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Laaja valikoima puutavaraa
rakentamiseen & sisustamiseen!
Myös muita rakennustarvikkeita
eristeistä pihakiviin.
Palveluihimme kuuluu mm.
kotiinkuljetus, puutavaran ja
levyjen määrämittasahaus.

TULE JA TUTUSTU!
Avoinna arkisin 8-17, la 9-13

Markus Larkimo
puheenjohtaja, Ruukkigolf ry
ordförande, Bruksgolf rf

Parannuksia
Talven aikana analysoimme Pelaaja Ensinkyselyn palautetta. Palautteessa on voinut selkeästi ja ilahduttavasti havaita klubitalolla tehdyt
muutokset. Klubitalon saamat pisteet ovat nousseet 10 yksikköä verrattuna vuoteen 2016.
Kenttämme saa erityisesti kehuja viheriöissä,
bunkkereissa, kentän monipuolisuudessa, etäisyysmerkinnöissä ja WC-olosuhteissa. Kenttä
kokonaisuutena on yli alueen keskiarvon.
Yhteenvetona vuonna 2017 tehdyssä Pelaaja
Ensin-kyselystä voidaan todeta Ruukkigolfin
vahvuuksia olevan monipuolinen ja mielenkiintoinen kenttä, viheriöt, pro, klubirakennuksen ja
sosiaalisen ympäristön hyvä kehitys. Haasteina
meillä ovat väylät sekä ravintolatoiminta.
Viime talven aikana olemme edelleen
tehneet muutoksia klubitalollamme. Näkyvimpinä parannuksina ovat keskikerroksen
tilojen remontointi sekä kolmannessa kerroksessa tehdyt muutokset.
Toivottavasti alkavasta kesästä tulee lämmin ja
hyvä golfkesä meille kaikille!

Förbättringar
Under vintern har vi analyserat spelarnas svar
på ”Pelaaja Ensin”. I svaren kan man tydligt se
att förändringarna i klubbhuset har gjort en stor
inverkan. Klubbhusets poäng har stigit med 10
enheter jämfört med år 2016.
Vår bana uppskattas särskilt av våra greener,
bunkrar, banans mångfaldighet, distansmarkeringarna och WC -förhållandena. Banan som helhet ligger över genomsnittet på området.
Sammanfattningsvis är Bruksgolfs styrkor år
2017 enligt "Pelaaja Ensin" -undersökningen en
mångsidig och intressant bana, fina greener, omtyckt golf pro och klubbhusets renovering med
den trevliga sociala miljön. Som utmaning har
vi fairways och restaurang aktiviteten.
Under vintern fortsatte vi med små ändringar
i klubbhuset. De mest synliga är renoveringen
av toaletterna i restaurangen och förändringen
på tredje våningen, uppe på vinden.
Med hopp om en varm sommar och bra golfsäsong
för oss alla.

Tarvittaessa joustamme aukioloajoista!

H y v ä n p a l v e l u n p u u tavara l ii ke
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Ensikuja 15, 10300 Karjaa

Sähköposti: info@puuporssi.ﬁ
Puh 019-236473
www.puuporssi.ﬁ
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Närmatshörnan
Välkommen till RuG -närmatshörnan och handla lokala färska
produkter: Brödtorps äppel, saft
mm. och Backers goda bröd.
Vi utökar sortimentet med
säsongen.
Kör lokalt!

Lähiruokakulma
Tervetuloa RuG -lähiruokakulmaan ostoksille. Tarjolla
paikallisia tuoreita tuotteita ja
herkkuja: Brödtorpin omenoita,
mehua ym. ja Backersin
maukasta leipää.
Valikoima vaihtelee kauden
mittaan kulloinkin saatavilla
olevien antimien mukaan.
Kannata paikallista!

H ei!
Olen Nina, Ruukkigolfin toimitusjohtaja
viime syksystä alkaen. Onneksi kausi
vihdoin alkoi, malttamattomana olen sitä
odottanut koko talven.
Asun perheeni eli mieheni Pasin sekä
tyttäriemme Emman ja Ellenin kanssa
Kirkkonummella. Uutena perheenjäsenenä on Charly-koiramme, häntäkin tulette varmaan näkemään klubilla.
Aiemmin työskentelin neljä vuotta
Pickala Golfissa palvelupäällikkönä ja sitä
ennen matkailualalla, jolloin tehtäviini
erikoistuotepäällikkönä kuului mm. golftuote. Rakensin ympäri maailmaa suuntautuneita golfmatkoja ja sain samalla
nähdä monta kaunista kenttää.
Golf onkin ollut minulla harrastuksena jo 20 vuotta, mutta pelaajana olen
”tuuppari”-tasoinen harrastaja. Ei golfalalla työskentelevälle jää kuitenkaan
liikaa aikaa golfata, joten tämä kategoria
sopii minulle. Pelaamisen lisäksi nautin
luonnosta ja kauniista maisemista, siksi
golf on ollut jo pitkään lähellä sydäntäni.

Olen erittäin otettu
ja kiitollinen, että
minut on otettu niin
lämpimästi vastaan.

Nina Sampakoski
toimitusjohtaja / verkställande direktör
toiminnanjohtaja / verksamhetsledare
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Kun ensimmäistä kertaa ajoin Ruukkigolfin parkkipaikalle, ihastuin paikkaan
heti. Idyllisen kaunis miljöö ja ihana lämmin tunnelma. Etukäteen olin lukenut
vanhasta Frogleg -lehdestä, että "Ruukkigolf on loistava perhekenttä, jonne kaikki ovat tervetulleita. Kenttä koskettaa pelaajaa kauneudellaan ja samalla se antaa
haastetta, joka aikaansaa toistuvia nautinnollisia elämyksiä kauniissa luonnossa."
Näin uutena työntekijänä voin vahvistaa, että tämä on niin totta! Toivottavasti
tekin, jotka olette jo pidempään saaneet
nauttia paikan tunnelmasta ja kauneudesta, huomaatte arvostaa sitä edelleen.
Ollaan ylpeitä paikastamme.

On ollut mieluisaa ja helppoa tulla
Ruukkigolfiin töihin. Olen erittäin otettu
ja kiitollinen, että minut on otettu niin
lämpimästi vastaan. Odotan innolla tulevaa kautta ja että saan tavata teitä kaikkia. Toimisto on siirtynyt vintille eli sieltä
löydätte minut, ja sinne yläkertaan ollaan
saatu myös lounge-tila teidän kaikkien
pelaajien käyttöön. Vanhasta toimitusjohtajan huoneesta on tehty kabinetti, jota
voi hyödyntää myös kokouksia varten.
Tällä kaudella panostamme palveluihin: hyvin hoidettuun kenttään, erinomaiseen ravintolaan ja ystävälliseen
palveluun. Uutuutena meillä on kesäkuun alusta caddiemasterilla myynnissä
paikallisia herkkuja, mm Brödtorpin
herkullisia omenoita ja mehuja,
Backersin leipää sekä muita loistavia
tuotteita alueelta. Lähiruokakulmassa
on aina perjantaisin tuoreita tuotteita.
Tervetuloa pelaamaan ja viihtymään!

H ej!
Jag är Nina, VD för Bruksgolf sedan
förra hösten. Lyckligtvis har säsongen
äntligen börjat, har med spänning väntat
hela vintern.
Jag bor i Kyrkslätt med min man Pasi
och våra döttrar Emma och Ellen. Som
en ny familjemedlem har vi Charly, vår
rufsiga hund som ni säkert kommer att
träffa på klubben. Tidigare arbetade jag på
Pickala Golf som servicechef och innan
det inom resebranschen som specialproduktschef, där var bl.a. golf som en
produkt. Jag byggde upp golfresor runt
om i världen och samtidigt fick jag se
många vackra banor.

kategorin passar mig perfekt tillsvidare.
Förutom njutningen att spela så njuter
jag även av naturen och dess vackra vyer,
därför har golf länge varit nära mitt hjärta.
Då jag första gången körde till Bruksgolfs parkeringsplats förälskade jag mig
i stället med en gång. En idyllisk vacker
miljö och en underbar varm atmosfär.
Innan det hade jag läst i en gammal Frogleg- tidning, att ”Bruksgolf är en ypperlig
bana för familjer och där alla är välkomna.
Banan berör spelaren med sin skönhet

Kontoret har flyttat
upp på vinden, där
hittar ni mig.

och ger samtidigt en utmaning som ger
roliga upplevelser i vacker natur”. Som
nyanställd kan jag bekräfta att detta stämmer! Hoppas också ni, som länge har fått
uppleva denna varma atmosfär och skönhet fortfarande uppskattar vårt ställe. Vi
kan vara stolta över vår fina plats.
Det har varit trevligt och lätt att komma
till Bruksgolf på jobb. Jag är oerhört glad
och tacksam för ert varma mottagande.
Jag ser fram emot den kommande säsongen och att få träffa er alla. Kontoret
har flyttat upp på vinden, där hittar ni
mig, det finns också en lounge på övre
våningen som står till ert förfogande.
Det gamla VD rummet har ändrats till
ett kabinett som kan användas för möten.
Denna säsong fokuserar vi på servicen:
ett välskött område med fin bana, en
utmärkt restaurang och vänlig service.
Som en nyhet har vi lokala delikatesser
från början av juni vid caddiemastern till
försäljning, Brödtorps läckra äpplen och
saft, Backers bröd och andra fina lokala
produkter. Vi strävar till att varje fredag
ha färskvaror till försäljning.
Välkommen att spela och njut!

Golf har varit min hobby i 20 år, men
som spelare hör jag till “tuuppari” kategorin. Det är ont om tid för golfspelandet
då man arbetar på en golfbana, den här
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Nya krafter – nya vindar
Vi bruksgolfare inleder nu en ny golfsäsong
med allt vad det innebär av stora förväntningar
på bättre spel och bättre väder än ifjol.
Vår VD Staffan Tuomolin fick tyvärr i höstas
ett så lockande jobbanbud från Sarfvik Golf, att
han av förståeliga skäl inte kunde säga nej till det.
Jag är dock tacksam över att vi under två aktiva
golfsäsongerhaft förmånen att ha honom som
VD. Med sin långa erfarenhet i golfbranschen
förstod han att satsa på det som var viktigast för
att få Bruksgolf att fungera på bästa sätt. Förra året
förnyades bastu- och omklädningsutrymmena i
klubbhusets källarvåning. Banorganisationen
slimmades, men trots det fick vi med hjälp av
utomstående banexpertis både banan och i synnerhet greenarna i ypperligt skick mot slutet av
säsongen. Välvalda inbesparingar resulterade
dessutom i ett bra ekonomiskt resultat år 2017.
Vår nya VD Nina Sampakoski har nu en god
grund att bygga på. Hon föreslog redan i höstas för
styrelsen att vi skulle satsa på en uppfräschning
av interiörerna i klubbhuset. Så har också skett,
vilket säkert ökar trivseln både för oss själva och
för våra gäster. Nina har på lager många andra
goda idéer, som jag hoppas hon får förverkligade.
Jag önskar henne lycka till i sitt viktiga jobb!

Banskötselns finansiering
Under en längre tid har det krympande ekonomiska underlaget varit ett stort problem för många
banbolag. Även vi har fått dra åt svångremmen,
men hittills har vi ändå klarat oss rätt bra till
skillnad från många mindre banor. I många bolag
har man funderat på hur golfaktien kunde göras
mera attraktiv. Också vi har ökat på aktieägarnas
förmåner i förhållande till övriga spelare. Därtill har vi under ett antal år haft samarbete med
våra grannar gällande förmånligt spelande på
varandras banor. Detta samarbete kunde ytterligare utvecklas, kanske också med banor som
ligger längre bort.
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Den stora satsningen bör ändå göras på lockande spelrättspaket för nybörjare, juniorer,
studerande och gästspelare från när och fjärran.
På så vis kunde vi stegvis flytta över en del av
kostnaderna för banskötseln från dem som äger
aktierna till dem som använder golfbanan. Sådana
spelpaket får dock inte bli så förmånliga, att de
försämrar aktieägarnas möjligheter att hyra ut
sina spelrätter.
Förr eller senare kommer intressset för golf
igen att öka i Finland. Då ökar golf-intresset
också i vår landsända. Men därmed är det inte
sagt att folk vill skaffa sig spelrätt genom att
köpa en golfaktie, utan man vill kanske hellre
lösa in en spelrätt för en säsong i taget. Sådana
nya finansieringslösningar håller redan på att
genomföras på ett antal banor. Det knepiga är att
klara av finansieringen under övergången från
ett system till ett annat. Detta gäller i synnerhet
Bruksgolf. Vår styrelse följer därför noga med
hur det går för de banbolag som gått in för nya
finansieringslösningar för se om någon av dessa
lösningar kunde passa Bruksgolf i framtiden.

Uudet voimat – uudet tuulet
Henrik Räihä
styrelseordförande
JC Bruksgolf Ab/
hallituksen puheenjohtaja
JC Ruukkigolf Oy

Uuden golfkauden alkaessa olemme taas
täynnä intoa päästä kentälle pelaamaan ja kehittämään peliämme. Säähän ei oikein suosinut meitä
viime vuonna, joten nyt olisi paikallaan lämmin
ja aurinkoinen kesä.
Staffan Tuomolin siirtyi viime marraskuussa
Sarfvik Golfin toimitusjohtajaksi. Staffanin päätös oli meidän kannalta valitettava, mutta hänen
urakehityksensä kannalta ymmärrettävä. Olen
kuitenkin kiitollinen siitä, että hän ehti toimia
meillä kahtena kautena. Kokeneena golfjohtajana
Staffan tiesi mihin kannattaa panostaa kentän,
ympäristön ja toimintojen saamiseksi entistä
eheämpään kuntoon. Viime vuonna toteutettiin
kauan toivottu alakerran sauna- ja pukeutumistilojen uusiminen. Kenttäorganisaatiota pienennettiin, mutta ulkoisen kenttäasiantuntijan avulla
onnistuttiin kuitenkin kentänhoidossa erinomaisesti. Erityisesti panostettiin viheriöiden parantamiseen. Näillä ja muilla rationalisoinneilla päästiin viime vuonna erinomaiseen taloudelliseen
tulokseen.
Uudella toimitusjohtajallamme Nina Sampakoskella on nyt hyvät lähtökohdat jatkaa työtä.
Tultuaan meille viime marraskuussa Nina lähes
ensi töikseen ehdotti hallitukselle klubitalon sisätilojen kunnostamista. Tämä päätettiin toteuttaa
ja mielestäni lopputulos on hyvä. Melko pienellä
panostuksella ravintola on aikaisempaa siistimpi
ja tyylikkämpi. Ninalla lienee paljon muitakin
parannusajatuksia. Toivottavasti pystymme ne
toteuttamaan ajan mittaan. Toivotan Ninalle menestystä uudessa tehtävässään.

lisäetuja suhteessa ei-omistajiin. Olemme myös
luoneet osakkaille mahdollisuuden pelata edullisesti naapurikentillä. Tätä yhteistyötä kannattaisi
kehittää edelleen, ehkä myös kauempana sijaitsevien kenttien kanssa.
Jatkossa meidän tulee tarjota edullisia pelioikeuspaketteja uusien golffaajien sekä junnujen, opiskelijoiden ja vieraspelaajien houkuttelemiseksi kentällemme. Onnistuessaan tämä
olisi oiva keino kasvattaa kentänhoidon rahoituspohjaa ja tervehdyttää kustannusten jakoa kentän
omistajien ja kenttää käyttävien välillä. Pelipaketteja ei kuitenkaan tule hinnoitella niin alhaisiksi
että osakkaiden mahdollisuudet vuokrata pelioikeutensa ulkopuolisille vaikeutuvat.
Kiinnostus golfia kohtaan tulee ennemmin
tai myöhemmin taas lisääntymään Suomessa.
Silloin golfinto varmastikin kasvaa myös meidän
maankolkassamme. Mutta se ei merkitse sitä,
että uusi golffaaja aina olisi valmis investoimaan
golfosakkeeseen. Hän haluaisi ehkä itselleen
toisentyyppisen pelioikeuden, vaikkapa vain
vuodeksi kerrallaan. Tällaisia uusia ratkaisuja
kentänhoidon kustannusten kattamiseksi ollaan
jo kokeilemassa eräillä kentillä. Hankalinta tällaisessa rahoituspohjan muutoksessa on siirtymävaiheen rahoituksen turvaaminen. Tämä koskee
erityisesti Ruukkigolfia. Yhtiömme hallitus seuraa valppaasti uuteen rahoituspohjaan siirtyneiden yhtiöiden talouden kehittymistä sen selvittämiseksi, olisiko jokin näistä rahoitusratkaisuista
malliksi meille tulevaisuudessa.

Kentänhoidon rahoitus
Supistuva rahoituspohja on jo jonkin aikaa ollut
osakasrahoitteisten kenttäyhtiöiden huolena.
Ruukkigolfin on myös ollut pakko ryhtyä säästöja tehostamistoimiin kentänhoidossa, mutta toistaiseksi olemme pärjänneet hyvin moniin muihin
golfkenttiin verrattuna. Useissa kenttäyhtiöissä
pohditaan nyt keinoja golfosakkeiden suosion
lisäämiseksi. Ruukkigolfissa osakkaille on luotu
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Sören Isaksson
kapten/kapteeni

Kapulan vaihto
Från ansvarig för klubbens
tävlingsverksamhet till kapten
Vad betyder det och hur kom
det sig? En befordring eller
inte?
Det var nu min andra period som
ansvarig för utvecklandet av tävlingsgolfen inom klubben. Den här gången
blev sessionen endast två år lång. Tiden
tog slut så att säga halvvägs, för ännu
skulle det funnits projekt att fortsätta att
utveckla. Jag trivdes som tävlingschef
och skulle även gärna ha fortsatt. Men nu
blev det inte så.

Hur kom det sig att det gick så?
För att få svar på den frågan är det skäl
att gå tre år tillbaka i tiden. Jag var då
tillfrågad att bli er kapten. Men styrelsen
ansåg mig då vara för gammal för den
uppgiften. Ungdomen kom upp jämsides
och körde förbi! Som tur är har jag nu
blivit yngre och har nu äntligen blivit
utsedd till klubbens kapten.
Som tävlingschef brann jag för att
utveckla möjligheterna för tävlingsgolfarna. Jag ansåg att om föreningen
skulle sköta uppbackningen för våra
tävlingsgolfare bättre, så skulle även
framgång följa. Till senaste säsong
lyckades vi äntligen få ordning på
representationsspelarnas stödsystem.

Hur gick det sen?
Satu Huotari i landslaget och Hannu
Metsola två gånger femte i FM.
Min egen dröm var att någon skulle vara
på prispallen i FM. Det kom ingen FM
medalj, ÄNNU, men en landslagsplats
smäller ännu högre.
Med andra ord är det bevisat att
med rätt uppbackning så har våra
tävlingsgolfare kapacitet att konkurrera
med de allra bästa spelarna i landet.
Vi har duktiga och begåvade spelare i
klubben. Spelarna är beredda att göra
frogleg 8

jobbet, att prestera och kamma hem
medaljer. Det enda klubben behöver
göra är att stöda dessa spelare och på
detta sätt ge dem möjligheter. Det är
möjligt, bara det finns passion och
förståelse i styrelsen och hos ansvarspersonerna.
Som er nyvalda kapten kommer jag
ivrigt att följa med hur våra tävlingsgolfare presenterar på de olika nationella Tourerna. De spelarna som spelar där
är ju också samtidigt föreningens ansikte
utåt.
Kaptenernas uppgifter i föreningen är
detaljrikt beskrivna i kaptenens handbok. Inte ens den mest helgalna och
passionerade, arbetsnarkomanen till
kapten klarar ens av hälften av
dessa uppgifter. För att själv vara helt
ärlig vet jag inte riktigt hur jag skall
utföra kaptenens åligganden. Tävlingschefens uppgifter var för mig kristallklara men kaptenens uppgifter är så
mångfacetterade att jag har svårt att, så
att säga, anamma uppgiften.

Saariston Juha on nyt siirtynyt reserviin
ja on tullut minun vuoroni viedä kapteenin kapulaa eteenpäin. Juhan saappaat
ovat isot täytettäviksi, mutta voin luvata,
että tulen kapteenina tekemään parhaani
teidän ja seuramme hyväksi.
Olen ollut tätä ennen kahteen eri
otteeseen seuran kilpailutoiminnan vetäjänä. Jälkimmäinen pesti kesti vain kaksi kautta ja työ jäi osaltani vähän puolitiehen. Saimme kuitenkin monta projektia liikkeelle. Minua ehdotettiin jo kolme
vuotta sitten seuran kapteeniksi, mutta
olin silloin seuran hallituksen mielestä
liian vanha. Nyt olen kuitenkin nuorentunut ja nimitetty tähän vaativaan tehtävään ;-))
Kilpailutoimikunnassa keskityin kilpapelaajiemme edellytysten parantamiseen. Menestystä tulisi, jos saisimme

toiminnalle seuralta riittävästi tukea ja
viime kaudella saimme aikaan vihdoin
tukijärjestelmän tähän toimintaan.
Unelmani oli saada joku pelaajamme
palkintopallille SM-kisoissa. Sitä ei ole
vielä tapahtunut, mutta Hannu Metsolan kaksi 5. sijaa ja Huotarin Sadun
maajoukkuepaikka ovat kyllä kovia saavutuksia. Näillä saavutuksilla on osoitettu,
että oikealla panostuksella ja asenteella
meidänkin pelaajillamme on mahdollisuuksia kilpailla tasapäisesti kaikkien
parhaiden kanssa. Uutena kapteenina
tulen innokkaasti seuraamaan kilpapelaajiamme kansallisissa kilpailuissa.
Kisamenestyksen lisäksi he ovat myös
kasvomme ulospäin.
Kapteenin toimenkuva on kuvattu hyvin
tarkasti eri opaskirjoissa. Tehtäväluettelo

on niin laaja, että kukaan ei varmasti pysty
hoitamaan edes puolta niistä asioista.
Ollakseni rehellinen, en vielä tarkkaan
tiedä, mitä on edessäpäin. Kilpailujohtajan asema oli minulle kristallinkirkas ja tulen siinä tukemaan edelleen
uutta puheenjohtajaa Jari Laihoa hänen
tehtävissään.
Golfseuran kapteenin tärkein tehtävä
on toimia kaikkien pelaajien silminä,
korvina ja puhemiehenä eri foorumeilla.
Kaikkien mielipiteet ovat tärkeitä, joten
ottakaa minua rohkeasti hihasta kiinni ja
tuokaa asianne ja ideanne esiin. Uskon
ja toivon että yhdessä saamme ihmeitä
aikaiseksi. Nyt jos koskaan meillä on
mahdollisuus tehdä tulevasta kaudesta
Ruukin paras kautta aikojen. Yhdessä se
tulee onnistumaan!

SÄHKÖKÄRRYT

Till först kommer jag nog att ha ena
benet i tävlingskommittén, där jag ännu
är medlem, och så gott jag kan stöda nya
tävlingschefen Jari Laiho i hans uppgifter.
Sen gäller det säkert som kapten att ha
ögon och öron öppna och lyssna på medlemmarnas åsikter. Så bästa medlemmar, närhelst vi möts, ryck mig i ärmen
och framför era åsikter. Jag skall sträva
efter att vara er kontakt till styrelserna.

FW7s GPS kitkajarrulla

FW7s kitkajarrulla

Oss väl och ingen illa!

FW3s

C2, taittuu erittäin
pieneen tilaan
www.goldenpro.fi

Hinnat:
Powakaddy FW3s
Powakaddy C2
Powakaddy FW7s
Powakaddy FW7s GPS

695,995,1095,1245,-

Kaikki kärryt sisältävät lithium akun sekä automaattilaturin

09-2411020

golf@goldenpro.fi

Lotta Fiskars
ladykapten | klubb- och damkommittéens ordf./
ladykapteeni | klubi- ja naistoimikunnan pj

H ej!

H ei!

Sommaren närmar sig och därmed mitt sista år som
ladykapten. Vintern har varit lång och jag saknar er
alla. I januari började femton av våra medlemmar
yogan som ordnades av medborgarinstitutet i Karis
med Mirkku som dragare.
Denna säsong ordnas Jounis populära träningskvällar för damerna som tidigare, likaså damernas
klubbkamper mot EkeGolf och HanGolf.
Den 9. juni deltar vi i Pojo Dagen med ”Puistogolf”, hoppas många fler blir intresserade av denna
fina gren. Det har varit förändringar i klubbhuset,
toaletterna är renoverade och Ninas kontor finns i
övre våningen och likaså Birdie- trädet för damerna.
Klubb-/ damkommittéen har fått nya medlemmar:
Outi Itkonen och Tuija Elomaa. Päivi Peltola och Taru
Röman fortsätter, så nu är vi en större grupp. Nina
och Jouni planerar en klubbresa till hösten antagligen
till Italien, mera information senare.

Kesä lähestyy ja näin myös minun viimeinen vuosi
ladykapteenina. Talvi on ollut pitkä ja kaipaan teitä.
Tammikuussa viisitoista jäsentä aloitti joogan Karjaalla, Mirkun johdolla.
Myös tänä kesänä järjestetään suosittuja Jounin
treeni-iltoja naisille, naisten seuraottelut EkeGolfia
ja HanGolfia vastaan jatkuvat niin kuin ennenkin.
9. kesäkuuta osallistumme Pohjan Päivään ”Puistogolfilla”, toivottavasti moni uusi harrastaja löytää
tämän hienon lajin. Klubitalossa on ollut muutoksia
ja vessat on remontoitu. Ninan toimisto siirtynyt yläkertaan, kuin myös naisten Birdie-puu.
Klubi-/naistoimikunta on saannut uusia jäseniä
Outi Itkonen ja Tuija Elomaa. Päivi Peltola ja Taru
Röman jatkavat, niin nyt olemme isompi ryhmä. Nina
ja Jouni suunnittelevat klubimatkaa syksylle, Italiaa
on mietetty, siitä enemmän tietoa myöhemmin.

Önskar alla en fin och trevlig spelsommar, vi ses på
klubben och banan!
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Toivon kaikille ihanaa ja hyvää pelikesää, nähdään
klubilla ja kentällä!

11 frogleg
11

Nuorempia senioreita
Suomessa miessenioreiden keski-ikä
muuttui 01.01.2017, kun miesten seniori-ikä laski 55 vuodesta viiteenkymmeneen. Eli yhdessä yössä yli kymmenestä
tuhannesta suomalaisesta miesgolfarista tuli myös senioripelaajia (0–5 vuotta
aikaisemmin kuin vuonna 2016).
Seniorioikeudet saa sinä vuonna kun
täyttää 50, vaikka synttärit olisivat 31. joulukuuta. Euroopan Golfliitto (EGA) päätti
vuosikokouksessaan marraskuussa 2015
alentaa miesseniorien ikärajaa 50 vuoteen. Päätös tuli voimaan vuoden 2016
alusta ja koski tässä vaiheessa EGA:n yksilö- ja joukkue EM-kilpailuja. EGA totesi
päätöksessään, että kukin jäsenmaa tekee
omat kansalliset päätöksensä itsenäisesti. Suomessa päätettiin soveltaa tuota ikärajamuutosta vuodesta 2017 alkaen kuten
muuallakin Manner-Euroopassa.
Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen,
ovat R&A ja USGA päättäneet säilyttää
amatöörimiesten seniori-ikärajan ennallaan eli 55 vuodessa. Näin ainakin
USA:ssa ja Brittein saarilla säilyy vanha
ikäraja. Myöskään Euroopan Seniorigolfliitto (ESGA) ei päätöstä ole hyväksynyt
ja sen järjestämissä EM-joukkuekisoissa
voivat pelata vain 55 vuotta täyttäneet
miehet.
Meillä Suomessa tämän muutoksen
vaikutukset näkyivät lähinnä kilpagolfissa maajoukkuetasolta seurojen viikkokilpailuihin. Tavalliselle klubipelaajalle
asialla ei ollut oikeastaan suurtakaan
merkitystä. Se mahdollisti kuitenkin liittymisen esim. Suomen Golfsenioreihin
ja sen jäsenetujen käyttämisen ja ehkä toi
muitakin etuja. Täällä Indonesiassa, jossa
kirjoitan tätä juttua, senioripelaajat saavat viikolla usein alennusta gf-maksuista,
mutta seniori-ikä on täällä 55 vuotta. Tosiasiahan tietysti on, että harva viisikymppinen tuntee itsensä seniori-ikäiseksi ja
moni naispelaaja suorastaan loukkaantuu, jos häntä kutsuu senioriksi.
Kilpailuluokat muuttuivat ja M50:n ja
M65:n väliin tuli uusi Tour M60. Omissa
viikkokilpailuissamme sarjoja on rakenneltava pikemminkin osanottajamäärien
perusteella, ja viime vuonna pyrimme
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Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj

kahteen sarjaan naisissa ja kolmeen sarjaan miehissä. Kaikkiin luokkiin ei kuitenkaan riittänyt pelaajia ja siksi palattiin kolmeen sarjaan, eli N50– ja M70–,
jotka pelaavat molemmat tiiltä 47. Sarja
M50–69 pelaa tiiltä 57, sama mahdollisuus on M70-sarjan pelaajilla, jos tämän
tiin valitsee kauden alussa ja pelaa koko
kauden siltä.
Olemme jo vuosia tarjonneet työssäkäyville mahdollisuuden pelata iltapäivisin
töiden jälkeen viikkokilpailua, kunhan
löytää itselleen pätevän merkkarin. Viime
vuoden viikkokilpailuissa tehtiin jälleen
uusia ennätyksiä huolimatta sateisesta
ja kylmästäkin kesästä. Menimme siis
vastavirtaan, kun pelaaminen Suomen
kentillä yleensä väheni 7–8 prosentilla
noin 2,7 miljoonaan kierrokseen. Rankingiin laskettaviin 18 kilpailuun osallistui 82 (78) eri pelaajaa, joista 22 naista
(-4) ja 60 miestä (+8). Kaipaamme siis
joukkoomme lisää naissenioreita. Miesten lukumäärän kasvu selittyy ikärajan
laskulla. Kaikkiaan ilmoittautumisia oli
718 ja kierroksia pelattiin 699. Kahdessa
kilpailussa, 29.6. (49) ja 12.07. (48) päästiin jo melkein 50 pelaajaan.
Rankingin voitot menivät naisissa
Ulpu Helkkulalle, seniorimiehissä Sören
Isakssonille ja veteraaneissa Olli Mattilalle. Senioreiden ja veteraanien mestaruuskilpailut järjestettiin syyskuun alussa.
Tavoitteena oli pelata kolmessa sarjassa
sekä naisten että miesten sarjoissa, edellyttäen vähintään kuusi osanottajaa sarjaa kohden. Jouduimme naisten osalta
tyytymään yhteen sarjaan, kun sekä nuorempien että veteraaninaisten sarjoihin
ei löytynyt riittävästi osanottajia. Liekö
osanottajia karsinut myös kaksipäiväinen
kilpailu ilman tasoituksia. Paras naisseniorimme Satu Huotari puolestaan oli
Slovakiassa EM-kisajoukkueen mukana.
Mestaruuden voittivat N50– Ulpu Helkkula, M50–59 Timo Siro, M60–69
Kristian Toivio ja M70– Arto Lehtola
(jatkorei'illä Olli Mattilaa vastaan). Senioreiden reikäpeli-mestaruuskilpailuissa
scratch-sarjassa voiton vei Timo Siro ja
reikäpelicupin voitti Kari Sarlin.

Ruukin seniorit osallistuivat aktiivisesti seniorikisoihin ja menestystäkin
saavutettiin. Naisten Finnish Senior
Tourilla Satu Huotari oli rankingissa 9.
ja SM-kisoissa (N50) 7. Lisäksi hänet valittiin Suomen maajoukkueeseen. Marja
Forsman oli 44. rankingissa ja 5. SM:ssä
(N65). Miehissä Timo Siro oli 31. rankingissa ja 39. SM:ssä. Pertti Korkiakoskella
oli kategoria FST:lle, mutta ei loukkaantumisen vuoksi pystynyt pelaamaan. FST:n
karsinnoissa Kari Kumpulainen sai kategorian vuodelle 2018 FST:hen.
Muut Tourit:
M50 Haastajatour: Kari Kumpulainen
21., Sören Isaksson ja Kari Sarlin 66.
M60 Tour HCP: Kristian Toivio 55.
N60 tour: Marja Forsman 2.!!!!
M65 Tour: Kristian Toivio 11. HCP-sarja
ja 55./SCR
Puuhamiehellämme Juhani ”Jussi”
Kiiskisellä oli viime kesänä syytä myhäilyyn. Paitsi että hän täytti kesällä pyöreitä
vuosia, täyttyi syksyllä myös Jussin unelma ensimmäisestä holarista torstaina
28.9.2017 n. klo 11.50 kolmosväylällä.
Onnittelut meidän kaikkien puolesta!
Viikkokilpailut käynnistyvät 2.toukokuuta ja edellisvuosien tapaan niitä on
16. Muut rankingkilpailut ovat J-Trading
ja senioreiden ja veteraanien mestikset.
Seuraotteluista valtaosa on jo sovittu,
niistä tietoa nettisivuillamme.
Kesäksi toivomme lämpöä, öisin sadetta ja päivisin aurinkoa, ja siinähän se
on, SENIORIN KESÄ!

Promme Jouni Simanainen järjestää 3–4 suosittua senioriklinikkaa.
Klinikoiden ohjelmassa on ensin aamupäivällä treenit 09.00–11.30,
lounas 11.30–12.30 ja yhdeksän reikää alkaen 12.30, jolloin Jouni kiertää ryhmissä
neuvomassa todellisissa pelitilanteissa. Mukaan pääsee max 12 henkilöä/klinikka.
Klinikan hinta on silloin 25e/h, ei sis. lounasta. 10 osanottajalla hinta on 30e/h.
Aamupäivien ohjelma vaihtelee hieman, joten jos osallistuu useampaan klinikkaan,
ohjelmassa voi olla kertausta, mutta myös uusia asioita. Tarkempaa tietoa
päivämääristä kotisivuilta www.ruukkigolf. fi ja toimistolta.
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Jari Laiho
kilpailutoimikunnan pj

Kohti uutta kilpailukautta!
Ruukkigolfin pian käynnistyvä kilpailukausi tarjoaa jälleen jokaiselle elämyksiä,
ikään ja tasoitukseen katsomatta. Perinteisen kilpailukalenterin löydät tästä
lehdestä ja toki myös kotisivuillamme
on jatkuvasti päivittyvä ”Kilpailut &
Tulokset” -osio. Jo vakiintuneiden kilpailutapahtumiemme lisäksi muutama
uusi kokeilukin mahtuu mukaan. Niistä
enemmän tietoa myöhemmin sivuillamme, kun yksityiskohdat on vahvistettu.
Juttua kirjoittaessani on juuri päättynyt WGC Mexico Openin trilleri, missä
jatkoreiällä Phil Mickelson ratkaisi voiton. Ne, joilla oli mahdollisuus loppuhetket nähdä, etenkin Mickelsonin jäätävä
päättäväisyys viimeisellä tiiauspaikalla,
ovat varmasti samaa mieltä – voittaja oli
selvillä jo ennen uusinnan avauslyöntejä.
Pohdin pitkään miten neljän päivän ja 72
reiän jälkeen voi henkisesti valmistautua
käytännössä täysin uuteen kilpaan. Justin
Thomaksella oli vajaa tunti aikaa varautua mahdolliseen jatkoon. Epäilemättä
kärsimystä oli joka epätietoisuuden minuutti, ollessaan voiton syrjässä kiinni
viimeiseen tasoittavaan puttiin saakka.
Phil aloitti oman henkisen ”sodankäyntinsä” välittömästi kierroksensa päätyttyä – palautti kortin, rupatteli tuttujen
kanssa, istuskeli, söi ja varmaan olisi
ottanut nokkaunetkin ilman järjestäjien
patistelua. Meksikon jatkoreiän – tai kilpailukierroksen Ruukkigolfissa – menestys määräytyy mahdollisesti jo kauan
ennen ensimmäistä avausta. Mitä teet
ennen kilpailun käynnistymistä tulee
vaikuttamaan suoritukseesi.
Mikäli esimerkiksi lataat itseesi negatiivisia ajatuksia, tiedostaen tai tiedostamatta, tulos on sen mukainen. Henkisen
puolen valmistautumista ennen kilpailua
ei tulisi aliarvioida, päinvastoin, mahdolliset virheet tulisi tunnistaa ja myös
varautua ns. ansojen välttämiseen. Seuraavaksi muutamia vinkkejä henkisen
valmennuksen gurulta Mark Walkerilta
käytettäväksi ennen avaustiille astumista, mitkä voivat myös vaikuttaa onnistuneeseen kierrokseen.
frogleg 14

Heikkouksiin keskittyminen
Sinulla saattaa olla ongelmia vaikkapa
putterin kanssa tai bunkkerilyönneissä.
Olet edellisessä kisassa mahdollisesti tuhonnut tuloskortin keskipitkillä puteilla
ja/tai viettänyt pidempiä aikoja hiekkakuopassa. Uskot, että jos korjaat ongelman lämmittelyssä ennen kisaa, tulos
tulee paranemaan. Näin voi olla, mutta
todennäköisempää on, että keskittyessäsi
harjoitusgriinillä kyseisiin putteihin tai
harjoitellessa viime tinkaan bunkkerilyöntejä, luot itsellesi ahdistusta ja lasket vain itseluottamustasi. Pahimmillaan
tiiauspaikalla alat jo pelätä edessä olevaa
ensimmäistä puttausta tai bunkkeria.
Korjaavat toimet tulisi tehdä päiviä ja
viikkoja ennen, lämmittelyssä se on jo
myöhäistä. Keskittyminen puolestaan
vahvuuksiin ruokkii itseluottamusta ja
juuri niihin tulisi panostaa ennen starttia.

Ennakkopaineiden käsittely
Asetamme usein itsellemme kohtuuttomia tulostavoitteita ja odotuksia: ”päästävä sen ja sen lyöntimäärän alle”, ”tänään ei yhtäkään kolmen putin griiniä”
ja ”jokaisen avauksen on oltava väylällä”.
Keskittyessämme ennakkoon sangen
epävarmaan tulemaan, kasvatamme
vain turhaan stressiä. Jokainen haluaa
pelata tasonsa mukaisesti, mutta jotta
tämä onnistuisi, mielen tulee olla kirkas
ja etenkin tässä hetkessä. Joku voi toki
ajatella, että ilman tulostavoitteita ei voi
olla motivaatiota kilpailla. Ehkä näin,
mutta kuinka monta kertaa ylimitoitetut
odotukset ovat johtaneet turhautumiseen
ja huonoon peliin? Itseluottamus ja asenne – pelaan niin hyvin kun pystyn ja jopa
voitan. Samoin hyväksyn tosiasian, etten
kykene täysin vaikuttamaan jokaisen
kierroksen tuloskorttiin. Ennen ensimmäistä tiiauspaikkaa hivenen ”yläkerran
siivousta” ja turhat odotukset pois.

Ulkoiset huolen aiheet
Kilpailuissa on muutamia tekijöitä joihin
on vain rajallisesti mahdollista vaikuttaa,
jos ollenkaan – kentän kunto, peliryhmä,
starttiaika ja tietenkin sää. Sen sijaan voit

lopulta vain välttääksesi virheitä. Epävarmuus kääntyy myös nopeasti negatiivisuudeksi ja et kykene keskittymään siihen mitä pitäisi tehdä tässä ja nyt. Sinulla
tulee olla kirkas suunnitelma mielessä
kierroksen läpiviemiseksi, luotat siihen
ja myös kykyysi muuttaa sitä tarvittaessa.

Menneisyyden käsittely

kontrolloida mitä teet, ajattelet ja mihin
keskityt. Kilpailukierros antaa oikeutuksen olla erittäin itsekeskeinen, toki etikettiä unohtamatta, ulkoisiin puitteisiin
energian tuhlaaminen on täysin turhaa.
Huolehtiminen luo pahimmillaan vain
turhia jännitteitä ja rauhattomuutta,
mikä näkyy myöhemmin tuloskortissa.

Aikainen keskittyminen
Keskittymisen aloittaminen kilpailuun
liian aikaisin ei aiheuta ainoastaan henkisen paineen kasvua, myös fyysiset toiminnot häiriintyvät (adrenaliinin erittyminen, lihaskireys, ruuansulatus jne.).
Kierroksen käynnistyessä olet mahdollisesti jo väsynyt, sekä psyykkisesti että
fyysisesti. Ajattelun pysäyttäminen ei tule
toimimaan, mutta kanavointi kyllä. Tulisi
siis löytää mielelle jotain muuta puuhaa
esimerkiksi kirja, elokuva, musiikki ja
lopulta vaikka terassiparlamentti kahveineen. Tavoite on saavuttaa mielenrauha
ja rentous, ennen varsinaista suoritusta.

Teinkö tarpeeksi ennen kisaa?
Joillakin golffareilla on taipumus kyseenalaistaa oma valmistautumisensa;
harjoittelinko tarpeeksi, onko tekniikka
kunnossa, oikea mailasetti, jne. Kentälle
tullessa voit olla jo maanisessa tilassa kaikista arvailuista. On vain hyväksyttävä –
tehty mikä tehty – ja keskittyä nauttimaan
mahdollisuudesta pelata rakastamaasi
lajia. Jokainen kilpailu antaa palautetta,
kokemuksia, mitä voi tehdä ensi kerralla
toisin tai paremmin jos siihen tarvetta on.

Mikä voi mennä pieleen?

Monet meistä kokevat déjà vu-tuntemuksia ennen kierrosta ja sen aikana: ”se
reikä 13, missä olen nyt viidesti avannut
veteen” tai ”milloin viimeksi vältin bunkkerin vitosella”. Sillä mitä on tapahtunut
aikaisemmin, ei välttämättä ole mitään
tekemistä tulevan kanssa, jos mielessäsi
niin päätät. Miksi murehtia mennyttä ja
etenkin rakentaa mielikuvia ennakkoon
epäonnistumisesta, sillä näin se kuudes
kerta lutakkoon todennäköisesti myös
toteutuu. Ennen kierrosta ja myös kierroksella olisi hyvä mielessä pyörittää omia
henkilökohtaisia highlightteja ja välttää
ajatusten siirtymistä kauhu-genreen.
Kaikki edellä olleet vinkit tähtäävät
mielentilan saavuttamiseen, missä olet
positiivinen, rento, itsetunto sekä luottamus omaan tekemiseen kohdillaan
ja samalla kuitenkin keskittyneen päättäväinen. Aivan kuten oli Mickelsonilla
Meksikon jatkoreiällä.
Uskon, että melkein me kaikki olemme kokeneet ns. flow-tilan ainakin kerran tai useammin. Tila missä – ainakin
itselläni– olo tuntuu kevyeltä ja kaikki on
ikään kuin kirkasta ja itsestään selvää.
Tiedän jo ennen lyöntiä tai puttia, että
se tulee onnistumaan, samoin seuraava,
jne. Miten tila syntyy ja mihin se häviää,
on täysi arvoitus. Kenties hyvä henkinen
valmistautuminen voisi lisätä ilmentymiä.
Toivon kaikille erinomaista golfkautta ja
lukuisia flow-tiloja!

Lähde:
7 Golf Mental Mistakes To Avoid Before
A Competition by Mark Walker | Jul 17,
2016 | All Mental Game Articles

Klassinen ”mitä jos”-ajattelu johtaa suoraan miinakentälle, lisäten tuntemuksina painetta ja ahdistusta. Jos keskityt
ajattelemaan kaikkia niitä asioita mitkä
mahdollisesti voivat mennä pieleen, täytät mielesi epävarmuudella ja ponnistelet
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Seppo Laamanen
junioritoimikunnan pj

Ruukissa koko
perhe pelaa
Ruukkigolfin junioritoiminnan
tavoitteena on lisätä perheiden liikunnan
harrastamista. Ruukin junioritreeneissä
treenaavat kaikki samaan aikaan yhdessä.
Mukaan ovat tervetulleita niin aloittelijat
kuin pidemmälle ehtineet, isot ja pienet
golffarit.
Toiminnan runko koostuu pääosin
tiistaisin pidettävistä PGA Pro treeneistä sekä peli-illoista. Tiistaisin pron
apuna toimii junioritoimikunta sekä vapaaehtoisia apuaikuisia. Yhteiset treenit
lisäävät yhteisöllisyyttä ja madaltavat
kynnystä tulla oma-aloitteisestikin treenaamaan. Harjoitusalueet ovat kaikkien
käytössä myös treenien ulkopuolella.
Ruukkigolfin tiistaitreeneissä golfin
aloittamiseen ei tarvita omia välineitä.
Toimikunta lainaa välineet. Koko kauden
(toukokuu–syyskuu) harjoitusmaksu on
100e/hlö ja sisaralennus on 50e. Aikuisten treenimaksu on myös 100e. Mikäli
harrastustoimintaan osallistuu koko perhe, hintaa on soviteltu tapauskohtaisesti.
Koko perheen yhteiset treenit edistävät
matalan harrastuskynnyksen toimintaa.
Kun koko perhe harrastaa samaan aikaan,
kuljetusasiat helpottuvat ja liikunnallinen elämäntapa tulee osaksi perheen
yhteistä arkea. Toiminnan tavoitteena on
lisätä perheiden määrää Ruukkigolfissa.
Junioritoimikunta on aloittanut jo
talven aikana Laatumerkki-prosessin.
Laatumerkin myöntää Suomen golfliitto.
Tavoitteemme on saada kesän aikana
Laatumerkki seurallemme. Se selkeyttää
myös toimintaamme.
frogleg 16

Kesäharjoitukset alkavat tiistaina 8.toukokuuta ja kestävät syyskuun
loppuun asti. Kilpailukausi 2018 aloitetaan 19. toukokuuta järjestettävällä
Future Tour -osakilpailulla. Siihen saapuu kilpailemaan alle 16v tyttö- ja poikajunioreita eri sarjoissa. Heti seuraavana päivänä 20. toukokuuta pidetään
Junior Challenge Tour -osakilpailu,
johon osallistuvat alle 21v juniorit.
Lisäksi junioreitamme tulee osallistumaan Finnish Junior Tour ja mahdollisuuksien mukaan myös SM- kisoihin.
Ruukkigolf Open ja 24h-tapahtuma tullaan yhdistämään samanaikaiseksi
tapahtumaksi. Tästä saatavat tulot käytetään junioreiden hyväksi. Näistä lisätietoa
myöhemmin.
Tapahtumakalenterimme löytyy kotisivuiltamme osoitteesta ruukkigolf.fi/
juniorit ja muuta tietoa toiminnastamme mm. Facebook /RuukkigolfJuniorit –
sivultamme.
Aurinkoisia pelikelejä kaikille, nähdään
Ruukissa !

Golf on mun juttu, koska
meillä on myös tyttögolf.
Erin 8v
Golf on minun juttuni,
koska saan olla ulkoilmassa
isäni kanssa.
Ella 11v

...siellä näkee ystäviä
ja se on tosi kivaa.
Casper 9v
Koska siinä tapaa uusia
ihmisiä, harjoittelu on helppoa
ja ei ole kovin raskasta.
Melina 14v

...koska golf on kivaa.
Oliver 7v
Golf haastaa pelaajan
fyysisesti ja henkisesti.
Onni 15-v

Golf on rauhallista ja hauskaa.
Venla 12v

Kivaa, kun saa olla ulkona.
Romeo 11v

...koska tykkään siitä.
Tiger 8v

...se on haastavaa ja
samalla tosi kivaa.
Kiira 12v
Golf on mun juttu, koska
se on niin hauskaa ja kivaa.
Erika 11v

...koska sitä voi pelata
monella eri tavalla ja se on
hauskaa vaikka ei aina
onnistuisikaan.
Mari 14v

...koska tykkään siitä.
Ella 12v

...siinä saa olla ulkona ja pelata.
Benjamin 12v

Koska siellä näkee kavereita
ja golf on kivaa ja rauhallista.
Elli 12v

Golf on kivaa ja saa pelata
kavereiden kanssa.
Anni 10v

Golf är min grej för man får
glass när man lyckas.
Liam 12v
Golf on mun juttu, koska
rakastan sitä lajia vaikka se
onkin välillä vaikeeta,
mutta onnistumisen tunne
on mahtava.
Joel 16v
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Jouni Simanainen
PGA Golfpro
pro@jounisimanainen.fi
050 5367 438

Pron kuulumiset
“Golf is deceptively simple and endlessly complicated; it satisfies the soul and frustrates the
intellect. It is at the same time rewarding and
maddening – and it is without a doubt the
greatest game mankind has ever invented.”
-Arnold Palmer
Hiljattain edesmennyt Arnold Palmer
nosti golfin maailman tietoisuuteen. Hän
oli lajin ensimmäisiä supertähtiä. Tuossa
yllä olevassa lainauksessaan, hän kertoo
mielestäni aika osuvasti golfista. Se on
pelinä yksinkertainen mutta samalla todella monimutkainen. Sama pätee myös
pallon lyömiseen. Periaatteessa se on todella helppoa – heilauta mailaa ja pallo
lentää. Hmm… Ehkä se ei ole aivan niin
helppoa kuitenkaan.
Me opettajat silti yritämme parhaamme mukaan tehdä golfin pelaamisesta
helpompaa ja nautittavampaa. Osa meistä onnistuu siinä paremmin kuin toiset.
Tyylejä ja tapoja on yhtä monia kuin
opettajia. Golfopetus on elänyt viimeiset
vuosikymmenet pienessä murroksessa.
Moderni teknologia on tuonut markkinoille toinen toistaan hienompia laitteita
jotka kertovat mailan ja pallon liikkeestä
kaiken. Sen lisäksi on olemassa kolmiulotteista kuvaa pelaajan liikkeestä.
Golfopettajalla on käytössään aiempaa
enemmän informaatiota siitä, mitä liikkeen aikana tapahtuu. Ennen täytyi luottaa tunteeseen ja seurata pallon lentoa.
Pallon lento on mielestäni se ratkaiseva
juttu – edelleen. Tapa tai swingi jolla
pallonlento saadaan aikaiseksi, on aina
yksilöllinen. On olemassa tiettyjä liikemalleja joita pyritään toistamaan. Jossain
vaiheessa on ehkä alettu tuijottamaan
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liikaa golffaria ja unohdettu tuo pallonlento. Ongelmaksi on myös muodostunut se, että osa opettajista on tulkinnut
golflyöntiä (toisin sanoen pallonlentoa)
täysin eri tavalla kuin toiset. On pyritty
opettamaan tiettyjä maneereja tai asentoja joilla joku tietty ammattilainen saa
pallon lentämään. Ne eivät välttämättä
ole hyviä asentoja meille muille.
Golfopettajan täytyy osata antaa pelaajalle oikeanlaisia neuvoja joiden avulla
peli paranee, eli pallo lentää paremmin.
Siitähän tässä on loppujen lopuksi kyse.
Tämä ns. tekninen osaaminen on, luonnollisesti, arvostettu asia golfopetuksessa. Se ei kuitenkaan ole välttämättä ole
oppilaan mielestä se tärkein.
Tärkein opettajan ominaisuus on itse
asiassa se, että opettaja on mielenkiintoinen, hänellä on hyviä harjoitteita ja että
hän ottaa asiakkaan henkilökohtaisesti
huomioon. Opettajan täytyy osata opettaa ihmistä, ei pelkästään golfia. Teknistä
osaamista arvostetaan mutta se ei ole ratkaiseva asia siinä suositellaanko kyseistä
opettajaa muille golffareille.
Olen itse saanut mm. Pelaaja Ensinkyselyistä hyviä pisteitä teiltä ja olen siitä
erittäin otettu. Olin top 10 listalla Suomen suositelluimmista PGA-opettajista
vuonna 2017. Kiitos teidän! Kiitos kuuluu
myös koulutukselleni ja kasvatukselleni.
Ei tässä kuitenkaan nosteta jalkoja vielä
pöydälle koska ”vierivä kivi ei sammaloidu”. Käyn joka vuosi hakemassa golfopetukseeni uusia harjoitteita ja ideoita
kansainvälisissä tapahtumissa. Sieltä saa
aina jotain uutta mietittävää päivittäiseen
opetukseensa. Kunhan ei vain unohda

mikä on tärkeintä opetuksessa. Ne ovat
aina: ihmisen kohtaaminen, huomioiminen ja mielenkiintoiset oppitunnit. Pyrin
aina siihen että asiakas viihtyy tunnillani.
Oppiminen tulee sivutuotteena.
Toivottavasti olen tällä kirjoituksellani
herättänyt oikeanlaista huomiota teissä
Ruukkigolfin jäsenissä. Jos et ole vielä
käynyt tunnillani viihtymässä niin toivon
että annat minulle siihen mahdollisuuden tulevana kesänä. Voimme aloittaa
vaikka 15 minuutin opetussessiosta jos
30–60 min kuulostaa liian pitkältä ajalta.
15 minuutin opetussessio maksaa sinulle
20 euroa. Pystyn jo vartin aikana antamaan sinulle onnistumisen elämyksiä
tai vähintään kertomaan sinulle harjoitteiden avulla miten voit päästä golfissa
seuraavalle tasolle.
Seuratkaa nettisivuja, sekä Ruukkigolfin että omiani, niin saatte viimeisimmän tiedon opetustapahtumista. Työskentelen ensi kesänä sekä Ruukkigolfissa
että Sarfvikissa, viime kesän malliin.
Tästä johtuen en välttämättä käy joka
päivä Ruukissa. Jos et minua paikanpäällä näe, ota yhteyttä ja sovitaan aika.
Hyvää golfkautta!
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RUG Kilpailukalenteri 2018
PVM

PV

AIKA

TOUKOKUU
5.5.
la
10.00
10.5
12.5.
19.5
20.5
26.5

to
la
la
su
la

10.00
10.00

KILPAILU

PELIMUOTO

SARJAT

K-Supermarket Karis-Karjaa
kevätscramble
Naisten lippukisa
Kapteenin Kierros
Future Tour
Challenge Tour/E-tour
Ajalin Elinsiirto Golf

18r hcp lp 3h scramble

HCP

PB

AVOIN

Yleinen

x

25%

x

9r (1-9) hcp lp lippukisa
18r hcp lp (ruots)

N
M&N

x
x

x
x

x
x

x

x

KESÄKUU
10.6
su
16.6
la

10.00
10.00

Naisten sunnuntai
Ruukkigolf Open

18r hcp pb
18r hcp (lp tai pb)

23.6

12.00

Sandels Open (2/5)

18r hcp lp 2h scramble

N
Yleinen, + paras scr
+ paras jun. tyttö/poika
Yleinen

Raasepori Open
by Fiberhem/Omakuitu
Lady Cup
Breakfast Open Tournament, I/III
Breakfast Open Tournament, II/III
J-Trading Senior Open
Breakfast Open Tournament, III/III

36r scr lp hcp pb

M,N HCP 0-18,4 ja HCP >18,4

Ernst & Eki Trophy by Titleist (3/5)
Senior Ryder Cup RuG vs NC
Lännen Ladyt
RuG Mestaruuskilpailu, 1. kierros
RuG Mestaruuskilpailu, 2. & 3.
ja Klubimestaruuskilpailu,1. & 2.
RuG mestaruus Juniorit ja Mid, 1. & 2.
RuG Reikäpelimestaruus Finaalit

la

HEINÄKUU
1.7
su
7.7.
12.7 .
19.7
22.7
26.7

la
to
to
su
to

8.00
13.00
7.00
7.00
9.00
7.00

SCR

x

x

x

18r hcp lp 3h Texas scrambleYleinen
9r (1 - 9) hcp lp (ruots)
Yleinen
9r (10 - 18) hcp pb
Yleinen
M50 18r hcp lp (ruots),
N50 ja M70 pb N50, M50, M70
9r (1 - 9) hcp lp
Yleinen

15%
x
x
x
x

x

18r 2h green some
Bestball & Greensome
18r pb
54r scr lp
54r scr lp ja 36r hcp lp

Yleinen

60/40

Yleinen
M,N
M, N

x

36r scr lp
18r scr rp

Juniorit T, P ja Mid M, N
M, N

x
x
x
x

ELOKUU
5.8.
su
11.8
la
12.8
su
17.8
pe
18-19.8 la-su

12.00
10.00
9.00
15.00
8.00

18-19.8 la-su
25.-26.8 la-su

8.00
8.00

SYYSKUU
1.-2.9. la-su
1.-2.9. la-su
15.9
la
22.9.
la
29.9.
la

9.00
9.00
11.00
10.00
10.00

RuG mestaruus seniorit,1.& 2.
RuG mestaruus veteraanit, 1. & 2.
Sassi design scramble (4/5)
Naisten kauden päätöskisa
Kiljavanrannan parikilpailu (5/5)

36r scr lp
36r scr lp
18r hcp lp 2h scramble
9r hcp pb
18r 2h pb bestball

SenM, SenN
VetM, VetN
Yleinen, 2 sarjaa
N
Yleinen

LOK AKUU
6.10
la
13.10
la
20.10
la
27.10
la

11.00
11.00
10.00
12.00

Everybody
2 mailaa ja putteri
West Chark Kinkkukisa
Cross Country

18r hcp pb
18r hcp lp (ruots)
18r hcp scr lp
Lp (ruots)

Yleinen
hcp <18, hcp >18,1, scr
Yleinen
M, N

x
x

x
x
x
x

Pyhäinpäivän 3h Scramble

9r scr, scramble

Yleinen

x

x

AIKA
KILPAILU
PELIMUOTO
kesä-syyskuu
Brödtorp-Cup
18r hcp rp
kesä-heinäkuu
RuG Reikäpelimestaruus karsinta
18r scr rp
touko-syyskuu
Running Eclectic
18r hcp lp
touko-lokakuu
Vuoden Joukkuepelaaja tour, 5 osakilpailua

SARJAT
Yleinen
M, N
Yleinen
Yleinen

SCR

HCP
75%

Viikot 23-30 (8) ma-to (Golf liiga) VIIKON LIIGA-KIERROS 18r hcp pb

Yleinen

x

x
x
x
x
x
x

x

x

15%
x

x
x
x

x

x
x
x

MARRASKUU

4.11

la

12.00

K AUSI K I LPAI LUT
PB

AVOIN

x
50%
x

x

x

x

Vuoden Joukkuepelaaja -sarjassa saa henkilökohtaiset pisteet seuraavasti 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
Eniten kolmessa kisassa pisteitä kerännyt voittaa turnauksen.
Vuoden joukkuepelaajassa tasatuloksen sattuessa voittojen määrä ratkaisee, sen jälkeen alhaisin hcp
Junioreiden osallistumismaksu = ruokailun kustannus
Breakfast Open on turnausmuotoinen, mutta yksittäisiin päiviin (aamuihin) osallistuminen on myös mahdollista
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Sture Fiskars
bankommitténs ordf.
medlem i banarbetsgruppen/
kenttätoimikunnan pj
kenttätyöryhmän jäsen

En ny bana

Uusi kenttä

Den här säsongen är den sista som banans slopening är i kraft, så det betyder att den sloupas i år.
Det sker ändå inte några större förändringar på den
befintliga banan tack vare det. En liten justering gör
vi på det 8:e hålet var OUT gränsen flyttas till ca.10m
till höger om högra diket fr.o.m. 200m från greenen
och framåt och samtidigt har branten mellan diket
och nya out gränsen rensats upp.
Största förändringen är ändå att vi får en helt ny
bana, orange Tee (Tee It Forward 35:an) Junior Tee,
nog kommer den väl att heta 35:an för den är varken
enkom för juniorer eller nybörjare, däremot så är
den för oss alla.

Kenttämme saa uuden slopen kauden aikana. Todennäköisesti mitään suuria muutoksia ei tule tapahtumaan vanhan kentän osalta. Slouppauksen suurin uudistus tulee olemaan ”oranssin” kentän avaaminen,
jolloin saadaan uusi Tee It Forward 35-kenttä. Tuleeko
sen nimeksi sitten junnutee tai kolmevitonen – sillä
ei väliä – sillä kenttää ei ole tarkoitettu pelkästään
junnuille tai aloittelijoille, vaan meille kaikille.

En hel del forskningar på senaste tiden har kommit fram till den slutsatsen att största problemet med
golfen i dagsläge är att nästan alla spelar för lång
bana. Vi ju haft den här länken utmärkt nu redan
några år men tack vare att man inte kunnat mäta sin
prestation utan slopeningen så har den inte varit så
attraktiv hittills.
Den här förnyelsen passar perfekt i Bruksgolfs
image (familjeklubb). Mest kommer den nog att serva
nybörjare med att få sitt handicap i rörelse.
För övrigt så har vi arbetet med hinderpålarna
gjort och förra sommaren fick vi avståndsmarkeringarna i skick. Avståndsborstar på fairway, prismor på
flaggorna och nya 150m pålar.
Så äntligen har vi förhoppningsvis lite mera tid för
arbete med att städa upp kring banan och andra små
underhållsarbeten som samtidigt gör banan trevligare
att spela på samt underlättar banarbetarnas arbete.
Lokala reglerna tror jag i det här skedet att vi inte
behöver justera så mycket under den här säsongen för
år 2019 förnyas golfreglerna i överlag en hel del, så det
kommer antagligen att beröra lokala reglerna med.
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Viimeaikaisista tutkimuksista on ilmennyt
selkeästi, että merkittävä osa pelaajista pelaa liian pitkää kenttää. Tosin meillä tämän lyhyemmän
vaihtoehdon pelaaminen on ollut mahdollista jo
parin vuoden ajan, mutta se ei ole herättänyt vielä
merkittävää kiinnostusta. Toivottavasti slouppauksen
kautta käyttö vilkastuu, kun sen avulla jokainen voi
mitata pelitaitojaan tehokkaammin. Tämä uudistus
sopii erinomaisesti myös Ruukkigolfin perhekenttäimagoon. Eniten uudistus tulee palvelemaan kuitenkin aloittelijoita, jotka saavat pelaamisen ja tasoituskierrokset käyntiin nopeammin.
Väylän 8 oikealla puolella oleva out tulee siirtymään noin 10 metriä ojan oikealle puolelle ja samalla
rinnettä tullaan siistimään. Muita isompia muutoksia
ei tule, koska saimme jo viime kaudella uusittua esteja etäisyyspaalut. Samoin uusimme jo 150 metrin
ampiaispaalut sekä etäisyysharjat. Myös lipputangot
saivat prismat jo viime kaudella.
Tällä kaudella voimme keskittyä enemmän kentän
ja sen ympäristön siistimiseen ja muihin kenttähenkilökuntaa tukeviin töihin. Näin saamme sekä kentän
että ympäristön paremmin pelattavaan ja miellyttävämpään kuntoon.
Meidän ei todennäköisesti tarvitse muuttaa paikallissääntöjä tällä kaudella. Odotamme kaudelle 2019
tulevaa isoa sääntömuutosta, joka tuo mukanaan
varmasti myös muutoksia meidänkin kentällemme.

toimisto@ruukkigolf.fi | puh/tfn 019-245 4485 | www.ruukkigolf.fi

toimitus

valokuvat/ foton

kirjapaino / tryckeri

Nina Sampakoski

Fotofabriken

Ab Forsberg Rahkola Oy

Juhani Kiiskinen

Hilppa Hyrkäs

Jakobstad
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K I L PA G O L F FA R I T

Satu
Huotari

Hannu
Metsola

– Se teidän Hodu on kyllä kova pakkaus.
Täysi kymppi hänelle kaikesta toiminnasta joukkueessamme. Näin kommentoi
naissenioreiden maajoukkueen valitsija
ja kapteeni Sadun ensimmäisiä esiintymisiä maajoukkuetasolla. Miltä matka
golfpelaajaksi ja nopea nousu maajoukkuetasolle on näyttänyt?
Satu saavutti seniori-iän kaudella 2017
ja alkoi välittömästi kilpailla Finnish
Senior Tourilla (FST). Itse asiassa kyseessä
on jo Sadun toinen urheilu-ura menestyksekkään jääkiekkouran* jälkeen. Sadun
luonnetta ja kykyä tavoitteelliseen toimintaan kuvaa ehkä parhaiten hänen
oma kuvauksensa siitä, miten hän on
tullut golfin pariin:
– Aloitin golfin käymällä peruskurssin
Ruukkigolfissa myöhään syksyllä 2008
ja liityin saman tien seuran jäseneksi.
Taustalla oli kavereiden kertomukset ja
vihjailu, että saattaisin pitää lajista. Jääkiekkoilun olin lopettanut lopullisesti
vuonna 1999, joten vuosia oli kulunut
edellisistä tosimielisistä pelaamisesta.
Kisat ja pelit aloitin 2009 Ruukkigolfissa Erkon kurssin loputtua ja greencardin
saatuani halusin heti viralliselle tasoituskierrokselle. Muistan ensimmäisen kierroksen elävästi, varsinkin kun en ymmärtänyt mitään golfista tai sen sanastosta.
Jännityksen tunne oli mahtava, Satu
muistelee
–En tuntenut ketään alussa, mutta
muistan Ruukin hengen ja sen kuinka
mukavasti uusi pelaaja otettiin mukaan.
Se olikin sen jälkeen menoa! Singeliksi
muistan päässeeni 2011. Tietenkin ”vanhana” kilpaurheilijana laji vei mennessään ja päätin aloittaa systemaattisemman harjoittelun. Alussa pidin mailaa
kädessä joka kerta kun olin kotipihalla
tai melkein missä tahansa. Syksyisin
löin pihaomenoita metsään ja harjoittelin pehmeää kosketusta niin, etteivät
ne hajoisi lyönnissä. Perustimme myös
albatross -ryhmän, jossa voitiin harjoitella innokkaiden ruukkilaisten kanssa
yhdessä, kertoo Satu golfuransa alusta.

Palataan hetkeksi viime kauteen
Viime kausi oli tuloksellisesti positiivinen, kun ottaa huomioon että talven aikana en juuri ehtinyt harjoitella ja näin
ollen myös odotukset olivat maltilliset.
Mutta kun katsoo tarkemmin tulosten
taakse, niin ei voi olla tyytyväinen. Minun
ongelmaksi nousi kauden aikana lähipeli
kun oltiin 60 metrissä tai sitä lähempänä
griiniä ja puttaaminen oli myös suoraan
sanottuna heikkoa lähes koko kauden.
Vaikka sekä reikäpelin ja lyöntipelin
SM-kisoissa oli tuloksena 5 sija molemmista, niin paremmalla lähipelillä ja puttaamisella saumat parempiin sijoituksiin
oli täysin omissa käsissä. Myös koko kauden kattavassa rankingissa sijoitus parani
vuoden takaisesta, mikä tietysti hienoa,
mutta hampaankoloon jäi kuitenkin aika
paljon, joten nälkää tulevalle kaudelle on.

frogleg 24

– Oma sairastuminen piti minua pari
vuotta poissa kilpakentiltä ja nyt näen
senkin vain positiivisena asiana tavoitteiden saavuttamiselle. Osaan nauttia
kaikista hetkistä ja peleistä vielä enemmän kuin ennen. Muistan ajatelleeni
heti ensimmäisenä vuonna, että FST
tulee olemaan päätähtäimeni ja aikaa on
seitsemän vuotta harjoitella.
– Asetin ensimmäisen kauden tavoitteeksi olla 10 parhaan joukossa senioreiden rankingissa (olin 9.) sekä olla kolmen
vuoden sisällä EM-joukkueessa. Kävikin
niin hassusti, että molemmat tavoitteet
toteutuivat heti ensimmäisenä seniorivuotena. FST:n Pickalan osakilpailun
3. sija heinäkuussa antoi hyvän ponnahduslaudan eteenpäin ja pääsin sitä kautta
Torinon EM-kisoihin, josta saavutimme
Suomelle pronssia heinäkuussa.

*

Satu edusti Suomea naisten
jääkiekkomaajoukkueessa
yksissä olympialaisissa,
kolmissa MM-kisoissa ja kolmissa
EM-kisoissa. Hän voitti kaikista
arvokisoistaan mitalin: olympiapronssia Naganossa 1998,
MM-pronssia vuosina 1992, 1994
ja 1999, EM-kultaa vuosina 1993
ja 1995 sekä EM-pronssia vuonna
1996. Kaikkiaan Satu pelasi 100
maaottelua.
– Tulevien vuosien tavoite on mennä
edelleen eteenpäin: tällä kaudella olla
kuuden joukossa kauden lopussa ja tietenkin haluan kamppailla maajoukkueen
kisapaikoista täysillä, kertoo Satu tulevaisuuden tavoitteestaan.
– Verenmaku suussa en enää kilpaile,
mutta hyvä pilke silmäkulmassa, jokaisesta hetkestä nauttien sekä pelikavereita
kannustaen. Jos saan tilaisuuden heiluttaa vielä Suomen lippua tulevinakin
vuosina, niin otan sen kunnian suurella
sydämellä vastaan.

K I L PA G O L F FA R I T

Hannele
Forsman
asiat sitten kentällä alkavat tulla luonnostaan, mutta pitää vaan olla malttia ja
uskoa vakaasti siihen mitä tekee. Olen
tehnyt talven harjoitukset Espoon Season
Golfissa.
Myös fysiikkaharjoittelun kautta olen
hakenut lisää potkua lyöntiin ja kentällä
jaksamiseen. Tosin nyt on 3–4 viikkoa
tullut takapakkia kun sairastelu pitänyt
poissa salilta. Nyt vaan toivotaan että
lumet sulaa että pääsee ulos tekemään
lajiharjoituksia ja hakemaan tuntumaa
ennen kauden alkua.

Tuleva kausi
Minun osaltani kisakausi alkaa 5–6.
toukokuuta Alastarossa. Yhteensä kauden aikana pelataan seitsemän osakilpailua ja toivon mukaan kaikkiin ehtii ja
pystyy osallistumaan. Kauden tavoite
on parantaa viime kauden sijoitusta
kokonaisrankingissa.
Yksittäisinä kisoina tietenkin SM-kisat
ovat tärkeitä, mutta jos kokonaisuutena
pystyn pelaamaan tasaisen kauden ja
talvella tehdyt muutokset alkavat toimia
myös kisoissa paineen alla, niin silloin
voin olla kauteen tyytyväinen.
Mutta kaiken tärkeintä on taas muistaa
nauttia pelaamisesta kun on kentällä ja
siitä hyvät tulokset kyllä tulevat, jos vain
kaikki osuu kohdilleen.

Viime kausi oli toinen kauteni Mid Tourilla ja odotukset olivat ensimmäistä vuotta
korkeammalla. En pystynyt nostamaan
tasoani tavoitteiden mukaisesti, joten
nälkää jäi tulevaan kauteen. Muutama
erinomainen kierros mahtui mukaan.
Sekä pelillisesti että tuloksellisesti paras
kilpailu oli Nurmijärven osakilpailu elokuun puolivälissä.
Lyöntipelin SM-kilpailuissa sijoitukseni oli edellisen kauden tapaan 11.
Reikäpelin SM-kilpailuissa onnistuin
voittamaan nollatasoituksella pelaavan
Milla Hallanoron ja tasaamaan pelin noin
kolmosen tasoituksella pelaavan Gitta
Kaupin kanssa. Tappio noin kolmosen
tasoituksella pelaavaa Marika Soravuota
vastaan esti kuitenkin pääsyni neljän parhaan joukkoon.
Reikäpeleissä pelattiin kolme yhdeksän
reiän peliä neljän hengen lohkoissa ja jokaisen lohkon paras selvitti tiensä neljän
joukkoon. Oli hienoa päästä haastamaan
Mid Tourin parhaimmistoon kuuluvia
pelaajia reikäpeleissä. Tämä oli ehdottomasti yksi golfkesäni kohokohdista.
Mid Tourin lisäksi pelasin kesän aikana muutamia muita kilpailuja Ruukissa
ja Ruukin ulkopuolella.
Kausi päättyi lokakuussa erinomaiseen peliin, tulokseen ja voittoon Sassi
Design -scramblessa, joka toi mukanaan myös vuoden joukkuepelaajakilpailun niukan voiton Ruukissa. Tähän
oli hyvä päättää kausi ja laittaa hyvillä
mielin mailat hetkeksi sivuun.

Talven harjoittelusta
Talvella tapahtunutta
Talven aikana olen panostanut suurimman osan ajasta putin ja lähipelin parantamiseen, molemmissa on ajettu sisään
uusia teknisiä asioita ja ajatuksia Jounin
valmennuksessa. Molemmissa tekniset
muutokset ovat aika erilaiset kun mitä
tähän asti olen tehnyt. Muutos pitää aina
sisällään riskejä ja voi kestää aikansa että

Kauden jälkeen pidin noin kuukauden
mittaisen tauon golfharjoittelusta ja
parantelin kipeää selkääni. Tauon jälkeen
talven aikana olen harjoitellut golfia keskimäärin kolme kertaa viikossa. Rautalyönnin tekniikan hiominen on ollut
harjoittelun ensisijainen painopiste.
Tavoitteena on lyödä pidemmälle, mutta
myös toistettavammin. Lähestymiset
pitää kesällä saada tarkemmin griinille,
jotta toivottua tulosta tulee.

Golfharjoittelun lisäksi olen tehnyt
tuttuun tyyliini keskimäärin viisi fysiikkaharjoitusta viikossa. Fysiikkaharjoittelussa olen keskittynyt erityisesti liikkuvuuden, lihastasapainon, liikehallinnan
ja lihaskunnon kehittämiseen. Tavoitteena on ennen kaikkea pystyä pelaamaan
ja harjoittelemaan kesällä ilman selkävaivoja. Lisäksi muutama metri lisää
lyöntimittoihin antaisi peliini lisäarvoa
etenkin Mid Tourilla, jossa kilpailut pelataan naisten kisatiiltä eli sinisiltä tiiauspaikoilta.
Talvikausi huipentui pääsiäisen tienoon pelimatkaan Teneriffalla.

Tulevasta kaudesta
Tulevan kauden aikana suunnitelmissani
on pelata kaikki Mid Tourin seitsemän
kilpailuviikonloppua. Kilpailukausi alkaa
toukokuun puolen välin jälkeen ja päättyy
syyskuun alkupuolella. Tavoitteenani on
sijoittua jokaisessa kilpailussa kahdeksan
parhaan joukkoon ja muutamassa kilpailussa yltää kärkikolmikkoon. Menestyminen Mid Tourilla edellyttää yleensä alle
80 lyönnin kierroksia. Kesän tärkeimmät
kilpailut ovat heinäkuun puolen välin
lyöntipelin SM-kilpailut Golf Talmassa
ja elokuun alun reikäpelin SM-kilpailut
Suur-Helsingin Golfissa.
Ruukissa yritän pelata kesän aikana
ainakin muutamassa parikilpailussa ja
seuran mestaruuskilpailuissa mahdollisuuksien mukaan.
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Kenttähenkilöstön terveiset
Näin uuden kauden alkua odotellessa pieni
katsaus kauteen 2017. Hankalan ja jäisen
talven sekä kylmän kevään jälkeen kenttä
alkoi elpyä kuntoon vasta kesäkuun alusta
eteenpäin. Saimme kuitenkin kovalla työllä
väylät ja griinit hyvään pelikuntoon kauden
edetessä. Alkukauden hankaluudet olivat
loppukesästä pelkkä muisto vain.

vähentävät myös joka syksyistä lehtien
puhaltamista ja keräämistä.

Kauden 2017 aikana panostettiin kentän
eri alueiden ilmastukseen ja töitä tällä sektorilla
tehtiin aikaisempaa enemmän. Iso kiitos
kaudesta 2017 myös niille, jotka Sturen
johdolla tekivät talkootöitä, koska ilman tätä
apua moni asia olisi jäänyt tekemättä. Kiitos
kuuluu myös Ilkka Kaivosojalle, joka
kenttäkonsulttina auttoi meitä kentänhoitoa
koskevissa asioissa.

Kevään aikana kaivetaan uusi oja väylien 16
ja 17 väliin. Tähän ojaan on tarkoitus vetää
lähinnä väylältä 17 uudet salaojat ja näin ollen
saada väylää vaivannut märkyys pois.
Myös väylällä 10, 100m kohdalle syntyneet
kuopat tutkitaan ja selvitetään pitääkö väylän
alittava vesirumpu uusia.

Mutta palataan sitten takaisin alkaneeseen
kauteen! Kentällä on yhteistyössä maanomistajan kanssa kaadettu puita eri puolilta.
Ajatuksena on että nämä alueet kentästä
saavat täten lisää aurinkoa ja ilmaa. Hoitotyöt

Puutöitä tehtiin myös pelaamisen näkökulmasta.
Väylien 2,3,4,10 ja 15 griinien ympäriltä on
kaadettu puita. Tiipaikat 3, 7 ja 8 ovat myös
saaneet avaramman yleisilmeen. Näiden lisäksi
myös klubitalon ympäristöä on siistitty.

Hallin puolella talvi on mennyt huoltojen ja yksiköiden teroitusten parissa. Nyt on enää viimeiset
huollot jäljellä. Kalustoa päivitetään myös uuden
väyläleikkurin osalta tälle kaudelle.
Hauskaa golfkesää!

FISKARS
VILLAGE
KESÄ 2018
29.4. Fiskars Village Run -Wappu
5.5. Bike Expo

13.5.-2.9. About Clay -näyttely
Eurooppalaista keramiikkataidetta
16.6.–16.9. Fiskars Summer House
-näyttely Tulkintoja kesäkodeista
5.–8.7. Fiskarsin Antiikkipäivät

25.–26.8. Maan Maut Ruokatapahtuma
Sadonkorjuun herkut ruukista.
6.–7.10. Slow Food Festivaali
Suomen suurimmat lähiruokamarkkinat

Lisää tapahtumia:
www.fiskarsvillage.fi

Korkeatasoista majoitusta Fiskarsin ruukissa ympäri vuoden!
Högklassig logi i Fiskars Bruk året om!

Hannu, Sami ja Perre
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Fiskarsintie 335 (ent. 9)
10470, Fiskars
+358(0)50 441 91 79
tegel@tegel.fi
www.tegel.fi
Ruukkigolfin jäsenille tarjoamme -10% listahinnoista 1.5.-24.6.2018 ja 20.8.-30.11.2018. Varaukset ainoastaan suoraan hotelliin.
Vi erbjuder Ruukkigolfs medlemmar -10% rabatt 1.5-24.6.2018 samt 20.8-30.11.2018. Bokningar endast direkt till hotellet.

FROGLEG 30 VUOTTA –
seuramme tarinan tallentaja

Vuosi 2018 on Froglegin 30v-juhlavuosi. Uuden seuran, Ruukkigolfin, toimintaa alettiin organisoida
aktiivisesti 1987 ja myös tiedotustoiminta saatiin ripeästi liikkeelle. Ensimmäinen numero, joka sai
nimekseen Frogleg-jäsentiedote, julkaistiin kesällä 1988 ja siitä alkoi tähän päivään saakka ulottuva
lehtemme historia.

Vuonna 1989 toimitettiin jo kaksi
numeroa. Lehden alkuaikojen ”reporter”
oli Pirjo Rikkonen, joka käytti myös
titteliä ”tiedottaja hallituksen armosta”.
Hänen pääkirjoituksensa ovat hauskaa luettavaa ja kuvastavat hyvin sitä
tekemisen meininkiä, jolla seuran
toimintaa kehitettiin eteenpäin.
Kysymysmerkkejä
oli paljon, ja niin lehden kuin koko seurankin toiminta
haki vasta

muotoaan. Ehkä hieman hapuillen,
mutta kuitenkin koko ajan optimistisessa etunojassa.
Frogleg sisälsi tuohon aikaan paljon
sellaista informaatiota, jonka kotisivut
ovat myöhemmin korvanneet. Lehdestä
löytyi kokous- ja kilpailukutsuja, ravintolan ruokalistoja, mailojen myyntiilmoituksia, vuosikertomuksia, pro
shopin hinnastoja, toimintasuunnitelmia ja myös erittäin paljon mainoksia.
Golf oli 80-luvun lopussa kovassa nosteessa oleva urheilumuoto, joka veti puoleensa aktiivisia kuluttajia ja kiinnosti
samassa suhteessa myös mainostajia
ilmoituksineen.
Meitä myöhemmin seuraan liittyneitä on usein
ihmetyttänyt nimen Frogleg historia. Lehti on saanut
nimensä aikalaistietojen
mukaan väylän 4 lempinimestä, jossa
yhdistyi kaksi
elementtiä;
oikealle
kaartava
dogleg ja
Torsjön
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sammakot ”frogs”. Peuralan Ekin mukaan pieniä sammakonpoikia oli ajoittain valtavasti 3. ja 4. griineillä – jopa
rei'issäkin. Tämän ongelma korjaantui
myöhemmin maanrakentamisen myötä.
Kahden ensimmäisen vuoden 1988
–1989 Froglegit olivat vielä koneella kirjoitettuja A5 -kokoisia monisteita, joihin
lisättiin kuvia ja otsikoita Pikapaino Paatelaisen toimesta taittovaiheessa.
Historian ensimmäisessä numerossa
kiinnittää huomiota ne hienot tittelit, jotka ilmeisistä brittivaikutteista oli avainhenkilöillemme annettu. Ruukista löytyi
silloin chairman, captain, reporter, cashier
ja trainer.
Kapteenin puheenvuoro, captains
order, otti kantaa esimerkiksi kentältä
kuuluviin riemunkiljahduksiin tai muihin äänekkäisiin tunteenpurkauksiin,
jotka eivät kuulu golfiin. Myös oikean
pukeutumisen merkitystä korostettiin,
jotta ”alamme toimia kuin oikea golfklubi ja näyttää myös siltä.”
Ruukin ensimmäiset mestaruuskilpailutkin pidettiin jo 1987. Ei tosin vielä
omalla kentällä, vaan Turun Ruissalossa. Historian ensimmäiset mestarit olivat Thomas Alm ja Ann Glader. Vuonna
1988 päästiin jo pelaamaan mestaruudesta omalla kentällä.
Elokuussa 1988 oli jo 43 ruukkilaista
saanut virallisen tasoituksen. Seuran
parhaat pelaajat olivat silloin Väinö
Petramaa ja Lauri Pasanen tasoituksilla
12. Nykyisistä pelaajistamme esimerkiksi
legendaarinen Bösse Ström löytyi listan
kärkipäästä tasoituksella 21. Hänen taaksensa jäivät mm. sellaiset kovan luokan
pelimiehet kuten Petteri Ahomaa, Eki
Peurala ja Krister Lundqvist.

Kenttämme vihkiäiskilpailut pidettiin 15.8.1988 ja kisojen erikoisuutena
mainittiin picnic-tarjoilu väylän 5 tiiboxissa. Mukaan oli saatu Suomen sen hetken kovimpia pelaajia ja ensimmäisen
kilpailun kärkikaksikko olikin odotetusti
Riku Soravuo (82 lyöntiä) ja Mikael Piltz
(84). Kisaamassa oli mukana myös naapurikentältä Jore Eriksson ja Mark A.
Whithorn.
Vuoden 1988 starttikirjaan merkittiin
3379 pelikierrosta, joten toiminta lähti varsin vilkkaasti käyntiin. Myös kilpailut muilla kentillä alkoivat tulla mukaan toimintaan. Iskuryhmämme Kalevi Myllyoja,
Krister Lundqvist ja Pentti Väänänen voittivat Tuusulassa golfkenttien hallitusten
välisen kilpailun ja toivat ilmeisesti historian ensimmäisen pokaalin Ruukkiin.
Hanskat naulaan-perinne lienee yksin
seuran vanhimmista ja ensimmäinen
tilaisuus järjestettiin jo 5. marraskuuta
1988, jossa ensimmäinen kapteenimme Erkki Rissanen naulasi hanskansa
juhlaillallisen yhteydessä klubitalon parruun. Klubitalo ei ollut silloin lähelläkään
nykyistä vastaavassa kunnossa ja esimerkiksi sen lämmitykseen uhrattiin paljon
aikaa, joka mahdollisti tämän juhlan ja
tradition aloittamisen.
Vuoden 1989 alkaessa seurassa oli jo
569 jäsentä ja kasvua ennustettiin noin
250 jäsenen vuosivauhtia. Virallisia tasoituksia oli 74 kpl, joista 10 oli naisten.
Pelaajamäärän nopean kasvun myötä
jäsenrekisteri siirrettiin tietokoneelle
ja sen hoitamiseen palkattiin toimistosihteeri. Kaikesta voi aistia, että elimme
silloin 80-luvun lopun nousukautta.

Myös oikean pukeutumisen
merkitystä korostettiin,
jotta ”alamme toimia kuin
oikea golfklubi ja näyttää
myös siltä.”

Vuoden 1989 lehtien sisällöstä veivät
järjestyssäännöt ja pelaajien ohjeistukset
paljon palstatilaa ja esimerkiksi pukeutumisen yhteydessä suositeltiin piikkikenkiä, lenkkitossuja tai tasapohjaisia purjehdussaappaita. Paljaalla ylävartalolla

pelaaminen oli ehdottomasti kiellettyä.
Puheenjohtajan palstalla huomautettiin
pallon alastulojälkien korjauksesta sekä
metelin pitämisestä kentällä. Jotkut
pelaajat olivat myös ”vääntäytyneet”
kentälle ilman greencardia, josta uhattiin ankarimmalla mahdollisella rangaistuksella. Myös griinien pitchausjälkien
korjaamisesta kannettiin huolta!
Olipa vuoden -89 lehteen ilmestynyt
henkilökohtaista-palstakin, jossa ”Muodollisesti laaja-alainen ja avarakatseinen
vaaleaverikkö hakee vakavaraista ja tulotasokasta peliseuraa. Kiireiset tapaamiset klubitalon terassilla 27.5 klo 14.00.
Nimim. PRO Mille.”
Olikohan terassilla jonoksi ja ruuhkaksi saakka tukkansa kammanneita
miesgolffareita – sitä lehti kerro. Varmasti
vain asianosaiset tietävät miten näillä
treffeillä kävi, joten jätetään se historianja sukututkijoiden selvitettäväksi.
Vuoden 1989 syysnumerossa iloittiin
siitä, että vihdoinkin kaikki 18 väylää
oli pelattavissa ilman talvisääntöä ja

Ruukkigolfista tuli tällä kriteerillä Suomen 13. kenttä. Samana vuonna pelattiin
myös ensimmäiset seuraottelut Nordcenteriä ja Hyvinkäätä vastaan voitokkaasti. Samana kesänä aloitettiin myös
Whithornien aloitteesta aamiaiskisat,
joten niilläkin on pitkä ja kunniakas
historia seurassamme.
Samassa lehdessä esiteltiin myös
näyttävästi Ruukin ensimmäinen pro
Michael Coucman, jonka hartioille asetettiin isoja toiveita – tulihan hän suoraan
golfin kotimaasta Englannista, North
Foreland kentältä. Michael oli golffarin
poika ja omaksunut lajin jo nuoresta
pitäen. Varsinkin juniorien koulutus oli
hänellä lähellä sydäntä. Michaelin mainittiin myös olevan vielä myös karismaattinen poikamies.

Ruukkigolf kansainvälistyi muutenkin
samoihin aikoihin, kun pro shopin pitäjinä aloittivat Chris ja Alan Whithorn
sekä green keeperiksi tuli Stewe.
Uusi toimistorakennus oli valmistunut
vapuksi ja Whithornit aloittivat siellä pro
shopin ja välinehuollon. Suomen ja ruotsin kielien lisäksi uudeksi klubikieleksi
tuli siten myös englanti. Samalla päivittäisrutiineihin tuli myös kello viiden tee,
joka kuului Froglegin mukaan brittien
päivittäiseen ohjelmaan.
Vuonna 1990 lehti koki muodonmuutoksen; kokoa kasvatettiin aikakausilehteen ja sitä alettiin painaa painotalo
Kyriirissä. Lehden ulkoasussa ja sisällössä on tapahtunut muutoksia ja kehitystä tasaisin väliajoin aina tähän päivään
saakka.
Varhaiset jäsenlehtemme kuvaavat
hyvin seuran virallisen historian rinnalla
aikaa, trendejä, puheenaiheita ja golfyhteisön kehittymistä. Alkuaikojen Froglegit tekevät historiasta elävää ja antavat
meille hyvän taustan ymmärtää nyky-

hetkeä menneiden kautta. Ruukkigolf
on profiloitunut jo aikojen alusta hyvähenkiseksi perhekentäksi ja sillä tiellä
ollaan edelleenkin. Lehden nykyinen toimitus kiittää sydämellisesti alkuaikojen
pioneereja arvokkaasta työstä Froglegin
toimittamisen, kehittämisen ja seuran
historian dokumentoinnin suhteen!
30 vuotta – yksi sukupolvi – on mennyt
kuin hetkessä ja jokainen Frogleg on osa
yhteistä historiaamme ja kollektiivista
muistiamme. Miltähän lehtemme näyttää 30 vuoden päästä?
Jussi Kiiskinen
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Brödtorp & Bruksgolf
Enligt gammal visdom är det svårt att förstå nutiden om man inte känner till det förgångna. Då är
också framtidens planering och förutspående ännu svårare. Med dessa tankar och målsättningar
stämde vi en träff i början på mars med Brödtorps gamle och unge husbonde Ernst och Gustaf
Knape. En kaffestund i herrgårdens sal, en titt i bibliotekets skatter och två generationers gemytliga
berättelser bättre lokalhistoria och om Bruksgolfs begynnelse kan man knappast få.

Historiens vingslag
Brödtorp Herrgård är ett säteri som gått
i arv sedan medeltiden. Benämningen
säteri fick sin början då kung Magnus
Eriksson bestämde på 1300-talet, att
en dräng som anmält sig till kavalleriet
skulle bli befordrad till frälseman vilket skulle ge honom skattefrihet. Herrgårdens 620 kvadratmeter stora huvudbyggnad är byggd i slutet av 1700-talet
och ombyggd till nuvarande skick under
1910 –12. Fastigheten har under århundraden varit i bl.a. släkterna Balks, Rams,
Ugglas och Hisingers ägo.
Dagens släktgren blev ägare år 1916
då Ernst Rotermann köpte fastigheten.
Där har det idkats ett väldigt mångsidigt mejeri. Det har i tiden varit ett stort
mjölkproducerande gods, där det också
har uppfötts får och hästar. På åkrarna
har det odlats spannmål, rotfrukter och
bärfrukt väldigt mångsidigt. Gården är
också känd pga av sina egna Brödtorpsvartavinbär (Ribes Nigrum).
–Nionde banan har t.ex. varit en jordgubbsåker, minns Ernst.
Också gårdens anställda har i tiden
varit många  tiotals familjer - alla i de
bodde bostadsbyggnaderna som finns
på området. Till exempel det nuvarande
klubbhuset var bostad för fyra familjer.

En epokgörande Amerikaresa–
golfen blev plötsligt bekant
–Min far hade på 1950-talet kontakter
i USA och kunde ordna en praktikantplats hos en bekant familj på en amerikansk farm år 1960. Avsikten var att
studera och andas in nya vindar för
jordbrukets utveckling och naturligtvis
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lära mig flytande engelska. Då jag anlände hade farmen ändrats fullständigt.
På åkrarna hade det byggts en golfbana
och på de övriga områdena odlade man
flyttbaragräsmattor. Idén om en golfbana
började att gro, berättar Ernst.

Bruksgolfs första steg
–Hörde att Erkki Rissanen hade planer
på att bygga en golfbana i Karis och när
vi tillsammans började planera, så föddes
tanken på att bygga banan på Brödtorps

Många olika banplaneringar
–De första banplaneringarna gjorde
arkitekt Reijo Hillberg, som planerade
till exempel Pickala golfcentrum. Vi
kunde dock inte hitta för oss passande
lösningar och ny planering beställdes av
arkitekten Lasse Heikkinen. Heikkinen
planerade för Bruksgolf även alternativt
en 2x18 håls bana, som man dock avstod
från på grund av att den skulle ha blivit
överdrivet stor. Därför byggdes sedan den
nuvarande 18 håls banan, minns Ernst.

En del av jobbarna åkte snabbare hem
genom att använda isvägen till Åland.
Alla vågade inte det äventyret, utan tog
flygplanet i stället.

Öppnandet av golfbanan
Planprojektet och markarbetet förlöpte
sedan hastigt, rangen öppnades i maj
1987 och den första 9 håls-banan invigdes i juli samma år. Jag fick den äran att
inviga golfbanan och slå öppningsslaget
med en järnsjua. Och om jag minns rätt,
så var det trots all spänning ett verkligt bra
slag, skrattar Ernst. –Bollen finns ännu
i förvar och är dessutom målad i guld.
Den 7 augusti 1988 hölls den officiella
invigningen och Bruksgolf blev Finlands
13:de golfbana.

Bruksgolfs verksamhet ur
Brödtorps synvinkel
–Sett från vårt perspektiv ger golfbanan
ett mycket positivt intryck här i hjärtat
av landsbygden. Golfspelarna uppför sig
väl och fore-ropen eller glädjeutbrotten
på greenarna skapar bara positiv atmosfär, också på vår gård. Ibland slapp våra
kor lösa och en gång förstörde de nästan
helt den 7:de greenen. Också det dramat
klarade vi av med gott samförstånd och
talkoanda, skrattar Ernst.

Brödtorps verksamhet idag

Ernst visar ur boken Finländska Herrgårdar bilder på Brödtorp

ägor år 1985. Projektet framskred ganska snabbt och ett aktiebolag grundades
redan på våren 1986. Rf:s tur kom sedan
samma höst. Vi fick för starten ett 3,5
miljoner marks lån och med hjälp av
det konkretiserades projektet. Vid sidan
av Erkki Rissanen hade också Pentti
Väänänen och Guy Holmberg ansvaret
för organisationens första steg.

–Vi funderade även mycket på banans
namn. Brödtorp ansågs vara ett för svårt
alternativ och till slut blev det Ruukki/
Bruk - alternativet, för namnens kontakt
till västra Nyland ansågs vara naturlig.
–För Bruksgolfs markarbete ansvarade
ett gäng arbetare från Åland. Pojkarna
gjorde extra långa fyra dagars arbetsskift
och for sedan hem för ett långt veckoslut.

På Brödtorp har det odlats äppel redan
från 1800-talet och dess betydelse har
vuxit hela tiden som en av gårdens viktigaste produktionskällor. På gården finns
i dag ungefär 10 000 äppelträd med närmare 30 olika äppelsorter. Nya områden
är under planering och kommande planteringar blir ovanför den 8:de greenen,
där det har gallrats skog för att ge ljus
för äppelträd. Gårdens årsproduktion är
ungefär 60– 80 ton äppel.
–Alla äpplen plockas för hand på hösten
och då måste vi använda oss av säsongsarbetskraft, för att få allt skördat. För
att lätta på trädens skötsel och skörden,
strävar vi till att hålla träden ungefär tre

Brödtorps butik är öppen dagligen

meter höga, berättar Gustaf, som nyligen
övertog ägandet i fjärde generationen.
–I äppelträdgårdens skötsel behövs
också flygande hjälpkraft. Vi hyr årligen
för pollination både bin och humlor, som
sköter om trädgårdens välmående på det
naturliga sättet. Humlorna är de flitigaste
hjälpredorna, säger Gustaf.
–Vår gårdsbutik är öppen under
skördetiden 24/7 enligt självbetjäningsprincipen och vi försöker också sätta
fram produkter i tiiboxens minikiosk vid
16:de utslaget. Under skördetiden finns
det också andra produkter från vår gård.
– Välkommen på uppköp!

lande av samarbete mellan Brödtorp och
Bruksgolf. Gårdens produkter kunde
presenteras aktivare i vårt klubbhus och
varför inte veckovis med bredare försäljningstillfällen av närmat. Därav skulle
säkert alla parter ha glädje och nytta! Men
mera av det under säsongen!
Nina och Juhani

Nya idér föddes och samarbetet
kan utvecklas
Denna upptäcktsresa gav mig många
nya idér och tankar gällande ett utveck31 frogleg

Brödtorp & Ruukkigolf
Vanhan viisauden mukaan nykyisyyttä on vaikea ymmärtää, jos ei tunne menneisyyttä. Silloin myös
tulevaisuuden suunnittelu ja ennustaminen on vieläkin vaikeampaa. Näillä mietteillä ja tavoitteilla
sovimme tapaamisen Brödtorpin vanhan ja nuoren isännän Ernst ja Gustaf Knapen kanssa
maaliskuun alussa. Kahvihetki kartanon salissa, kurkistus kirjaston aarteisiin ja kahden sukupolven
isäntien leppoisa tarinointi - sen parempaa paikallishistorian ja Ruukkigolfin alkuaikojen oppituntia
on vaikea kuvitella.
Historian siipien havinaa
Brödtorpin kartano on keskiajalta periytyvä säteritila. Nimitys säteri sai alkunsa,
kun kuningas Maunu Eerikinpoika määräsi 1300-luvulla, että ratsupalvelukseen
ilmoittautunut talonpoika korotettiin
rälssimieheksi, mistä hyvästä hänelle
annettiin vapaus veronmaksusta. Kartanon 620 neliömetrin päärakennus on
rakennettu 1700- luvun loppupuolella ja
muutettu nykyiseen asuunsa 1910 – 12.
Tilaa ovat isännöineet vuosisatojen saatossa suvut, kuten Balk, Ram, Uggla ja
Hisinger.
Nykyinen sukuhaara tuli isännäksi
taloon vuonna 1916, jolloin Ernst Rotermann osti tilan itselleen. Tilalla on harjoitettu maataloutta hyvin monipuolisesti.
Se on ollut aikoinaan iso maitotila, jossa

herukastaan (Ribes Nigrum).
–Ysiväylä on esimerkiksi ollut joskus
myös mansikkapeltona, muistelee Ernst
menneitä vuosia.
Myös tilan työntekijöiden määrä on
ollut laajimmillaan erittäin iso, kymmeniä perheitä, josta kertoo ympäri Ruukkigolfin aluetta sijoittuvat henkilökunnan
asuintilat. Esimerkiksi nykyinen klubitalomme on toiminut neljän perheen
asuntona.

Käänteentekevä Amerikan
matka – golf tuli yllättäen tutuksi
–Isäni oli solminut 1950-luvulla suhteita USA:n suuntaan ja sai järjestettyä
minulle harjoittelupaikan tuttuun perheeseen amerikkalaiselle farmille 1960.
Tarkoituksena oli opiskella ja haistella

– Kun saavuin sinne perille, niin tila oli
muuttanut yllättäen täysin toimintaansa.
Pelloille oli rakennettu golfkenttä ja ylimääräisillä alueilla kasvatettiin siirtonurmea. Sieltä se idea golfkentästä taisi jäädä
kytemään lähes neljännesvuosisadaksi.

Ruukkigolfin ensimmäiset
askeleet
–Kuulin että Rissasen Erkillä oli suunnitelmia golfkentän rakentamiseksi
Karjaalle ja kun aloimme suunnitella yhdessä asiaa, niin ajatus kentän rakentamisesta Brödtorpin maille syntyi vuonna
1985. Projekti lähtikin tästä varsin ripeästi eteenpäin ja osakeyhtiö perustettiin
jo keväällä 1986. Ry:n vuoro tuli sitten
samana syksynä. Saimme starttia varten
3,5 miljoonan markan lainan ja sillä
kenttäprojekti sitten konkretisoituikin.
Rissasen Ekin ohella myös Väänäsen
Pentti ja Holmbergin Guy kantoivat
vastuuta organisaatioiden ensiaskelista,
kertoo Ernst yhdistyksen alkuajoista.

Paljon erilaisia
kenttäsuunnitelmia

Gustaf kertoo kartanon nykypäivästä

on kasvatettu myös lampaita ja hevosia.
Pelloilla on myös viljelty viljaa, juureksia
ja hedelmiä hyvin monipuolisesti. Tila on
myös kuuluisa omasta Brödtorp-mustafrogleg 32

uusia tuulia maatalouden kehittämiseen
ja tietysti myös opetella sujuvaa englannin
kieltä, kertoo Ernst Amerikan matkansa
tarkoituksesta.

–Ensimmäiset kenttäsuunnitelmat
teki arkkitehti Reijo Hillberg, jonka käsialaa on esimerkiksi Pickalan
golfkeskus. Emme kuitenkaan löytäneet
näistä meille sopivaa ratkaisua ja
uudet suunnitelmat tilattiin kenttäarkkitehti Lasse Heikkiseltä. Heikkinen
suunnitteli Ruukkigolfiin myös 2x18
väylän vaihtoehdon, josta kuitenkin luovuttiin liian suureellisena. Tältä pohjalta
rakentui sitten nykyinen 18 väylän kenttä.
– Kentän nimeäkin mietittiin paljon.
Brödtorpia pidettiin liian vaikeana vaihtoehtona ja lopulta päädyimme Ruukki/
Bruk - vaihtoehtoon, koska nimien

Kartano näkyy hyvin väylälle 15

yhteys tänne Länsi-Uusimaalle oli hyvin
luonteva.
Ruukkigolfin maanrakennuksesta vastannut porukka tuli Ahvenanmaalta.
–Pojat tekivät erittäin pitkää nelipäiväistä työvuoroa ja lähtivät sitten pitkäksi viikonlopuksi kotiin. Osa työporukasta nopeutti kotimatkaansa ja käytti
Ahvenanmaalle avattua jäätietä. Aivan
kaikki eivät siihen seikkailuun uskaltautuneet, vaan käyttivät lentokonetta , Ernst
muistelee.

Kentän avaus
Kenttäprojekti ja maarakennus etenikin
sitten rivakalla vauhdilla ja range avattiin
toukokuussa 1987 ja ensimmäinen ysi
saatiin auki heinäkuussa 1987.
–Sain kunnian avata kentän ja suoritin avauslyönnin rauta-7:lla. Ja jos oikein
muistan, niin se oli kaikesta jännityksestä
huolimatta erittäin hyvä lyönti – ehkäpä
aika kultaa vähän muistojakin, naurahtaa Ernst , –pallo on edelleen tallessa ja
maalattu kultaisella värillä.
Viralliset avajaiset pidettiin sitten
7.elokuuta 1988 ja Ruukkigolf oli 13.
kenttä Suomen historiassa.

Ruukkigolfin toiminta
Brödtorpin näkökulmasta
– Näin meidän perspektiivistä katsottuna golfkenttä luo paljon positiivista
elämää tänne maaseudun keskelle. Golffarit ovat hyvin käyttäytyvää porukkaa
ja fore-huudot tai riemunkiljahdukset
griineiltä luovat ainoastaan positiivista
ilmapiiriä myös meidänkin pihapiiriin.
Joskus alkuaikoina lehmämme pääsivät
irti ja kävivät lähes tuhoamassa 7. griinin. Siitäkin draamasta selvittiin hyvällä
yhteisymmärryksellä ja talkoohengellä.

Brödtorpin toiminta tänään
Brödtorpissa on kasvatettu omenia jo
1800-luvulta saakka ja niiden merkitys on kasvanut jatkuvasti yhtenä tilan

tärkeimmistä tuotantosuunnista. Tilalla
on nykyään noin 10 000 omenapuuta
ja viljelyksessä lähes 30 omenalajiketta.
Uusia alueita on suunnitteilla ja seuraavat istutukset tulevat 8. griinin yläpuolelle, josta on jo karsittu puustoa omenatarhan tilalle. Tilan vuosituotanto on noin
60– 80 tonnia omenia vuositasolla.
–Kaikki omenat poimitaan käsityönä
syksyllä ja silloin joudumme käyttämään
kausityövoimaa, jotta sato saadaan talteen. Puut pyritään pitämään noin kolmen metrin korkuisina, joka helpottaa
niiden hoitoa sekä sadon korjaamista,
kertoo Gustaf, jolle tilan neljännen polven isännyys siirtyi hiljattain.
–Omenatarhan hoidossa tarvitaan
myös siivekästä apuvoimaa. Vuokraamme vuosittain pölytykseen sekä ampiaisia että kimalaisia, jotka hoitavat omenatarhan hyvinvointia luonnonmukaisin
keinoin. Kimalaiset ovat niitä kaikista
ahkerimpia apulaisia, naurahtaa Gustaf.
– Tilapuotimme on auki satokaudella
24/7 itsepalveluperiaatteella ja yritämme
laittaa tuotteita esille myös 16. väylän
tiiboxin minikioskiin. Tarjolla on myös
muitakin tilamme tuotteita satokauden
mukaan. Tervetuloa vain ostoksille!

Perinteistä punnitusta

Uusia ideoita syntyi ja yhteistyötä voi kehittää
Tämä tutustumismatka antoi paljon
uusia ideoita ja ajatuksia Brödtorpin ja
Ruukkigolfin yhteistyön kehittämiseen.
Tilan tuotteita voisi tuoda aktiivisemmin
esiin klubitalollemme tai vaikkapa järjestää viikoittain laajemminkin lähiruoan
myyntitilaisuuksia klubitalomme yhteyteen. Mutta niistä lisää kauden aikana!
Nina ja Jussi

Kartanon työväkeä 1930-luvun loppupuolelta

33 frogleg

Magnus Svennblad fortsätter som
krögare på Bruksgolfs restaurang
Det serveras lunch och så finns det en klassisk
golfmeny med till exempel pizza, pasta och
clubsandwich. Restaurangen fortsätter på sin linje
att tillverka maten själv och undviker halvfabrikat.
På cafesidan är det hembakt som gäller och såklart munkar.
Under högsäsongen är restaurangen öppen till
klockan 21 och den har full service till och med
slutet av september.

Anneli Saari,
aktiivinen
ruukkilainen
on poissa

Viime syksynä lokakuun puolivälissä
saimme ikävän tiedon, että golfkaverimme Anneli Saari on menehtynyt. Toki
oli tiedossa, että Anneli oli sairastellut
pitkään, mutta yllätyksenä tieto kuitenkin tuli. Anneli oli hyvin aktiivinen
Ruukkigolfin toiminnassa. Hän oli neljä
vuotta seuran hallituksessa 1995–1998 ja
lisäksi pari vuotta varajäsenenä. Hän
toimi aktiivisesti myös eri toimikuntien
jäsenenä.
Minulle hän tuli läheiseksi puheenjohtajakauteni aikana, jolloin hän toimi
viisi vuotta hallituksen sihteerinä. Sitä
hommaa hän hoiti myös edellisen
puheenjohtajan kaudella. Aktiivisuutta
myös osoitti se, että hän osallistui golfin
sääntöseminaariin. Startterin tehtävät ja
talkoisiin osallistumiset olivat hänelle

tuttuja. Anneli oli myös hyvin aktiivinen
pelaaja ja hän oli vakituinen näky Ruukissa miehensä Anteron kanssa.
Viimeiset vuodet olivat Annelille vaikeita ilmenneiden sairauksien vuoksi.
Pelaaminen väheni radikaalisti ja välillä
esti sen kokonaan. Mukana hän kuitenkin yleensä oli, kun Antero tuli pelaamaan. Vielä viime kesänä 2017 hänet
nähtiin kentällä kiertämässä ainakin
par 3-kentällä.
Annelia jäi kaipaamaan omaisten ja
ystävien lisäksi suuri joukko ruukkilaisia
pelaajia.
Esa Hänninen

Roligt att vara krögare på Bruksgolf !

Magnus Svennblad jatkaa
Ruukkigolfin ravintoloitsijana
Ravintola jatkaa toimintaansa vanhalla
periaatteella, jossa valmistamme ruoan itse
ja vältämme puolivalmisteita.
Perinteisen lounaan lisäksi on tarjolla
erillinen golffareille suunniteltu
lista, johon kuuluu mm. pizzaa, pastaa
ja klubivoileipiä.
Kahvion puolella on tarjolla itse tehtyjä
leivonnaisia – ja suositut munkit ovat
edelleen valikoimassa tottakai!
Kesäaikaan pidämme ravintolan auki
klo 21.00 saakka ja palvelemme
aina syyskuun lopulle saakka.
On hauskaa palvella
Ruukkigolfin asiakkaita!
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Ruukkigolfin mestarit 2017
Bruksgolfs mästare 2017

Apua arkeen
Hjälp i vardagen

reikäpeli, naiset
Matchplay, damer
Wilma Merenmies

reikäpeli, miehet
Matchplay, herrar
Toni Laamanen

lyöntipeli, naiset
slagspel, damer
Wilma Merenmies

lyöntipeli, miehet
slagspel, herrar
Jouni Simanainen

lyöntipeli, junioritytöt
slagspel, juniorflickor
Wilma Merenmies

lyöntipeli, junioripojat
slagspel, juniorpojkar
Anssi Kuuluvainen

lyöntipeli, mid naiset
slagspel, mid damer
Hannele Forsman

lyöntipeli, mid miehet
slagspel, mid herrar
Jouni Simanainen

lyöntipeli, seniorinaiset
slagspel, seniordamer
Ulpu Helkkula

lyöntipeli, seniorimiehet
slagspel, seniorherrar
50–59 Timo Siro

lyöntipeli, seniorimiehet
slagspel, seniorherrar
60–69 Kristian Toivio

lyöntipeli, seniorimiehet
slagspel, seniorherrar
+70 Arto Lehtola

reikäpeli, seniorit
Matchplay, seniorer
scr Timo Siro

reikäpeli cup, seniorit
Matchplay cup, seniorer
hcp Kari Sarlin

Klubimestari/Klubbmästare
(hcp) Sture Fiskars

Brödtorp-cup (hcp)
Toni Laamanen

Lähihoitaja/ Närvårdare Lotta Fiskars
041 4483 566, lotta.fiskars@gmail.com
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Vuoden joukkuepelaaja
Årets lagspelare
Hannele Forsman
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Yleistä infoa

Azets Raasepori
– enemmän kuin
tilitoimisto.
Azets yhdistää sähköisen taloushallinnon tehokkuuden
henkilökohtaiseen palveluun. Yrityksesi talouden tiedot
reaaliaikaisesti, kustannustehokkaasti ja paperittomasti:
•
•
•
•
•
•
•

kirjanpito
myyntilaskut ja myyntireskontra
maksuliikenne ja ostoreskontra
palkanlaskenta ja ilmoitukset
osavuosi- ja vuositilinpäätökset
veroasiat
talouden raportointi

Ota yhteyttä!
Dennis Barman, Azets Raasepori
p. 010 756 4301, dennis.barman@azets.com
azets.fi/raasepori

Ruukkigolfin hinnasto
JÄSENMAKSUT aikuinen 75€ | juniori (21v) 43€ | yritys 300€
GREENFEE aikuinen 45€ | juniori 20€ | pariskunnat 80€.
Arkisin ennen klo 14 (ei 18.6.– 31.7.): aikuinen 35 € | juniori 20€ | pariskunnat 65€.
Pelioikeuden haltijan seurassa: aikuinen 30 € | juniori 15€
(Ei koske niitä pelioikeuksia, jotka käytetään pelilippuina.)
Opiskelijat ja varusmiehet (max 26v) 25€
Sotaveteraanit 0€
Liitännäispelioikeuden haltija: aikuinen 30€ | juniori 15€
PELIOIKEUDEN VUOKRA
aikuinen 748€ | opiskelijapelioikeus (max 26v): 295€
PAR-3 -KENTTÄ JA HARJOITUSALUE ilmainen kaikille
POLETTI (36 palloa/kori) 2€

AJANVARAUS
Pelioikeuden omaavilla jäsenillä ei ole rajoituksia ajanvarauksen suhteen. Greenfee-pelaajat voivat varata
lähtöaikoja enintään kolme päivää etukäteen. Tasoitus sekä seura pitää ilmoittaa varauksen yhteydessä.
HARJOITUSALUE
Kaikki ovat tervetulleita käyttämään harjoitusaluetta johon kuuluvat: range, putti- ja chippiviheriöt, bunkkeri
ja 3 kpl Par3 väylää.
HUOM. Rangepalloja ei saa viedä pois rangealueelta. Jos joku tavataan kentällä pelaamassa rangepallolla,
on seurauksena pelikielto! Rangepalloja saa käyttää vain driving rangella.
ILMOITUSTAULUT
Toimiston ulkoseinältä löytyy junnujen ilmoitustaulu ja toimistosta kilpailu-, seniori-, tasoitus-, koulutus- ja
naisten ilmoitustaulut.
KOTISIVUT
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 yläkerran lounge on tarkoitettu pelaajien käyttöön. Jokainen vastaa itse loungen siisteydestä.
Kokoukset ja palkintojenjako tilaisuuksiin ravintolassa on sovittava ravintoloitsijan kanssa.
KÄRRYT
Golfkärryjen säilytys on parkkipaikalla. Kärryt ovat maksuttomia.
PALAUTELAATIKKO
Klubitalon ovelta löytyy jäsenille palaute/postilaatikko, johon toivomme ruusuja, risuja ja ehdotuksia.
Palautetta voi jättää myös kotisivujen kautta.
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. Peliryhmän yhteenlaskettu maksimirajoitus on 110.
SAUNAT
Klubitalon alakerrassa löytyvät saunat sekä suihkut. Pyyhkeitä löytyy pukuhuoneissa.
TILASTOJA
kausi 		
jäsenmäärä
kävijämäärä
kenttä avattiin
kenttä suljettiin

2007
1061
21141
5.4.
23.11.

2008
1124
21980
19.4.
19.11.

2009
1213
21191
18.4.
1.12

2010
1254
16739
24.4.
17.11.

2011
1260
17031
18.4.
7.12.

2012
1242
16520
27.4
28.11.

2013
1256
17722
30.4.
29.11.

2014
1265
16481
13.4.
6.12.

2015
1225
15853
17.3.
14.12.

2016
1006
14 963
15.4.
31.10.

2017
903
14 522
8.4.
3.11.

TOIMISTO
Toimiston aukioloaika 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 ja vastaavasti greenfee-pelaajilla maksutosite suoritetusta greenfeestä.
Valvojalla on oikeus poistaa kentältä pelaaja, joka ei käyttäydy sääntöjen mukaisesti tai jolla ei ole pelilupaa.
YSTÄVÄPELILIPUT
Ennakkoon maksetuista hoitovastikkeista saadut ystäväpeliliput ovat voimassa ainoastaan
osakkeenomistajan tai pelioikeudenhaltijan seurassa.

POLETTIKORTIT (vain jäs.) 30 vetoa 40€, 10 vetoa 15€
BÄGIKAAPPI kausi 35€
GOLFAUTO/KIERROS osakkaat 25€ | vieraspelaajat 40€
Autoissa on 151,- euron omavastuu, johon vuokraajan vastuu rajoittuu normaalitilanteissa. Normaalitilanteeksi ei lasketa
esim. tahallista rikkomista tai alkoholin tai huumausaineiden alaisena ajamista. Autoa ei saa ajaa alle 15-vuotias kuljettaja,
ei edes vanhempien ollessa mukana.
MATKAILUVAUNU- TAI -AUTO 25€/vrk sis. sähkön ja saunan
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Ruukkigolf ry
Bruksgolf rf

Markus Larkimo
puheenjohtaja / ordförande
Päivi Peltola
sihteeri / sekreterare
Albin Söderström
varapuheenjohtaja / vice ordförande
Sture Fiskars
kenttätoimikunnan pj. /bankommitténs ordf.
Seppo Laamanen
junioritoimikunnan pj. / juniorkommitténs ordf.
Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj. / seniorkommitténs ordf.
Jari Laiho
kilpailu- ja tasoitustoimikunnan pj. /
tävlings- och handicapkommitténs ordf.

Lotta Fiskars
klubi- ja koulutustoimikunnan pj. /
klubb- och skolningskommitténs ordf.
Toni Laamanen
Taru Röman
varajäsen / suppleant
Sören Isaksson
varajäsen / suppleant
Sören Isaksson kapteeni / kapten
Lotta Fiskars ladykapteeni / ladykapten
Nina Sampakoski toiminnanjohtaja /
verksamhetsledare
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Ympäristönhoidon ratkaisut yli 35 vuoden kokemuksella
Valikoimaamme kuuluvat niin urheilu- ja golfkenttien
hoitokoneet, suurtehoruohonleikkurit, kiinteistötraktorit,
lava-ajoneuvot, kadunlakaisukalusto, ympäristökalusteet,
liikunta- ja leikkivälineet, kaikkea mitä voit tarvita
rakennetun ympäristön kalustamiseen ja hoitoon.

Kaikki palvelut saman katon alta:
● Myynti ● Huolto ● Varaosat ●
Lisätietoja: Oy J-Trading Ab Kuriiritie 15 01510 Vantaa
p. 0207 458 600 f. 0207 458 650 www.j-trading.fi

