tosin on allergia-

ongelmia, jotka haittaavat pelaamista.

Käytätkö Gamebookia tai muita sovelluksia 

pelatessasi? Ja miksi?

– Gamebookkia käytän satunnaises-

ti. Merkkaan kierroksella tuloskorttiin 

väyläosumat, greeniosumat ja putit, 

mitä laskeskelen sitten kauden aikana. 

Siitä näkee helposti pelin heikkoudet.

Harrastatko muitakin urheilu-tai liikunta-

lajeja?

– Golfin pelaamisen tueksi käyn ker-

ran viikossa joogassa ja kuntopiirissä. 

Käyn myös muutaman kerran viikossa 

kuntosalilla nostamassa painoja. Lyönti-

harjoituksia on vähintään kolme kertaa 

viikossa. Muuten harrastan talvella jää-

kiekkoa, teen myös pitkiä kävelylenkkejä.

Jos golfia ei olisi, mikä olisi ykköslajiisi?

– Jääkiekko tai sähly.

Mitä muuta harrastat?

– Mönkkärillä ja crossilla maastossa 

ajoa. Mökillä suosikkeihini kuuluu myös

kalastus, lähinnä vetouistelu.

Miten teet siviilissä?

– Opiskelen Omniassa kokiksi ja val-

mistun tänä keväänä.

Mitä golf on tuonut mukanaan elämääsi?

– Golf-harrastuksen kautta olen saa-

nut paljon uusia kavereita. Golf on myös 

lajina sellainen, missä vaaditaan hyvää 

keskittymistä ja hermojen hallintaa, var-

sinkin huonojen lyöntien jälkeen. Ete-

län harjoitusleireillä joutuu käyttämään 

myös kielitaitoa. Ja lajissa oppii myös 

suhtautumaan huonoon säähän pukeu-

tumiskysymyksenä.

Olet mukana Nordcenterin järjestämässä 

Junior Performance Academyssa. Mikä on 

tavoitteesi golfissa?

– Olen JPA:n tasoryhmässä neljä  

(tasoja 1 - 5). Tavoitteeni on yksinkertai-

sesti kehittyä joka vuosi paremmaksi 

pelaajaksi ja siihen suuntaan on menty. 

Tasoitus on vielä korkea, 4,3, joten teke-

mistä riittää.

Sinut palkittiin kauden päättäjäisissä esi-

merkillisestä ja auttavaisesta toiminnasta 

junnujen porukassa. Mitä itse ajattelet  

tästä, miksi sinut huomioitiin tällä tavoin?

– Varmaan siksi, kun olen ollut kesäl-

lä apuohjaajana junioriryhmissä, poikien 

puuhapäivissä ja myös joskus vanhem-

pien ja junnujen yhteisissä peli-illoissa. 

Jos näin haastattelijana kommentoin, niin 

näen tuollaisen huomion hyvin arvokkaa-

na: sinua ei palkittu menestyksestä jossakin 

kisassa, vaan arkipäiväisestä toiminnastasi 

golfin ja ihmisten parissa. 

– Tottakai se tuntui mukavalta.

Mitä muuta golfiin liittyvää ensi kesänä? 

– Suoritan valmennustaso 1:sen.  

Tulen olemaan muiden ryhmien apu- 

ohjaajana mahdollisuuksieni mukaan.  

 
Jäsen numero 1906 – 

Toni Laamanen

haastattelu: Hilppa Hyrkäs

Tutustumme ruukkilaiseen junioriin Toni Laamaseen, 19. Ujohkoon, mutta reippaaseen nuoreen 
mieheen, joka on tuttu kaveri seuran kilpailujen palkintosijoilta. 



 RuG KILPAILUKALENTERI 2014

Kesälle 2014 on luvassa runsaasti erilaisia kilpailu-

ja, joista omansa löytävät sekä huippupelaajat, klubi- 

pelaajat että aloittelijatkin. Kalenterista  löytää vanhoja  

tuttuja kilpailuja kuten Kapteenin kierros ja Kinkku-

kisa, mutta myös uutuuksia.

Juhannuksena kilpaillaan taas pitkän tauon jälkeen!  

Eikä olekaan mikään turha kisa luvassa vaan Sweet-

Potin ja K-supermarket Karjaan Jussi Open, joka on 

kahden hengen joukkuekisa ja pelimuotona on Four-

ball. Tämä kisa on osa neljän kilpailun kokonaisuutta 

eli Vuoden Joukkuepelaaja -touria.

Tällä kaudella laukaistaan käyntiin joukkuekil-

pailujen sarja, jonka perusteella valitaan Vuoden 

joukkuepelaaja. Tämän tourin osakilpailut ovat 3.5. 

Kevätscramble, 21.6.  Jussi Open (Fourball), 25.7. 

Ravintolan parikilpailu (Greensome) ja 13.9. Syys-

foursome. Jokaisesta osakilpailusta parhaat saavat 

henkilökohtaisia pisteitä formulakisojen tapaan. 

Lopputuloksiin lasketaan yhteen kunkin pelaajan 

kolme parasta tulosta. Näiden perusteella julistetaan 

ja palkitaan Hanskat naulaan -tilaisuudessa Vuoden 

joukkuepelaaja! Kilpailu on henkilökohtainen, joten 

paria saa vaihtaa sarjan aikana.

Kesän hitti on varmasti kolmen kentän kilpailu  

South West Open kesä–heinäkuun taitteessa. Vanha  

kunnon Raasepori Open muutti nimeään, kun  

Hangon HanGolf  tuli mukaan Eke Golfin ja Ruukin 

kaveriksi. Tämä uudistunut kestosuosikki pelataan 

tänä vuonna järjestyksessä EkeG, HG, RuG.

Kesän aikana järjestämme useita tärkeitä ulkopuo-

listen tahojen hallinnoimia kilpailuja, joihin tarvit-

semme runsaasti vapaaehtoisia mukaan auttamaan 

kilpailujen läpiviemisessä. Heti toukokuussa Haas-

tajakiertueen osakilpailu, kesäkuussa HLR Ladies  

Challenge tuovat kovia kilpapelaajia Ruukkiin pe-

laamaan. Sen lisäksi meillä on kunnia järjestää 

kesäkuussa erityisgolfaajien E-Tour osakilpailu ja 

koko kesän loppuhuipennuksena Respecta Finnish 

Disabled Open, joka on yksi suurimmista Suomessa 

järjestettävistä erityisgolfareitten kilpailuista.

Kilpailujen järjestäminen on mahdollista useiden  

sponsorien avulla, joille haluan Ruukkigolf ry:n  

puolesta esittää suurkiitoksen!

Kaikki mukaan! 

Vilkas  
kilpailukesä

Juha Saaristo 
kilpailutoimikunnan pj.
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 3.5.  la  10.00 Titleist kevätscramble (1/4) 18r hcp lp 2h scramble  Yht (yhteislähtö)     25%   x

 4.5. su  10.00  Naisten lippukisa  9r (1-9) hcp lp lippukisa  N     x

 18.5.  su    HK1 Haastajakiertue 18r scr lp  M   x   x

 25.5.  su  9.00  Kapteenin Kierros 18r hcp lp (ruots)  M, N, Ekakerta    x  
    by Maanrakennus Ralf Ajalin

29.5 .  to 9.00  Kiljava Open 18r hcp pb  Yht. + Ekakerta    x  x x

 
5.6.   to    Tsemppitour 2 18r hcp lp  Juniorit T, P    x  x 

6.6.   pe 9.00  Duunigolf 18r hcp lp 2h scramble  Yht. (yhteislähtö)      25%  x

8.6.   su 13.00  Naisten sunnuntai 9r hcp pb   N    x x  

14.-15.6. la-su  HLR Ladies Challenge 36r scr lp  N   x    x

14.-15.6.  la-su   Mid Tour 2  36r scr lp  N   x   x

17.6.  ti    HT M55  18r scr lp   M55   x    x

19.6.  to   1 E-Tour 2014 18r scr pb  useita sarjoja   x x x  x 

21.6  la  12.00  Sweetpotin ja K-supermarket Karjaan  18r hcp lp 2h four ball Yht     90%   x
    Jussi Open (2/4)   

26.6. to 6.00 K-supermarket Karjaa Breakfast Comp.   9r (1-9) hcp lp (ruots) Yht.    x  x

29.6  su 8.00 South West Open 3/3 54r scr lp hcp pb  M,N hcp 0-18,4 ja hcp>18,4 x x x x 

  3.7.  to  6.00  K-supermarket Karjaa Breakfast Comp.  9r (10-18) hcp pb   Yht     x  x  x

 5.7.  la  10.00  Lähipelimestaruus, harj.alue    Yht    

 5.7.  la  12.00  Lady Cup  18r hcp lp 3h Texas scramble  Yht (yhteislähtö)     15%

 10.7.  to  6.00  K-supermarket Karjaa Breakfast Comp.   9r (1-9) hcp pb   Yht     x  x  x

12.7. la  9.00  Ruukkigolf Open  18r hcp lp, (Ekakerta 9r hcp pb) Yht J<21v, Ekakerta J hcp >36  75%  x

 17.7.  to  6.00  K-supermarket Karjaa Breakfast Comp.  9r (10-18) hcp lp (ruots.)  Yht     x    x

 18.7.  pe  10.00  Ernst&Eki Trophy 18r hcp lp 3h Texas scramble  Yht     25/15% 

19.7.  la  9.00  Sandels Open  18r scr lp hcp pb   Yht + Ekakerta   x x x x  

24.7.  to  6.00  K-supermarket Karjaa Breakfast Comp.   9r (1-9) hcp lp (ruots)  Yht     x   x

25.7.  pe  14.00  Ravintola Sweetpotin parikilpailu (3/4) 18r hcp lp 2h greensome  Yht (yhteislähtö)     60/40%  x

27.7.  su  9.00  J-Trading Senior Open   18r hcp lp (ruots)   N50, M55      x  x 

 
2.-3.8.  la-su  8.00  RuG Reikäpelimestaruus Finaalit 18r scr rp   M, N    x

10.8.  su  10.00  Lännen Lady 18r hcp pb   N    x x

17.8. su  AlueTour 5 18r scr lp  T,P   x   x

23.-24.8  la-su  8.00  RuG Mestaruuskisat  54r scr lp   M, N      x   

23.-24.8.  la-su  8.00  RuG luokkamestaruus Juniorit ja Mid  36r scr lp   Jun T, P ja Mid M, N   x

30.-31.8. la-su   Respecta Finnish Disabled Open 36r scr lp  useita   x   x

6.-7.9.   la-su  9.00  RuG luokkamestaruus seniorit 36r scr lp    Sen M, Sen N   x 

6.-7.9.   la-su  9.00  RuG luokkamestaruus veteraanit 36r scr lp    Vet M, Vet N   x 

13.9  la  9.00 Syysfoursome (4/4) 18r hcp lp foursome Yht.    x  x

20.9. la  10.00  West Chark Kinkkukisa  18r hcp scr lp   Yht + Ekakerta   x  x   x

27.9.  la  11.00  Naisten kauden päätöskisa  9r hcp pb   N     x x

28.9.  su  10.00  2 mailaa ja putteri  18r hcp lp (ruots)   hcp <18, hcp >18,1    x   x

4.10.  la  11.00  Everybody  18r hcp pb   Yht (yhteislähtö)      x  x

 11.10 la  10.00  Sassi Design scramble  18r hcp lp 2h scramble  Yht (yhteislähtö)     25%   x

18.10  la  10.00  Cross Country  12r hcp lp (ruots)   Yht     2/3  

AIKA   KILPAILU PELIMUOTO  SARJAT SCR  HCP        PB  AVOIN 
 kesä–syyskuu  Brödtorp-Cup  18r hcp rp   Yht    75%
kesä–heinäkuu  RuG Reikäpelimestaruus karsinta  18r scr rp   M, N      x
touko–syyskuu  Running Eclectic  18r hcp lp   Yht    50%
touko–syyskuu  Vuoden Joukkuepelaaja tour 4 3.5 Scramble, 21.6. Fourball, Yht.   x   x
    osakilpailua 25.7. Greensome, 13.9. Foursome

HUOM! Ekakerta-sarja on tarkoitettu pelaajille, jotka osallistuva kilpailuun ensimmäistä kertaa. Sarja pelataan aina täysin tasoituksin ja uutta pelaajaa 
ohjataan golfkilpailun saloihin.
HUOM!! Vuoden Joukkuepelaaja-tour on neljän osakilpailun sarja. Henkilökohtaiset pisteet 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Eniten kolmessa kisassa  
pisteitä kerännyt voittaa turnauksen. Osakilpailut 3.5 Scramble, 21.6. Fourball, 25.7. Greensome, 13.9. Foursome.

PMV PV  AIKA KILPAILU PELIMUOTO  LÄHTÖ   SCR HCP    PB      AVOIN 
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Vuodet ja golfpallot vierivät… Aloitamme jo  

viidennen kautemme Ruukkigolfin ravintoloit-

sijoina ja aika on kulunut niin nopeasti tässä  

rakkaassa ”harrastuksessamme”, josta on tullut  

meille jo enemmänkin toinen koti kuin työpaikka.

Ruukkigolfin kodikas henki onkin klubimme kivi-

jalka, jonka tunnelmaan muutkin kuin klubimme 

omat pelaajat pääsevät mutkattomasti osallistumaan. 

Olemme osa tätä ilmapiiriä ja kehitämme  omaa 

toimintaamme sen pohjalta. Viime kausi olikin oi-

keastaan ensimmäinen kausi, jolloin toimme lisää 

tapahtumia ja yhteisiä illanviettoja klubille, koska 

näimme että monille klubilla ja kentällä käyminen 

oli usein muutakin kuin kilpailemista ja pelaamista. 

Nämä sosiaaliset tapahtumat ja hauskat illanvietot 

saivatkin mahtavan vastaanoton asiakkailtamme,  

joten jatkamme näitä myös tällä kaudella.

Suunnitelmissa on jo viime kaudella mahtavan vas-

taanoton saavuttanut Barbeque-perjantai. Tämä leikki- 

mielinen iltakilpailu sisältää erilaisia lisähaasteita ja 

hieman erikoisiakin pelimuotoja, joita ei välttämättä 

sääntökirjoista löydy.

Yhdeksän reiän ”kilpailun” jälkeen nautimme 

klubilla grillissä valmistetuista barbeque-herkuista, 

virvokkeista, musiikista ja hyvästä seurasta. 20 euron 

todella edulliseen osallistumismaksuun on sisältynyt 

kilpailu, Olvin virvokkeet sekä grilliruoat. Illan aikana 

lisäksi vastustamattomia tarjouksia ravintolassam-

me.  Tervetuloa mukaan tälläkin kaudella, kilpailu 

tai pelkkä illanvietto on kaikille avoin!

Klubiravintola 

SWEETPOT
Tämän lisäksi meillä on perinteiset kilpailut kuten 

monivuotisen tukijamme Olvin Sandels Open, sekä 

ravintolan parikilpailu. Lisäksi tuomme tälle kaudelle 

uuden kilpailun joka pelataan juhannuslauantaina 

21.6. ja kilpailumuotona Foursome. Kilpailu löytyy 

kilpailukalenterista nimellä Sweetpotin & K-super-

market Karjaan Jussi Open.Näissä kaikissa kilpai- 

luissa on tarjolla vähän erikoisempia ruokia sekä 

viime kauden tapaan joissain esiintyy myös yllätys-

artisteja.

Älkäämme unohtako myöskään yhteistyökumppa-

nimme K-supermarket Karjaan suosittuja Breakfast-

kilpailuja.

Muista myös vain ravintolamme asiakkaille tarkoi-

tetut erikoiskärryt ja viime kauden tapaan osakkai-

den termarikahvitarjous, koko kausi 60e, sisältäen 

termosmukin. 

Toivotamme kaikki ystävämme ja asiakkaamme  

tervetulleiksi kaikkien klubiravintolaan 

SweetPotiin!

Barbeque-perjantai on ohjelmassa kesäkuun puolestavälistä 
elokuun alkuun ja tarkemmat aikataulut ja ohjeet löydät kauden 
aikana klubiravintolan ilmoitustauluilta, Nexgolfista ja ravinto-
lamme omilta nettisivuiltamme www.sweetpot.fi.

Päivi ja Tatu Moisio 
klubiravintola Sweetpot
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Eagletic.com on verkkopalvelu, johon voit 

syöttää kaikki pelaamasi kierrokset ja se pitää 

kirjaa tuloksistasi. Tässä pelimuodossa jokai-

selta reiältä lasketaan vain paras tulos ja voit 

pelata väylän niin usein kuin haluat – tai ehdit. 

Tulos ei voi huonontua, ainoastaan parantua. 

Jossain vaiheessa se birkku kyllä tulee. Mitä 

useammin yrität, sen varmemmin onnistut. 

Eagletic.com on sinun unelmakierroksesi.

Eagletic.com antaa hienon lisän kaveri- 

porukan peleihin. Sillä voi pelata kenttä-

kohtaisesti koko kauden kestävää kisaa, 

kuukausikisaa, viikkokisaa tai vaikka pitkän  

viikonlopun kisaa. Kuka on kesäkuun valtias  

Ruukkigolfissa? 

Palvelussa on kaikki Suomen golfkentät.  

Eagletic-ajattelun voi siis laajentaa eri kentille. 

Kuka oli paras tänä viikonloppuna Gumböle 

Golfissa? Kuka meistä valloitti eniten kenttiä 

viime kesänä?

Lisätietoja : www.eagletic.com, 

tai info@eagletic.com

työkalu kilpailuhenkiselle kaveriporukalle tai rauhal-

lisesti pelaaville golfkaveruksille. Samalle se on hyvä 

ja helppo tapa pitää yllä pelipäiväkirjaa eri kentiltä. 

Ja mikä mukavinta, se on kotikentän tuotos. Koko 

Eagletic-jengi löytyy Ruukkigolfin jäsenluettelosta.  

Millaista olisi pelata kuin Hunter Mahan, kutosella alkavia kierroksia? Millaista 
olisi olla klubimestari eli pelata parin pintaan? Millaista olisi pelata yksi ehjä kierros 
ja päästä alle sadan lyönnin? Eri tason golfareilla on kaikilla sama unelma: onnistua 
jokaisella väylällä ja pelata oman tasonsa mukainen täydellinen kierros.

 
eagletic.com
– unelmakierros

Itse käytin eagletic.comia ahkerasti viime  
kaudella. Esim. Gumbölessä olin kärjessä,  

mutta Ruukkigolfin rankingissä vasta yhdeksäs.  
Kotikentän kärkisijat menivät pelimiehille, mutta 
karvas yhden lyönnin tappio Markolle painaa  
vieläkin takaraivossa. Pahin kilpakumppanini Jussi 
voitti minut selvästi viidellä lyönnillä, mutta syykin  
on selvä: minä jätin yhdeksän korttia ja Jussi 80.  
Tässä on Eagletic.comin hienous: ahkeruus ja  
sinnikkyys palkitaan. 
 Toki on myös mahdollista, että pelaa 80 kierrosta 
Ruukissa ja silti kauden paras tulos seiskaväylällä on 
bogey.  50 kertaa bogey, mutta ei kertaakaan par’ia. 
Yksikin olisi riittänyt – todellista Eagletic.comin  
ihanuutta!

Unelmakierros mielessä pidimme kaveriporukassa 

kirjaa kierroksista ja rakensimme Exceliin seurantaa. 

Excelit hävisivät, eivät pysyneet ajan tasalla ja aina oli 

jotain säädettävää. Meille syntyi ajatus, että tästähän 

voisi rakentaa verkkoon palvelun, johon kaikki käyt-

täjät voivat syöttää omat kierroksensa. Yhdessä pai-

kassa tulokset pysyvät tallessa ja kaikki voivat mennä 

katsomaan niitä milloin haluavat. Ja kun idea syntyi, 

syntyi saman tien hurja määrä lisäideoita. Pelaajat 

voisivat kommentoida kierroksiaan. Pelaajat voisivat 

tehdä tämän kaiken älypuhelimella kierroksen aika-

na. Pitäisikö tehdä samalla palvelu frisbee-golfille?

Idean jälkeen Joni alkoi rakentaa tietokanto-

ja, miettiä palvelun rakennetta ja nimeä: syntyi  

Eagletic.com. Juuli alkoi hahmotella palvelun  

ulkonäköä ja värimaailmaa. Jussi ja minä mietimme 

uusia toiminnallisuuksia ja testasimme palvelua käy-

tännössä. Välillä golfkierroksen jälkeen oli kovempi 

kiire Eagletic.comiin kuin limpparille Sweetpotin 

terassille. Palvelu syntyi samaan tapaan kuin useat 

nykyiset verkkopalvelut: mietimme, kuinka asian voi-

si tehdä helpommin, nopeammin ja paremmin. Ja 

kun se on hauskaa, miten se saadaan jaettua kaverille.

Viime kaudella palveluun syötettiin lähes 500 kier-

rosta. Ensimmäinen kierros pelattiin huhtikuussa 

Saarenmaalla ja viimeinen joulun aikoihin Kuubassa. 

Palvelu ei siis rajoitu vain kotimaan kenttiin. Loppu- 

kaudesta teimme mainiota yhteistyötä Sweetpot- 

ravintolan kanssa ja pääsimme testaamaan spon-

soroituja kilpailuja. Suuri kiitos tästä yhteistyöstä 

kuuluu Tatulle ja Päiville. Saatiin samalla ravintola-

mestarillekin motivaatiota loppusyksyn kierroksille.

Palvelu tuo hyvän vaihtelun lyöntipeliin tai piste-

bogiin. Kierroksen voi pelata reikäpelimäisesti riskien 

kautta, mutta ilman paineita. Eagletic.com on oiva 

Timo ”Edu” Arvonen

Marko

Juuli

Joni

Joni HämisEdu Jussi
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Tulin Prahaan kesäkuussa 2013 ja 

aloin välittömästi tutustua Tšekin golfiin.  

Kesän jälkeen liityin jäseneksi Albatross-

nimiselle kentälle, joka on asuinpaikkaa-

ni nähden ”oikealla” puolella kaupunkia. 

Aloin myös kilpailla aktiivisesti seuran 

kilpailuissa, alueellisella senioritourilla 

sekä Tšekin Seniori Tourilla. Seniori-

kilpailuista sain muutamia hyviä kave-

reita, joiden kanssa olen sitten pelannut 

koko talven. Oma kenttäni avaa ovensa 

valitettavasti vasta maaliskuun lopulla, 

sillä kenttää viritellään huippukuntoon 

elokuussa pelattavaa Euroopan Tourin 

kilpailua varten. 

Tšekin golfmahdollisuuksista on 

viime vuosina kirjoitettu suomalaisessa  

golfmediassa lisääntyvässä määrin.  

Verrattuna muihin entisen itäblokin mai-

hin täällä onkin vahva ja edelleen nope-

asti kasvava golfkulttuuri. Tšekkiläisen 

golfin hurja nousu muistuttaa Suomen 

golfin kasvuvauhtia 80-luvun puolivälin 

jälkeen. Maassa oli vuonna 1990 kahdek-

san  kenttää, joilla 1500 jäsentä; vastaavat 

luvut vuosina 2000 ja 2013 olivat 19 kent-

tää/7214 jäsentä ja 96 kenttää /55 547  

jäsentä. Varsinkin viimeiset 15 vuotta on 

edetty hurjaa vauhtia. Kasvuvauhti on 

jo tasaantumaan päin eikä kenttiäkään  

enää rakenneta samaan tahtiin. 

Tšekit ovat perinteisesti hyviä maila-

pelaajia (mm. jääkiekko ja sähly) ja golf 

sopii heille hyvin, mutta tunnettujen 

kansainvälisten pelaajien läpimurtoa 

odotellaan vielä. Tuttavieni mukaan 

Alex Cejkaakaan ei oikein pidetä ”omana  

poikana”, koska hän jo hyvin nuorena 

muutti ulkomaille. Tšekissä on kuiten-

kin järjestetty jo pitkään sekä miesten 

että naisten Euroopan Tourin kilpailuja 

ja miesten Challenge Touria. Uskon, että 

täällä lähivuosina tulee nousemaan sekä 

nais- että miespelaajia aivan Euroopan 

kärkijoukkoon, sillä juniorityö on hyvin 

järjestettyä ja siihen satsataan monissa 

seuroissa.

Kun puhutaan golfin peluusta talvella,  

Suomessa tulee lähinnä mieleen joko 

GOLFIA  
TSEKISSÄ 
kesällä ja
talvella
Kristian Toivio
kuvat: Josef Krch

Sotilasurheiluliiton mestaruuskilpailujen  
(Sotilas-SM) joukkuekilpailu on ratkaistu scr- 
muodossa vuodesta 2005 lähtien. Sören 
Isaksson (RuG) ja Harri Marjala muodostivat 
Dragsvik Idrottare -joukkueen. Vuonna 2013 
kilpailu käytiin VG:n tunnetusti vaikealla ken-
tällä. Kilpailumuotona oli greensome eli kum-
pikin avaa, jonka jälkeen valitaan jatkopallo ja 
edetään kuppiin asti vuorotellen lyöden. 

Kaikki peliparit aloittivat kilpailun reiältä kym-
menen. Väylä on erittäin vaikea par 5 veden 
ollessa koko ajan kuvassa niin oikealla, vasem-
malla, edessä kuin välissäkin. No, siihen sitten 
tuhrautui yhteensä kahdeksan lyöntiä, kun 
kumpikin avasi luonnonsuojelualueelle. Seu-
raava reikäkään ei helpottanut tuskaa vaan 
kilpailumme jatkui bogeyllä. Toisin sanoen  
olimme jo tilanteessa +4. Kummankin luotto 
kumppaniin oli kuitenkin vahva monien yhteis-
ten pelivuosien tiimoilta. 

Jatkoimme siis kahden reiän jälkeen tuloksesta 
+4. Sen jälkeen peli lähtikin kulkemaan ja loput 
16 reikää tultiinkin hyvällä pelillä ja taktiikalla 
kentän ihannetuloksessa. Birdiet tehtiin väylille 
13, 16 ja 7. Väylän seitsämän (par 4) birkkua 
avitti Harrin onnekas avaus yli metsän suoraan 
griinille. (Toki Säkra-Sören oli ensin taktisesti 
lyönyt pallon väylälle. ) Taktiikkanamme olikin, 
että Sören hoitaa pallon peliin tai viheriölle ja 
Harri yrittää joko avausta pidemmälle tai pu-
tata pallon säkkiin. Taktiikka toimi täydellisesti.

Näin saavutimme lopputuloksen 76. Totesim-
me olevamme kolmen joukkueen uusinnassa. 
Siis toista kertaa tämän pelin historiassamme. 
Ilta alkoi hämärtyä, mutta onneksi yksi jouk-
kueista oli jo poistunut pelipaikalta, joten uu-
sinta supistui meidän ja FT:lläkin pelanneen 
A-P Kaarnan kipparoiman joukkueen välisek-
si. Kyseinen joukkue pelasi kotikentällänsä ja 
A-P on VG:n pro! Mielenkiintoa lisäsi vielä se, 

että uusinta pelattiin väylällä 10, johon olimme 
tehneet varsinaisella kierroksella triplan. Lop-
pu menikin kuin Strömsössä.

Uusinnassa kaikki neljä pelaajaa avasivat väy-
lälle tai ainakin pallot ovat pelissä. Harri jatkoi 
rauta-8:lla (hieman liian pieni maila) juuri ja 
juuri ohi katveen yli veden väylän vasempaan 
reunaan, joten Sörenille jäi reilut 100m lipulle. 
Vastustaja jatkoi kolmannen lyöntinsä suun-
nilleen samasta paikasta, mutta pallo päätyi 
griinibunkkeriin. Sören pelasi varmasti griinil-
le. A-P Kaarnan oli saatava bunkkerista lähelle 
lippua, jotta par olisi mahdollinen ja takaisi  
heille jatkorei’ille pääsyn.  Ei onnistunut. Tulok-
sena heille bogey. Harri puttasi kuudesta met-
ristä kymmeneen senttiin ja Sören varmasti 
sisään. Par. Tuntui hyvältä kävellä pimenevässä 
illassa takaisin klubille, kun mestaruus oli vih-
doin ja viimein taskussa. Kymmenen vuoden 
odotuksen jälkeen! / Sören Isaksson

Sotilaiden SM-mestaruus Ruukkiin

Vårtalkot  
Denna vår hölls vårtalkot några veckor tidigare än normalt, 12.4, eftersom den snöfattiga vintern har medfört att banan kunde 

öppnas tidigare än normalt. I talkot deltog ett 30-tal personer som bl.a städade och krattade runt klubbhuset och övningsbanan. 

På bana sex och åtta städades kvistar och grenar bort eftersom där fällts träd under vinterns lopp.

Efter talkot bjöds talkoristerna på en pastamåltid i restaurangen. / Magnus Henriksson, bankommitténs ordförande

kuvat: Jussi Kiiskinen
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Prahasta saa myös suomenkielistä palvelua matka- 

toimistolta  www.opas.cz, kontakti Jouni Kangas,  

p. +420 728 862 726 ja e-mail:  jouni.kangas@avetravel.cz.  

Jouni on myös ideoinut golfretkiä, joissa pelaamiseen hyvillä 

kentillä yhdistetään käyntejä läheisissä kiinnostavissa  

kaupungeissa ja nähtävyyksissä. Suomesta golfmatkoja  

Prahaan ovat alkaneet myös järjestää mm. OnGolf,  

Matka-Vekka sekä GolfPassi. 

etelän golflomat tai lumelle /jäälle viri-

tetyt golfkentät. Golfia pelataan kuitenkin 

ympäri vuoden Tanskan salmista etelään 

mentäessä monessa maassa. Itselläni on 

tästä nyt kokemuksia Tšekistä ja aiem-

min Belgiasta, Hollannista ja Englannis-

ta. Kenttien aukiolo eri maissa vaihtelee 

huomattavasti niin sijainnin kuin korke-

uden perusteella. Myös kenttien omaksu-

mat käytännöt vaihtelevat huomattavasti. 

Prahan ympäristössä monet kentät sul-

kivat jo marraskuun lopulla avatakseen 

uudelleen maaliskuussa, kun osa taas on 

ollut auki jatkuvasti. Tänä talvena pelaa-

minen on ollut mahdollista monin pai-

koin läpi talven lukuun ottamatta parin 

viikon lumista jaksoa tammikuussa. Pak-

kasjaksot ovat yleensäkin alavilla alueilla 

hyvin lyhyitä ja joinakin vuosina niitä ei 

ole lainkaan. 

Maan ollessa jäässä pelaaminen muis-

tuttaa linksgolfia, jossa pallon on an-

nettava rullia lipulle. Suoraan griinille 

lyöty pallo lähtee komealla pompulla ja 

pitkälle. Jäätyneellä kentällä pallo vierii 

kauas ja mahdollistaa jopa par-viitosilla 

griinille pääsyn kahdella lyönnillä, mikä 

tällaiselle senioripelaajalle muuten olisi 

mahdotonta. Pelaamiseen talvella ei tar-

vita erikoisvarusteita. Lämpimät vaatteet 

ja hyvä päähine ovat tärkeitä (sateella ei 

talvella kannata pelata). Kerrospukeutu-

minen on erinomainen vaihtoehto, sillä 

alkurei’illä voi olla muutama pakkasaste 

ja parin tunnin kuluttua jo lämpöastei-

ta. Yleensä pelataan tavallisilla palloilla, 

mutta keltaiset tai oranssit pallot ovat 

kuurassa tai lumessa usein helpompi 

erottaa. Hyvät lenkkitossut ovat golfken-

kiä paremmat, sillä niiden ruusukkeisiin 

kerääntyy jääkokkareita, joita saa jatku-

vasti olla potkimassa pois. Mukana voi 

olla myös pieni taskumatti paikallista  

kotipolttoista hedelmäviinaa, josta etu-

ysillä voidaan ottaa lämmikkeet. Autoa 

ajavien on näet syytä pitää mielessä, että 

Tšekissä on liikenteessä nollatoleranssi.

Tšekkiin kannattaa tulla golfaamaan 

aikaisin keväällä, kun kotimaassa vasta 

suunnitellaan kenttien avaamista tai kah-

lataan mudassa omalla kentällä. Viimei-

simmätkin kentät avaavat yleensä maa-

liskuun lopulla ja huhtikuussa on täysi 

meno päällä. Huhti–toukokuu ja syys–

marraskuu ovatkin parhaita ajankohtia 

tulla pelaamaan tänne. Hyvä vaihtoehto 

on lentää sunnuntai-iltana tai maanan-

taiaamuna Prahaan ja takaisin vaikkapa 

torstaina, alkuviikosta greenfeet voivat 

olla jopa puolet viikonlopun hinnoista.  

Prahan ympäristön tunnetuimpia 

kenttiä ovat Albatross, Beroun, Konopiste,  

Karlstejn, Prague City Golf, Black Bridge, 

Golf Club Praha (9r) ja Berovice.  Useista 

Tšekin kentistä on hyviä kuvauksia mm. 

Golfpisteessä http://golfpiste.com/mat-

kat/. Prahan ympäristössä greenfeet 

vaihtelevat 40–120 euron välillä päiväs-

tä riippuen, kun vähemmän tunnetuil-

la tai etäämmällä olevilla kentillä voi 

päästä pelaamaan reilusti alle 20 euron 

koko päiväksi. Nämä kentät ovat aivan 

laadukkaita, mutta yhdistettynä toimis-

to- klubi- proshop- ja kuppilatilana voi 

toimia vanhan navetan päädystä eristetty 

alue;  hyvin toimii. Itse pelasin äskettäin 

kierroksen 18-reikäisellä Molitor- kentäl-

lä vajaan tunnin päässä Prahasta hintaan 

300 Kc, eli alle 12 euroa. 

Maan ollessa 

jäässä pelaami-

nen muistuttaa 

linksgolfia, jossa 

pallon on  

annettava rullia  

lipulle. 

Tšekkeihin matkustaessa ei kannata 

unohtaa sen rikasta historiallista perin-

töä ja kulttuuria. Maa on täynnä toinen 

toistaan upeampia kartanoita ja linnoja 

ja lähes kaikissa kaupungeissa järjes-

tetään kesäisin erilaisia juhlaviikkoja 

ja festivaaleja. Edullisin tapa tutustua 

Tšekkeihin lienee ajaa tänne Via Balticaa, 

joka kehittyy vuosi vuodelta ja majoittua 

suurempien kaupunkien ulkopuolella 

pienissä majataloissa. Luonnollisesti voi 

myös lentää suoraan Prahaan ja vuokrata 

auton edullisesti paikan päältä. Praha on 

tietysti keskus, mutta missään tapaukses-

sa ei kannata unohtaa Karlovy Varin ja 

Marianske Laznen alueita, joista löytyy 

huippukenttiä, upea luonto ja kylpylöi-

tä. Melkoinen keskittymä kenttiä löytyy 

idästä Ostravan ympäristöstä ja myös 

Brnon ympärillä on useita kenttiä. Jos 

valitsemanne kenttä ei ole kovin lähellä 

moottoritietä, on aikaa syytä varata rei-

lusti, sillä liikenne pienillä maalaisteillä 

on hidasta.

Vaativampi matkailija voi varata matkan-

sa matkanjärjestäjiltä, joilla on tarjolla 

erityisiä golfpaketteja. Tällöin kaikki on 

järjestetty matkaajan toivomusten mu-

kaan lentokentältä lentokentälle. Näitä 

toimistoja löytyy netistä esim. haulla ”golf 

in Prague”.  Kentät ovat parhaasta päästä 

ja hotellin voi valita useasta vaihtoehdos-

ta. Kolmen tähden hotellihuone Prahassa 

maksaa noin 70–80 euroa/yö. 

Lisätietoa tšekkiläisistä kentistä löytää myös Tšekin 

matkailutoimiston sivuilta (englanniksi tai saksaksi)   

http://www.czechtourism.com/a/active-summer-golf/. 

Tšekin golfliiton sivustolla on lisäksi täydellinen luet-

telo kaikista maan kentistä, mutta sivu on ainoastaan 

tšekiksi ja ilman hyvää paikallistuntemusta sieltä on 

vaikea löytää kenttiä. 
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Mestari, junioritytöt
Mästare, juniorflickor 
Wilma Merenmies

Mestari, mid miehet
Mästare, mid herrar 
Tuomo Savonen

Reikäpeli, naiset
Matchplay, damer 
Satu Huotari

Reikäpeli, miehet
Matchplay, herrar 
Hannu Metsola

Mestari, junioripojat
Mästare, juniorpojkar 
Rasmus Karlsson

Mestari, seniorinaiset
Mästare, seniordamer 
Heidi Saarinen

Mestari, seniorimiehet
Mästare, seniorherrar 
Sören Isaksson

Mestari, veteraaninaiset
Mästare, veterandamer 
Eila Ajalin

Mestari, veteraanimiehet
Mästare, veteranherrar 
Asko Haapaniemi

Klubimestari, naiset
Klubbmästare, damer 
Satu Huotari

Klubimestari, miehet
Klubbmästare, herrar 
Rasmus Karlsson

Brödtorp-cup  
Tuomo Savonen

Ruukkigolfin mestarit 2013
Bruksgolfs mästare 2013

Mestari, mid naiset
Mästare, mid damer 
Satu Huotari

ECLECTIC-kisan arvontojen voittajat 
toukokuu: Kirsi Kankaanranta spons. Sassi Design
kesäkuu: Esa Hänninen spons.. PD-Golf
heinäkuu: Lotta Fiskars  spons. Celsa Steel Service
elokuu: Lotta Fiskars spons. Selcast  
syyskuu: Trygve Lindqvist spons. SweetPot 
Koko kauden ECLECTIC-arvonta: Gunvey Zweygberg voitti Ido Kylpyhuoneen lahjoittaman  
WC Seven D-istuimen 

Tatu Riihimäki, 18
Käyn lukiota ja harrastan käsi-
palloa BK-46:ssa. 
 Olen ensimmäistä vuotta  
caddiemasterinä ja odotan  
innolla tulevaa sesonkia ja  
uusia haasteita mitä työ  
tuo tullessaan.

Jonas Rahikainen, 21
Olen tuore ja ylpeä isä,  
tyttärelläni on ikää seitsemän 
kuukautta.
 Tulevaisuuden suunnitel- 
missa on vakituisen työpaikan  
löytäminen ja opiskelun mah-
duttaminen sopivaan väliin 
almanakassa.
 Minulla on vuoden kokemus  
caddiemaster hommista täällä  
Ruukkigolfissa.

Jenni Möller , 25
Olen toista kesää Ruukki-
golfissa töissä. Golfia en ole 
kokeillut, mutta siihen on 
tulossa tänä kesänä muutos.  
 Opiskelen Tammisaaressa  
kansainvälisellä linjalla ran- 
nikkoalueiden ympäristö- 
suunnittelua, mistä toivon mu- 
kaan valmistun puolentoista  
vuoden kuluttua. Harrastan  
jalkapalloa, jääkiekkoa, futsalia 
sekä melontaa.
 Jos harrastuksilta jää vapaa-
aikaa, vietän sen useimmiten 
mökillä Tammisaaren saaris-
tossa.

CADDIEMASTERIT 2014

JÄSENEDUT 2014

ARCHIPELAGIA GOLF Paraisilla: 
pelioikeuden omaaville jäsenille 
alennusta greenfeestä:
aikuiset 10€, juniorit 5 €

SALO GOLF Salossa: pelioikeuden 
omaaville jäsenille alennusta greenfeestä: 
aikuiset 10€, juniorit 5 €
 
SHG Luukki ja Lakisto: pelioikeuden 
omaaville jäsenille alennusta greenfeestä 
perjantaisin ennen klo 14.00 - 35 €

OSAKAS-/yHTEISTyÖETU 2014

Etu 1: Greenfee 50%
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajana (henkilökohtaisen pelioikeuden lunastanut  
osakkeenomistaja) voit pelata seuraavilla kentillä:
– hinnat voimassa arkisin (ma-pe)
– alennus lasketaan normaalista greenfee-hinnasta ( jo valmiiksi alennetuista hinnoista ei 
alennusta)
- peliajan voi varata klubin sääntöjen mukaan
- osakastarra oltava jäsenkortissa

Etu 2: Greenfee 15 e 
11.6. ja 6.8 pidetään yhteistyöhöhön osallistuvissa kentillä ( Ekegolf, Ruukkigolf, Meri-Teijo 
Golf ) yhteinen vaihtopäivä, jolloin henkilökohtaisen pelioikeuden olunastaneet osakkeen-
omistajat saavat vapaasti pelata millä tahansa kentällä tai useammallakin hintaan 15 e/ kierros

Hae jäsenkorttiin asetettava osakastarra omalta caddiemasteriltäsi.
Etu koskee vain VAIN osakkeenomistajaa, joka pelaa omalla osakkeellaan ( ei esim. vuokra-
pelioikeuden omaavaa pelaajaa).

ECLECTIC 2013
Pelattuja kierroksia:  585 (v.2012 360 kierrosta) | Eniten kierroksia: Gunvey Zweygberg, 56 kierrosta  | 
SCR naiset: Satu Huotari , 61 | SCR miehet: Sören  Isaksson, 62  | HCP naiset: Gunvey Zweygberg,  56,8  |  
HCP miehet:  Esa Hänninen, 54  | Eniten birkkuja:  Satu Huotari ,11 

Osakkeenomistajana sinulla on mahdollisuus  
lunastaa itsellesi Kultakortti. Kultakortti maksaa 
150€ ja sillä pääsee 21 kentälle 7 kertaa/kenttä  
pelaamaan ilmaiseksi!

Kristiina Lassila, 26
Alkamassa on ensimmäinen 
kauteni Ruukkigolfin palvelu-
päällikkönä. Olen erittäin in-
noissani työstä golfyhteisössä 
ja odotan suuresti tulevaa peli-
kesää uusien tuttavuuksien ja 
työtehtävien parissa! 
 Golf on ollut osa elämääni 
vuodesta 2000 alkaen, jolloin 
aloitin harrastuksen Oulun golf-
kerhon junnuryhmän mukana. 
Vuosien varrella kontaktia on 
tullut niin harraste- kuin kilpa-
golfiin, toimikuntatyöskente-
lyyn sekä erinäisiin työtehtäviin 
golfalalla. 
 Koulutukseltani olen kauppa- 
tieteiden maisteri ja mielenkiin-
non kohteeni ovat liikunnan 
ja hyvinvoinnin saralla myös 
vapaa-ajalla. 
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Ari-Pekka Lundén 
puheenjohtaja  
ordförande

Kristian Toivio 
senioritoimikunnan pj. 
seniorkommitténs ordf.

Juha Saaristo  
kilpailu- ja tasoitustoimi- 
kunnan pj. / tävlings- och  
handicapkommitténs ordf. 

Hilppa Hyrkäs
markkinointi-ja tiedotus- 
toimik. pj. / marknadsförings-  
och informationsk. ord.

Jorma Ketola 
junioritoimikunnan pj. 
juniorkommitténs ordf.

Päivi Elo
ladykapteeni / ladykapten
(ei hall.jäsen / ej styrelsemedl.)

RuG ry:n hallitus  
ja tehtävät 2014

RuG rf:s styrelse och  
uppgifter 2014

Sture FiskarsMagnus Henriksson  
kenttätoimikunnan pj. 
bankommitténs ordf.

Gunvey Zweygberg 
klubi- ja koulutustoimikunnan  
pj. / klubb- och skolnings- 
kommitténs  ordf.
sihteeri / sekreterare

Satu Huotari 
varajäsen / suppleant

Maria Siro 
 

Yleistä infoa 2014
AJANVARAUS 
Pelioikeuden omaavilla jäsenillä ei ole rajoituksia ajanvarauksen suhteen. 
Greenfee-pelaajat voivat varata lähtöaikoja enintään 3 päivää etukäteen. Tasoitus ja seura pitää  
ilmoittaa varauksen yhteydessä ja tasoituskortti pitää esittää ilmoittautumisen yhteydessä. 

HARJOITUSALUE 
Kaikki ovat tervetulleita käyttämään harjoitusaluetta johon kuuluvat: range, putti- ja chippiviheriöt,  
bunkkeri ja 3 kpl  Par 3 väylää. Par 3 kenttä on ulkopuolisille aikuisille maksullinen 5€.
Rangepalloja ei saa viedä pois rangealueelta. Jos joku tavataan kentällä pelaamassa rangepallolla, 
seurauksena on pelikielto! Rangepalloja saa käyttää vain driving rangella.

ILMOITUSTAULUT 
Toimiston ulkoseinältä löytyy junnujen ilmoitustaulu ja toimistosta kilpailu-, seniori-, tasoitus-,  
koulutus-ja naisten ilmoitustaulut. 

INTERNET 
Kotisivuiltamme www.ruukkigolf.fi löytyy paljon tietoa. Kilpailujen lähtöluettelot heti arvonnan jälkeen 
sekä kilpailujen tulokset löytyvät Nexgolfista. Kirjautumalla omilla tunnuksilla NexGolf-sivuille voi varata 
peliaikoja ja sieltä löytyvät myös tasoitusluettelot.

KLUBI- JA KOKOUSTILAT 
Klubitalon vintti on tarkoitettu jäsenten käyttöön sekä myös kurssitoimintaan, palkintojenjakotilaisuuksiin 
ja kokouksiin. Jokainen vastaa itse vintin siisteydestä. Kokoukset ja palkintojenjakotilaisuuksiin  
ravintolassa on sovittava ravintoloitsijan kanssa.

KÄRRYT 
Golfkärryjen säilytys on parkkipaikalla. Kärryt ovat maksuttomia.

MÖKKIVUOKRAUS 
Alueelta löytyy kaksi punaista mökkiä, jotka ovat vuokrattavana. Varauskirja on toimistossa.
Alueella on myös muutama asuntovaunu/-auto paikka,  hinta on 24€/vrk sis. sähkön. 

PALAUTELAATIKKO 
Klubitalon eteisestä löytyy jäsenille palautelaatikko, johon toivomme ruusuja, risuja ja  
ehdotuksia. Sieltä löytyy valmiita lomakkeita täytettäväksi.

PELI 
Lähtöaikavälit ovat 10 minuuttia. Painotamme joustavan pelin tärkeyttä; nopeammat pelaajat  
päästetään ohi heti sopivan tilaisuuden tultua. Kierrosta ei voi aloittaa 10-väylältä ilman toimiston 
lupaa. Jos poiketaan tauolle 9-väylän jälkeen, on etuoikeus heillä, jotka jatkavat suoraan 9-väylältä 
10-väylälle.  Pelin joustavuutta ajatellen antakaa avauslyöntilupa par 3-väylillä teellä olevalle ryhmälle  
ennen kuin aloitatte puttaamisen tai olette etsimässä palloa.

PUKEUTUMIEN 
Noudatamme Suomen Golfliiton entistä pukeutumissuositusta.

SAUNAT 
Klubitalon alakerrasta löytyvät saunat, suihkut  ja lukittavat kaapit. Pyyhkeitä saa toimistosta maksamalla 
juniorikassaan 2€. Greenfee-pelaajille pyyhkeet sisältyvät hintaan.

SOFTSPIKES 
Suosittelemme softpiikeillä varustettuja golfkenkiä.

TILASTOJA 
kausi  06 07 08 09 10 11 12 13  
jäsenmäärä  1010 1061 1124 1213 1254 1260 1242 1256 
kävijämäärä  21519 21141 21980 21191 16739 17031 16520 17722
kenttä avattiin  22.4. 5.4. 19.4. 18.4. 24.4. 18.4. 27.4 30.4. 
kenttä suljettiin  18.12.  23.11. 19.11. 1.12 17.11. 7.12. 28.11. 29.11. 

TOIMISTO 
Toimiston aukioloaika on 1.6–15.8  arkisin klo 8–20 ja viikonloppuisin klo 8–18. Kauden alussa ja lopussa 
aukioloaikaa vaihtelee ja se kannattaa tarkistaa kotisivuilta www. ruukkigolf.fi.

VALVONTA 
Pyrimme järjestämään kentälle valvontaa ruuhka-aikoina. Valvoja valvoo pelin joustavuutta sekä  
että pelaajilla on asianmukainen pelilupa, pelilätkä tai greenfeelappu näkyvillä bägissä. Valvojalla  
on oikeus poistaa kentältä pelaaja, joka ei käyttäydy sääntöjen mukaisesti tai jolla ei ole pelilupaa.

YRITYSTAPAHTUMAT 
Yritystapahtumista ilmoitamme ajoissa toimiston ilmoitustaulullamme.

YSTÄVÄPELILIPUT 
Ennakkoon maksetuista hoitovastikkeista saadut ystäväpeliliput ovat voimassa ainoastaan  
osakkeenomistajan tai pelioikeudenhaltijan seurassa.

Ruukkigolfin hinnasto
Tasoitusvaatimukset: greencard ja golfseuran jäsenyys. Ruuhka-aikoina tasoitusten summa enintään 110.  
Ajanvaraus: vieraspelaajat aikaisintaan kolme vuorokautta etukäteen.

JÄSENMAKSUT yritys 285€ | aikuinen  75€ | juniori 43€ 

MUUT MAKSUT perintämaksu 5€ | jäsenkortin lähetys 2€
Kun jäsenmaksu ja vastike (kausipelimaksu) on maksettu, voi toimistosta  hakea jäsenkortin ja uuden vuositarran.

 Greenfee aikuinen 55€ | juniori 25€ |  pariskunnat 95€. Arkisin ennen klo 14 (ennen 15.6. ja 20.8. jälkeen) aikuinen 45€ |  
juniori 25€ | pariskunta 75 €. Pelioikeuden haltija voi myös tulevana kautena tuoda arkisin max. 2 vierasta omaan lähtöönsä  
25 euro/hlö greenfeellä (ei koske niitä pelioikeuksia, jotka käytetään pelilippuina). 

MUUT Par-3 kenttä (vieraspelaajille) 5€  (jun.) 0€ | golfauto/kierros   osakas 25€ | muut 40€ 
poletti 2€ | 30 koria (vain jäs.) 40€ | bägin säilytyskaappi / kausi 35€ |  
pelioikeuden vuokra 1 aik.+1 jun.  780€ | juniori 220€ |  seuraava juniori samasta perheestä 100€ | 
Länsi-Uudenmaan juniorit 100€

Bruksgolfs prislista
Handicapgräns: greencard och medlemsskap i golfförening. Under högsäsongen är spelgruppens  sammanlagda  
handicap max. 110. Tidsbokning: för greenfeespelare tidigast 3 dygn på förhand.

MEDLEMSAVGIFTER företag 285€ | vuxen  75€ | junior 43€ 

ANDRA AVGIFTER inkasso 5€ | postning av medlemskortet 2€
När medlemsavgiften är betald kan medlemskortet och den nya årsetiketten hämtas från kontoret.

 Greenfee vuxen 55€  | junior 25 €  | makar 95€. Vardagar före kl. 14 (före 15.6 ja efter 20.8) vuxen 45€ |  junior 25€ |  
makar 75€. Innehavare av spelrätt kan även inkommande säsong bjuda max. 2 gäster till sin egen start till ett pris av 25 euros 
greenfee/person. (Gäller inte de spelrätter som används för spelbiljetter). 

ANDRA AVGIFTER  Par-3 bana (gästspelare)5€  (jun.) 0€ | golfbil/runda  aktieägare 25€ | gästspelare 40€ |
polett 2€ | polettkort 30 korgar (endast medl.) 40€ | förvaringsskåp för bag /säsong 35€  
Hyra för spelrätt 1 vuxen + 1 junior 780€  | junior 220€. Följande junior från samma hushåll 100€ | västnylandska juniorer 100€

Markus Larkimo
varajäsen / suppleant 

Timo Leino  
kapteeni, kapten
(ei hall.jäsen / ej styrelsemedl.)



Hyvät 
hinnat. 
Parhaana 
palkittu.*

0200 3000
nordea.fi
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Tule asiakkaaksemme. Mitä enemmän keskität 
meille pankkiasiointiasi, sitä enemmän etuja 
saat. Avainasiakkaana nautit parhaista eduis-
tamme ja saat henkilökohtaisen pankkineuvo-
jan. Hän neuvoo sinua ja perhettäsi tärkeissä 
talouden kysymyksissä. Katso lisää nordea.fi/
tervetuloa tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma–su 24 h/vrk ja varaa aika tapaamiseen

Teemme sen mahdolliseksi
* Nordea on Global Finance –lehden valinta parhaaksi pankiksi Pohjoismaissa  
ja Suomessa vuonna 2013.

Nyt voit hankkia edullisesti oman 
Ruukkigolfin osakkeen, joka antaa 
pelioikeuden lisäksi runsaasti  
muitakin etuja!  
Tiedustelut: rabbe.enckell@ruukkigolf.fi

Nu kan du skaffa dig  
förmånligt en egen aktie  
i Bruksgolf som  
ger förutom spelrätt  
många andra förmåner!  
Förfrågningar: rabbe.enckell@ruukkigolf.fi

piirros/ illustration: H
ilppa H

yrkäs


