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Golfliitto
ja seuratoiminta

Hilppa Hyrkäs
päätoimittaja

tiedotus- ja markkinointi- 
toimikunnan pj

SGL:n koulutuksia ja tänä vuonna tarjotaan jälleen 

tuomarointikurssia niille, joita kiinnostaa kilpailu-

toiminta tai sääntöjen tulkinta yleisellä tasolla. Toi-

vomme innokkaita osallistujia, joita myös kiinnostaa 

jonkun yhteisen klubikisan tuomitseminen. Muistet-

takoon, että tuomaritoimintakin on yksi kiinnostava 

uravaihtoehto; tällä hetkellä arvuutellaan nähdäänkö 

olympialaisissa myös yksi suomalainen golftuomari!

Erityisen kiinnostavaa aikaa eletään tänä vuonna. 

Viime vuoden lopussa Suomen Golfliitossa vaihdet-

tiin hallituksen puheenjohtajaa. On äärimmäisen 

mielenkiintoista nähdä pitääkö uusi puheenjohtaja 

linjansa ja keskittyy erityisesti seuratoimintaan ko-

timaassa. Väistyvä puheenjohtaja Antti Peltoniemi 

tuli tunnetuksi siitä, että hän vei suomalaisen huip-

pugolfin Eurooppaan ja toimi kansainvälisestikin 

tunnustettuna golfjohtajana. Nyt kuitenkin saattaa 

olla aika palata perusteisiin ja omaan kotimaiseen 

toimintaammekin. Uudelta puheenjohtajalta Timo 

Laitiselta odotetaan paljon.

Jokainen meistä golfseuraan kuuluva maksaa 

jäsenmaksua paitsi seuralle, myös Suomen Golf- 

liittoon. Tänä vuonna esitimme sen myös jäsen- 

maksulaskulla. Osa jäsenmaksusta menee siis suo-

raan Golfliittoon ja se tuo mukanaan jäsenrekiste-

rin ylläpidon, vakuutukset kentällä ja kansainväliset  

kelpoisuudet. Golfliiton jäsenyys on ollut viime 

vuosina myös kriittisen tarkastelun aiheena; jos  

pelaa muutaman kerran vuodessa ja vain koti- 

kentällään, onko jäsenyydestä hyötyä? Toistaiseksi  

on, vakuutusten, lehden ja tasoitusjärjestelmän  

kautta, mutta tulevaisuudessa tämäkin asia on var-

masti kriittisen tarkastelun aiheena, ja Ruukkigolfissa  

asiaa seurataan aivan sen ytimessä. Varmaa kuitenkin 

on, että suomalainen golf ja seuratoiminta kehittyy 

koko ajan. Tätä työtä tehdään taustalla koko ajan ja 

ylpeästi voin sanoa, että meillä Ruukissa tämä on 

hoidettu hyvin koko historian ajan.  

Ari-Pekka Lundén
puheenjohtaja

Ruukkigolf on aina ollut osa suomalaista golfkult-

tuuria myös kansallisella tasolla. Olemme aktiivisia 

jäseniä Suomen Golfliitossa (SGL) ja siten myös 

toteuttamassa suomalaisen golfin kehittämistä ja 

harrastuksen levittämistä. – Historiassa olemme 

osallistuneet SGL:n toimintaan varsinkin kolmen 

viimeisen puheenjohtajan aikana ollen mukana lii-

ton valtuustossa joko vara- tai varsinaisina jäseninä. 

Edeltäjäni Esa Hänninen oli mukana vaikuttamassa 

Uudenmaan alueen työvaliokunnassa liitolle annet-

tavissa esityksissä ja Thor Pitkänen oli mukana luo-

massa kiertävää järjestelmää liittojen edustavuudelle 

liiton valtuustossa.

Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olemme ottaneet 

roolia Uudenmaan alueen seurojen yhteistyössä ja 

mm. osallistuneet alueen seurojen aktiivisten seura- 

ihmisten koulutusten suunnitteluun. Yhdistyslakia  

ja seuratoiminnan järjestämistä on suunniteltu  

yhteisissä työryhmissä ja me olemme jakaneet omaa 

osaamistamme eteenpäin. Tällä hetkellä seuralla on 

erinomaiset suhteet liittoon ja sen henkilökuntaan. 

Parhaillaankin Pertti Heininen ja 

Kristian Toivio ovat aktiivisesti mu-

kana seniori- ja kilpailutoiminnas-

sa, seuran entinen sihteeri Kirsi 

Kankaanranta työskenteli työuransa 

viimeisinä vuosina liitossa ja Kari 

Heikkilä on tehnyt mittavan uran 

HCP-golfin parissa järjestäen liitolle 

useita kansallisia ja kansainvälisiä 

kisoja vammaisgolfin osalta.

Golfliitto on muuttunut näinä vuosina. Liiton 

suosituksesta vuonna 2006 irtauduttiin osakeriippu- 

vaisesta pelioikeudesta eri kentille ja nyt ollaan jäl-

leen liiton suosituksia seuraten yritetty palauttaa 

osakkeenomistajien kiinnostusta omien osakkeiden-

sa hallintaan tarjoamalla eri kenttien yhteisiä etuja 

ja hinnoittelua. Suomen Golfliitto on kasvanut ja 

toimintaa on nyt monella eri tasolla. Tänä vuonna 

seurakehittämisen yksikkö on mukana Ruukinkin 

toiminnan kehittämisessä. Vuosittain käytetään 

Tiedotus- ja markkinointitoimikunnan tehtäviin tulee muutoksia 

tämän kauden aikana. Toimikunnalle aiemmin kuuluvia tehtäviä,  

ns. juoksevia tehtäviä – kuten kilpailujen tuloksista tiedottaminen 

seuran webbisivuilla sekä lehdistötiedotteiden laatiminen – on siir-

retty caddiemaster-toimistolle, Ruukkigolfin palkatulle henkilös-

tölle. Samoin kotisivujemme yläbannerin valokuvien päivittäminen 

tulee jatkossa olemaan toimiston tehtävä. Minun tehtäväni on opas-

taa henkilökunta työhön ja luoda sille sujuva työnkulku.

Jäsenlehden toimittamisen ja taittamisen lisäksi tehtävänäni on  

luoda tai koota Ruukkigolfin ”yritysilme” yksiin kansiin. Heitto-

merkit siksi, että kysymys on  sekä oyn että ryn yhteisestä ilmeestä, 

olemme saman katon alla. 

Jokainen itseäänkunnioittava yritys/yhdistys huolehtii, miltä se 

ulospäin näyttää. Se pyrkii ilmeellään viestimään arvojaan ja ennen 

kaikkea erottumaan kilpailijoistaan. Graafisen yritysilmeen raaka-

aineet ovat liikemerkki, värit ja typografia. Tämä graafinen ilme on  

toki vain yksi osa yritysilmettä.

Ruukkigolfin liikemerkin on suunnitellut Eero Peurala vuonna 

1988. Häneltä oli tuolloin toivottu vaakunamaisuutta ja golfpalloa, 

väreihin sinistä ja valkoista. Väritoiveiden voi ajatella kummunneen  

silloisen Pohjan kunnan vaakunasta. 

Käytännössä teen ohjeistuksen, mitä tämän meille niin tutun  

tunnuksen ympärillä tapahtuu. Se alkaa siitä, miten ja millä kir- 

jasimella Ruukkigolf/Bruksgolf kirjoitetaan sen yhteydessä. Edel-

leen määritän Ruukkigolfin värit, teen lomakkeistot ja ilmoitus- 

pohjat. Ohjeistuksen myötä jokaisen painotuotteen tai ilmoi- 

tuksen kanssa ei tarvitse lähteä tyhjästä. Työn tulos tulee näky-

mään pikkuhiljaa. Jos prosessi viedään sitoutuneesti läpi, se ei  

oikeastaan edes näy, vaan se on yhtä huomaamaton kuin hyvän 

siivoojan työ: tavarat ovat järjestyksessä ja peilikuva kirkas. 

–––––––

Tästä Frogleg-numerosta muotoutui teemaltaan kuin itsestään  

seniorinumero. Yhdestä jos toisestakin artikkelista löytyy seniori- 

näkökulmaa. Penaltyn arvoinen huti se ei voi olla: seuramme  

jäsenistöstä noin puolet on seniori-iän saavuttaneita.  

Kiitos kaikille kirjoittajille, avustajille ja haastatelluiksi suostuneille, 

teille sisällöntuottajille!
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Golfliiton jäsenyys on ollut 

viime vuosina myös kriittisen 

tarkastelun aiheena; jos  

pelaa muutaman kerran  

vuodessa ja vain koti- 

kentällään, onko  

jäsenyydestä hyötyä? 
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Bruksgolf har alltid varit en del av den finländska  

golfkulturen också på nationell nivå. Vi är aktiva  

medlemmar i Finlands Golfförbund (FGF) och där-

med också med och verkställer utvecklingen och  

spridandet av sporten i landet. I det förgångna har 

vi deltagit i FGF:s verksamhet speciellt under de tre  

senaste ordförandenas tid, antingen som supplean-

ter eller ordinarie fullmäktigemedlemmar. Min före-

gångare Esa Hänninen medverkade i arbetsutskottet 

för Nylandsområdets anföranden till förbundet, och 

Thor Pitkänen deltog i skapandet av ett ambulerande 

system för representantskapet i förbundets fullmäktige.

Under de senaste åtta åren har vi påtagit oss en roll 

i samarbetet mellan Nylandsområdets föreningar och 

bl.a. deltagit i planeringen av utbildningen för områ-

dets föreningars aktiva medlemmar. Föreningslagens 

uppföljande och ordnandet av föreningsverksam- 

heten har planerats i gemensamma arbetsgrupper  

och därigenom har vi spridit vårt eget kunnande  

vidare. I denna stund har föreningen ett utmärkt 

förhållande till förbundet och dess personal. Som 

bäst deltar Pertti Heininen och Kristian Toivio aktivt 

i senior- och tävlingsverksamheten, föreningens före 

detta sekreterare Kirsi Kankaanranta arbetade de sista 

åren av sin arbetskarriär i förbundet, och Kari Heik-

kilä har gjort en betydande karriär inom HCP-golfen 

och ordnat många nationella och internationella täv-

lingar inom handikapgolfen.

Golfförbundet har förändrats under dehär  

åren. På förbundets rekommendation lösgjorde man 

sej år 2006 från den aktiebetingade spelrätten på 

banorna, och nu har man igen, enligt förbundets 

rekommendation, försökt återuppliva aktieägarnas 

intresse för besittningen av sina egna aktier genom 

att erbjuda gemensamma förmåner och prissättning 

på de olika banorna. Finlands Golfförbund har vuxit 

och verksamhet finns nu på många olika nivåer. I år 

deltar enheten för föreningsutveckling i utvecklingen 

av också Bruksgolfs verksamhet. Årligen utnyttjas 

FGF:s utbildning och i år erbjuds åter en domarkurs 

för dem som är intresserade av tävlingsverksamhet 

eller tolkningen av reglerna på allmän nivå. Vi hoppas 

på entusiastiska deltagare, som också är intresserade 

av att verka som domare i någon gemensam klubb-

tävling. Man bör komma ihåg att också domarverk-

samheten är en intressant karriärmöjlighet; just nu 

pågår en gissning om huruvida vi ser en finländsk 

golfdomare i olympiska spelen!

I år upplever vi speciellt intressanta tider. I slutet på 

förra året byttes Finlands Golfförbunds styrelseord-

förande. Det är oerhört intressant att få se om den nya 

ordföranden bibehåller sin linje och koncentrerar sig

speciellt på föreningsverksamheten i hemlandet. Den 

avgående ordföranden Antti Peltoniemi blev känd 

för det att han förde den finländska toppgolfen till 

Europa och verkade också som en internationellt  

känd golfledare. Nu kan det dock vara på tiden att 

återgå till grunderna för vår egen inhemska verksam-

het. Av den nya ordföranden Timo Laitinen förväntas 

mycket.

Var och en av oss som hör till en golfklubb betalar 

medlemsavgift förutom till klubben, också till Fin-

lands Golfförbund. I år visade vi detta också i med-

lemsavgiftsräkningen. En del av medlemsavgiften går 

alltså direkt till Golfförbundet och det hämtar med 

sig upprätthållandet av medlems-

registret, försäkringarna på banan, 

och internationella kvalifikationer. 

Golfförbundets medlemskap har 

de senaste åren också varit före-

mål för en kritisk granskning; om 

man spelar några få gånger per år 

och endast på sin hemmabana, 

har man nytta av medlemsskapet?  

Tillsvidare har man det, via försäk-

ringar, tidning, och handikapsys-

tem, men i framtiden är också detta 

säkert föremål för kritisk övervägning, och i Bruksgolf 

följer vi detta alldeles i händelsernas centrum. Säkert 

är dock att finländsk golf och föreningsverksamhet 

utvecklas ständigt. Detta arbete pågår i bakgrunden 

hela tiden och med stolthet kan jag säga att hos oss i 

Bruksgolf har detta skötts bra under hela dess historia.

 
GolfFÖRBUNDET
och  föreningsverksamhet

Ari-Pekka Lundén 
ordförande

Golfförbundets medlemskap 

har de senaste åren också 

varit föremål för EN kritisk  

GRANSKNING; om man spelar 

några få gånger per år och 

endast på sin hemmabana, har 

man nytta av medlemsskapet? 

översättning: Jan Lönnqvist

Pyrkimyksenämme on jatkuvasti kehittää  seuraa.  

Siksi olemme jäsentemme ja vieraspelaajiemme  

edun vuoksi päättäneet ryhtyneet yhteistyöhän Suo-

men Golfliiton ja heidän projektikumppaninsa Raw 

Milkin kanssa.

”Pelaaja Ensin” –pelaajatyytyväisyyskysely antaa 

meille mahdollisuuden hyödyntää kokemuksianne 

golfyhteisössämme. 

Haluamme parantaa tietämystämme niistä olosuh-

teista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat omien ja vieras-

pelaajiemme kokemuksiin. Tämä tieto antaa meille 

ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää golfyhtei-

söämme sellaiseksi, että sinä pelaajana olet etusijalla 

ja saat parhaan mahdollisen kokemuksen. 

Kyselyn teknisestä toteutuksesta vastaa Golfliiton  

projektikumppani, tanskalainen Raw Milk. 

 

Vastaukset tullaan käsittelemään anonyymeinä eikä 

jäsentietoja tulla käyttämään muuhun kuin kyselyn 

toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen eikä niitä 

anneta eteenpäin muille osapuolille. 

Tulet tämän kauden aikana vastaanottamaan sähkö-

postiisi kyselykutsun, johon toivomme vastaavanne. 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kauden päät-

teeksi FootJoyn pikeepaita.

Ruukkigolf ry

Pelaaja Ensin  
 –pelaajatyytyväisyyskysely
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Rabbe Enckell
verkställande direktör|  

verksamhetsledare / 
toimitusjohtaja|

toiminnanjohtaja

Kun Ruukkigolf avattiin elokuussa 1988, oli se 

13:sta täysimittainen golfkenttä Suomessa. Suomessa 

elettiin silloin vilkasta talouden aikaa ja golfosakkeita 

ostettiin ympäri maata jopa sijoitusmielessä. Se oli 

sitä aikaa, varmaankin kahdeksankymmentäluvun 

loppua, kun faksit tulivat käyttöön, PC-koneet yleis-

tyivät työpaikoilla ja juppikansa hankki ensimmäisiä 

kiinteästi asennettavia autopuhelimia.

Tänään kun eletään vuotta 2015, on Suomessa noin 

130 täysimittaista golfkenttää. Talous on ollut pit- 

kään, jos ei lamassa niin ainakin taantumassa.  

Faksit on romutettu, PC-koneet ovat muuttuneet 

tableteiksi ja lähes kaikilla on taskussa älypuhelimet. 

Viestintä on vilkasta ja päätöksenteko nopeaa. Näinä 

25 vuotena kehitys on ollut huimaavaa ja se jatkuu 

vähintäänkin yhtä voimakkaana.

Golf ei pelinä kuitenkaan ole 

muuttunut kovinkaan merkittä-

västi,  eikä kentät tai niiden pal-

velut ole myöskään muuttuneet. 

Golfiin aikanaan kuulunut elitis-

mi on lähes kokonaan poistunut ja 

golfin harrastamisesta on tullut kaikille mahdollista ja 

avointa. Viime vuosina ovat golfseurojen jäsenmäärät 

kuitenkin lähteneet ensimmäisen kerran historiassa 

hienoiseen laskuun niin Suomessa kuin muuallakin. 

Euroopassa on panostettu alan tutkimuksiin, joissa 

on pyritty selvittämään tämän päivän tarpeita ja toi-

veita pelaajien taholta. 

 Golfbranschen  
 i förändring

När Bruksgolf öppnades i augusti 1988 var banan 

den 13:e fullstora golfbanan i Finland. Finland var då 

inne i en ekonomiskt livlig period och golfaktier köp-

tes runtom i landet t.o.m. som investeringar. Många 

kommer säkert ihåg slutet av åttiotalet då telefaxen 

togs i bruk, PC-datorerna blev allt vanligare på arbets-

platserna och yuppie-folket skaffade sina första fast 

installerade biltelefoner.

Idag har vi i Finland fler än 130 fullstora golfbanor. 

Ekonomin har i långa tider varit i recession. Faxma-

skinerna har skrotats, PC-datorerna har förändrats till 

tabletter och så gott som alla går med en smarttelefon 

i fickan. Kommunikationen är livlig och beslutsfatt-

ningen snabb. Under dessa 25 år har utvecklingen 

varit enorm och den fort-

sätter minst lika kraftigt.

Golfen som spel har 

dock inte nämnvärt för-

ändrats och inte heller 

banorna eller deras ser-

vice. Elitismen som i tiderna var kännetecknande för 

golfen har så gott som helt försvunnit och golfen har 

blivit en för alla tillgänglig och möjlig hobby. Under de 

senaste åren har dock medlemsantalet smått sjunkit 

för första gången i historien både i Finland och ut-

omlands. I Europa har man satsat på undersökningar 

i branschen där man velat utreda dagens behov och 

önskemål bland golfspelarna.

I den europeiska golforganisationens EGCOA:s 

rapport ” The future of golf Vision 2020” har man 

lyft fram fyra nyckelområden för framtidens golf

 • vänskapen

 • flexibiliteten

 • familjen

 • roligheten

Man kan bekanta sig med denna intressanta rap-

port på adressen; thefutureofgolf.eu.

Finlands Golfförbund håller för tillfället på att 

utarbeta en ny strategi för golfen i landet med hjälp 

av ledande konsulter. Det är fråga om vilken riktning 

den finska golfen ska ta i framtiden. Under Golfens 

branschdagar 2015 gavs en presentation om hur pro-

jektet fortskrider, varefter deltagarna fick vara med i 

grupparbeten. Målsättningen är att strategin fastställs 

under förbundsmötet i slutet av 2016.

Golfbranschen befinner sig vid en vändpunkt och 

en framgångsrik golfbana måste aktivt vara med i 

denna förändring. Det är klart att attityderna sitter 

hårt och förändringarna kräver ansträngningar.

Bruksgolf-kollektivet står på stadig grund. Eko-

nomin är i skick, skulderna är små och själva banan 

är intressant. Vår utmaning i framtiden är att hänga 

med i utvecklingen och förnya våra serviceprocesser. 

Vi bör hålla spelarens upplevelser i centrum när vi 

planerar våra funktioner nu och i framtiden. 

” It is not the strongest  
 of the species that survives,   
 nor the most intelligent,    
 but the one most responsive  
 to change.” Charles Darwin 

Eurooppalaisen EGCOA järjestön raportissa ”The 

future of golf Vision 2020” on nostettu esille neljä 

avainaluetta tulevaisuuden golfille.

 • ystävyys

 • joustavuus

 • perhe

 • hauskuus

Tähän mielenkiintoiseen raporttiin voi tutustua osoit-

teessa; thefutureofgolf.eu. 

Suomen Golfliitto teettää parhaillaan uuden  

golfin strategian maan johtavien strategiakonsult- 

tien avulla. Kysymys kuuluu, mihin suuntaan suoma-

lainen golf menee tulevaisuudessa. Golfin toimiala-

päivillä 2015 esiteltiin projektin eteneminen ja päi-

vien osallistujat olivat mukana ryhmätyöskentelyssä. 

Tavoite on että strategia vahvistetaan loppuvuonna 

2016 liittokokouksessa.

Golfala on murroksessa ja menestyvä kenttä on 

aktiivisesti mukana tässä muutoksessa. On selvää, 

että asenteet ovat tiukassa ja muutokset vaativat pon-

nistuksia.

Ruukkigolf -yhteisön perusteet ovat hyvät.  

Talous on kunnossa, velkaa on vähän ja kenttä on 

mielenkiintoinen. Haasteemme tulevaisuudessa on 

pysyä muutoksessa mukana ja uudistaa palvelujam-

me. Meidän on yhdessä pidettävä pelaajakokemus 

keskiössä kun suunnittelemme toimintojamme nyt 

ja tulevaisuudessa.  

Golfala 
muutoksessa

Det är klart att  

attityderna sitter hårt  

och förändringarna  

kräver ansträngningar.

On selvää, että  

asenteet ovat tiukassa 

ja muutokset vaativat  

ponnistuksia.
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Året 2014 blev ett tämligen framgångsrikt år för 

Bruksgolf Ab. Banan kunde öppnas redan den 13 april 

och kom sedan tack vare vackert majväder snabbt 

i gott skick. För våra golfspelare införskaffades sju 

nya golfbilar, som genast blev flitigt utnyttjade. Vår 

dragiga ”terrass” förvandlades under försäsongen till 

en trivsam glasveranda till nöje för både spelare och 

övriga restauranggäster. I år har bolaget satsat på att 

skaffa 50 nya golfkärror för spelarnas bruk.

Arbetet med att 

utveckla golfbanan 

pågår kontinuerligt. 

I vintras avlägsna-

des en större mängd 

träd och stubbar 

från banans kanter. 

Genom denna åt-

gärd blev ruffen på många platser lättare att slå från. 

I mars påbörjades en förnyelse av bevattningssytemet 

för 11 greenar. Två toppmoderna gräsklippare har an-

skaffats för klippning av greenarna. Genom dessa 

åtgärder kan greenarna skötas lättare och snabbare. 

Allt tyder på att banan även i år kommer att vara i 

toppskick tack vare vår banmästare Tapani Gustafs-

son och hans team.

 

Ekonomin är i balans
Styrelsen har under de senaste åren strävat till att 

konsolidera bolagets ekonomi med hjälp av olika 

sparåtgärder och moderata förhöjningar av vederlag 

och spelavgifter. Vi har lyckats vända tidigare års 

olönsamhet till ett positivt årsresultat för andra året 

i följd. Trots detta hör vår bana fortfarande till de allra 

förmånligaste i landet. 

Fler spelrundor behövs
Antalet spelrundor på vår golfbana har under de se-

naste åren minskat i oroväckande takt. I fjol mins-

kade rundorna med sju % jämfört med året därför- 

innan. Det är absolut nödvändigt att vi lyckas bryta 

denna trend och få en ökning till stånd åtminstone 

vad gäller gästspelarna, vilkas antal direkt påverkar 

bolagets ekonomi. Bolaget kommer därför att satsa 

detta år på en flexiblare prissättning av greenfees, på 

olika kampanjer och lockande spelpaket. Särskilt för 

unga spelare vill vi göra det möjligt att golfa hos oss 

till ett överkomligt pris. Vi bruksgolfare kan också dra 

vårt strå till stacken genom att komma oftare och spela 

och genom att ta våra vänner med oss.  

Servicen 
utvecklas 

Henrik Räihä
styrelseordförande

JC Bruksgolf  Ab

PALVELUJA 
kehitetään

Vuosi 2014 oli Ruukkigolf-yhtiölle varsin menestyk-

sellinen. Kenttä avattiin jo huhtikuun 13. päivänä ja 

saatiin nopeasti erinomaiseen kuntoon. Golffareiden 

käyttöön hankittiin seitsemän uutta golfautoa, jotka 

olivat viime kesänä jo ahkerassa käytössä. Vetoisesta 

”terassista” tehtiin viihtyisä lasiveranta pelaajien ja 

muiden ravintola-asiakkaiden iloksi. Tänä vuonna  

pelaajia on muistettu hankkimalla heidän käyttöönsä 

50 uutta golfkärryä.

Kenttämme kehittämiseksi tehdään jatkuvasti 

töitä. Tänä talvena poistettiin väylien reunoilta suu-

rehko määrä puita ja niiden kantoja. Näin kentästä 

on tullut entistä pelaajaystävällisempi. Maaliskuussa 

aloitettiin kastelujärjestelmän uusiminen 11 viheriön 

osalta. Viheriöiden hoitoon on hankittu kaksi huippu- 

modernia griinileikkuria. Näillä toimenpiteillä helpo- 

tetaan ja nopeutetaan greenien hoitoa. Merkit viittaa-

vat siis siihen, että kenttä tänäkin vuonna on loisto- 

kunnossa kenttämestari Tapani Gustafssonin ja  

hänen tiiminsä ansiosta.

 

Talous on kunnossa
Yhtiön taloutta on viime vuosien aikana pyritty  

vakauttamaan vastikkeiden ja pelimaksujen maltil- 

lisilla korotuksilla sekä erinäisillä säästötoimen- 

Henrik Räihä
hallituksen puheenjohtaja
JC Ruukkigolf  Oy

piteillä. Aikaisempien vuosien tappioputkesta on  

päästy irti ja yhtiö teki viime vuonna jo toisen voi-

tollisen vuosituloksen. Siitä huolimatta kenttämme 

kuuluu edelleen hintatasoltaan maamme edullisim-

pien joukkoon. 

Lisää pelikierroksia
Pelikierrosten määrässä on viime vuosina tapah-

tunut huolestuttava väheneminen. Viime kaute-

na kierrosmäärä väheni 

seitsemän % edelliseen 

vuoteen verrattuna. Tämä 

kehitys on saatava käänty-

mään ainakin vieraspelaa-

jien osalta, koska he ovat 

yhtiön talouden kannalta 

hyvin tärkeitä. Yhtiö pa-

nostaa siksi tänä vuonna 

joustavampaan greenfee- 

hinnoitteluun, erilaisiin kampanjoihin ja houkutte- 

leviin paketteihin. Erityisesti haluamme suosia 

nuorten pelaajien mahdollisuuksia pelata edullisesti  

kentällämme. Me ruukkigolffarit voimme kerätä  

kortemme kekoon ahkerammalla pelaamisella ja  

kutsumalla ystäviä mukaan kentälle. 

Vi har lyckats vända 

tidigare års olönsamhet 

till ett positivt  

årsresultat för  

andra året i följd.

Aikaisempien vuosien  

tappioputkesta on  

päästy irti ja yhtiö  

teki viime vuonna jo  

toisen voitollisen  

vuosituloksen.
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KAPTEENSKAN 
terveiset

Aivan mahtavaa kautta kaikille golffareille! Nimeni 

on Juha Saaristo. Olen noin 50-vuotias länsi-uusi-

maalaistunut hämäläismies. Golfurani alkoi vuonna 

2006 silloisen esimieheni käskystä. Päivääkään ei ole 

se käsky harmittanut.

Viime syksynä Ruukkigolf ry:n hallitus kutsui minut 

seuran kapteeniksi edeltäjäni Timo Leinon esityk-

sestä. Nöyrä kiitokseni Timolle ja hallitukselle luot-

tamuksesta. Olen toiminut hallituksen 

jäsenenä noin kuusi vuotta eri tehtävis-

sä. Joku on saattanut huomata, että olen 

viime vuodet puuhaillut seuran järjestä-

mien kilpailujen parissa.

Ensiksi haluaisin kiittää Timo Leinoa 

hänen toiminnastaan seuran kipparina 

edelliset kolme vuotta. Ahkeruuden ja 

reiluuden ruumiillistumana hän on esi-

merkki meille kaikille!

Suomalainen golf elää murroksessa.  

Harrastajien ikärakenne, osakkeiden arvostuksen  

puute, kilpailu ihmisten vapaa-ajan käytöstä sekä 

talouden suhdanteet luovat paineita suomalaisen  

golfin kehittymiselle. Miten tämä meihin ruukkilai-

siin liittyy? Me olemme osa Suomen golfia ja omilla  

henkilökohtaisilla toimillamme olemme osana  

rakentamassa rakastamastamme lajista parempaa 

ja kiinnostavampaa. Sinä voit vaikuttaa osallistu-

malla seuratoimintaan ja seurana voimme vaikuttaa  

olemalla aktiivisesti mukana Suomen Golfliiton  

toiminnassa. 

UUSI KAPTEENI 
– yksi seuran 1265 jäsenestä

Kiitän teitä kaikkia innokkaita ruukkilaisia, jotka 

mahdollistitte viime kesän useiden suurten kilpailu-

jen sujuvan läpiviennin kentällämme. Parhaimmil-

laan yhtenä kilpailupäivänä teitä vapaaehtoisia tal-

koolaisia oli kentällä auttamassa reilut 20 henkeä.  

Minulle se on osoitus oman seuran ja kentän arvos-

tuksesta ja halusta puhaltaa yhteen hiileen, jotta pys-

tymme välittämään myös kentällämme kilpailleille 

pelaajille sitä hyvää henkeä, jota itse tässä seurassa 

olen aistinut jo vuosia. 

Viime kausihan oli kentällämme hyvin ruuhkai-

nen, jos katsomme kilpailukalenteria. Ensi kesänä 

pääsemme vähän paremmin vetämään henkeä,  

koska isoja liiton kisoja ei tule olemaan niin montaa 

järjestettävänä. 

Mikä sitten itselleni jäi parhaiten mieleen viime 

kesän isoista kisoista? Ehdottomasti HCP-golfin 

Suomen mestaruuskilpailut. En muista, että olisin 

koskaan nähnyt meidän ns. terveiden kilpailuissa sel-

laista intoa ja harrastamisen iloa 

mitä tuon kilpailun osallistujat 

huokuivat. Parhaimmillaan 

ykköstiillä jouduimme pidätte-

lemään kilpailijoita, etteivät he 

olisi rynnänneet kentälle jo etu-

ajassa. Voi, kun itsekin osaisin 

jatkossa nauttia pelaamisesta 

samanlaisella ilolla ja oppisin unohtamaan nope-

ammin ne heikommatkin suoritukset.

Omissa naisten tapahtumissamme oli taas hieman 

nousua osallistujien määrässä ja sitä samaa kehitystä 

toivon myös tulevalle kaudelle. Naisten seuraottelut 

pelasimme perinteisesti Hankoa ja Tammisaarta  

vastaan. Voiton otimme ottelussa Hankoa vastaan, 

Juha Saaristo
kapteeni

Päivi Elo
ladykapteeni

mutta ikävä kyllä Tammisaarelle hävisimme. Isom-

mista seuraotteluista Saloa ja HillSidea vastaan jou-

duin itse jäämään pois muiden velvoitteiden vuoksi. 

Haluan vielä kerran kiittää suuresti kaikkia teitä 

ladyja, jotka lähditte edustamaan Ruukkia Saloon 

sen sijaan, että olisitte osallistuneet Lännen lady-

kilpailuun. Ja vielä erityiskiitos Ilselle ja Heidille, 

että hoiditte ladykapteenin tehtävät seuraotteluissa 

minun puolestani. 

Viime kaudelta on vielä mainittava seuramme MID-

naisten tulos joukkue-SM kisoissa. Joukkueemme  

sijoittui hyvin 12. sijalle  16 joukkueen joukossa kah-

den edellisen vuoden jumbosijan jälkeen!  

Ensi kauden naisten ohjelma näyttää tällä hetkellä 

hyvin perinteiselle, kausi avataan naisten lippukisal-

la 17.5 ja naisten kausi päättyy päätöskisaan 26.9.  

Naisten kausiohjelma alkaa olla paria päivämäärä-

varmistusta vaille valmis. Toivottavasti saamme tule-

vanakin kautena lisää naisia mukaan tapahtumiin. 

Ennen kaikkea toivon, että ensikertalaisetkin uskal-

tautuisivat mukaan kisoihin. 

Alkava kausi on myös viimeinen tämän kapteens-

kan toimikaudesta. Tämähän oli ensimmäinen kolme-

vuotinen kapteenikausi, jonka toteutimme Ruukissa.  

Seuran varsinainen kapteeni vaihtuu jo tulevalle kau-

delle, joten tervetuloa Juha johtamaan joukkuetta. 

Oma tavoitteeni on löytää teille ladyille kesän aikana 

uusi entistä parempi kapteeni.  

Kaikille oikein hyvää tulevaa golfkautta ja viihdytään 

jatkossakin kentällä yhtenäisenä joukkueena!

Meitä ruukkilaisia on yli 1200! Näin suuressa 

määrässä ihmisiä on valtava määrä monimuotoista 

osaamista, josta hyödynnämme vain murto-osan.  

Tavoitteenani on saada aikaan rakentava vuoropuhelu 

mahdollisimman monien seuran jäsenien, seuran 

aktiivisten toimijoiden sekä osakeyhtiön välille, jotta 

kaikkien ääni saataisiin kuuluviin ja osaaminen käyt-

töömme. Joten tulkaa vaan reippaasti juttelemaan, 

kun bongaatte minut tai hallituksen jäseniä klubilla.

Golfissa ihmiset helposti kate-

gorisoidaan erityyppisiin ryhmiin: 

junnut, midit, sennut, singelit, 

klubituupparit, edustuspelaajat, 

sunnuntaipelaajat, vieraspelaajat, 

naiset, miehet jne. jne. Kuitenkin 

olemme kaikki aivan samanarvoi-

sia. Ruukkilaiseen henkeen kuu-

luu, että kaikkia kohdellaan samalla  

tavalla ja jokaista arvostetaan  

yhdenmukaisesti. Muistetaan ottaa  

niin kanssapelaajat kuin henkilökuntakin posi- 

tiivisesti huomioon kentällä, klubilla ja ”terassi- 

parlamentissakin”.

Toivon, että kentällämme nähtäisiin tulevina  

kesinä iloisia ilmeitä, onnistumisen iloa sekä  

yhdessä tekemisen meininkiä.  

Reipasta golfkesää 2015!

RUUKKILAISEEN

HENKEEN KUULUU, 

ETTÄ KAIKKIA  

KOHDELLAAN  

SAMALLA TAVALLA

JA JOKAISTA

ARVOSTETAAN

YHDENMUKAISESTI.

Mikä sitten itselleni jäi  

parhaiten mieleen viime kesän 

isoista kisoista? Ehdottomasti  

HCP-golfin Suomen mestaruus-

kilpailut.



Kristian Toivio
senioritoimikunnan pj

Olipa talvi
Meillä on takana toinen perättäinen leuto ja vähä-

luminen talvi. Golfkaudet eteläisessä Suomessa  

alkavat olla kohta yhtä pitkiä kuin mihin on totuttu 

vaikkapa Tanskassa ja Pohjois-Saksassa. Ruukissa ja 

Salossa kausi 2014 kesti huimat 269 päivää eli lähes 

yhdeksän  kuukautta ja Hangossa jäätiin muutama 

päivä alle kolmen sadan! Tänä keväänä Hanko avasi 

koko kentän kesäviheriöin 28.02 ja käydessäni siellä 

viikkoa myöhemmin kenttä oli jopa kuivempi kuin 

joulukuun puolivälissä. Ruukissa viimeinen Sennu-

vitonen pelattiin 05.12 ja olisikohan ensimmäinen 

jo pelattu jonkun porukan toimesta 13.3, kun takaysi 

avattiin. 

Ennakkotietojen mukaan kentät ovat talvehtineet 

yleisesti ottaen hyvin eikä suuria vahinkoja ole pääs-

syt syntymään. Leuto talvi synnyttää helposti jää- 

poltetta lumen sulaessa ja jäätyessä muodostaen  

siten vahvan ja ilmaa läpäisemättömän kerroksen 

griineille ja väylille. 

Kesän ohjelma
Senioreille on taas tulossa kiireinen kesä. Suunnitel-

lessamme syksyllä senioreiden toimintaa lähdimme 

siitä, että kausi lähtee liikkeelle toukokuun alusta. 

Silloin alkavat Keskiviikkokilpailut 06.05 ja yhteensä 

niitä pelataan 16, viimeisen kilpailun ollessa 16.09.  

Sennuvitosia aletaan tietysti pelata heti kentän auet-

tua, virallisesti ne alkavat 15.04. Joka kuukausi tullaan 

lisäksi järjestämään muuta golfiin liittyvää ohjelmaa 

yhtenä keskiviikkona kuten sääntökoulutusta, kli-

nikka, vaihtopäiviä ja joukkuekilpailuja. Perinteinen 

J-Trading pelataan 26.07 ja senioreiden ja veteraanien  

mestaruuskisat 5.–6.9. Kilpailukalenteri ja seniori-

rankingin säännöt ovat löytyvät nettisivuilta. Sääntöjä 

on pyritty kehittämään viime kauden päätöstilaisuu-

dessa saatujen evästysten perusteella.  Seuraotteluita 

pelataan edelleen Ekeä, Hankoa, Vihtiä, Meri-Teijoa, 

Vuosaarta ja Gumböleä vastaan sekä Ryder Cup  

Nordcenterin kanssa.

SENIOREIDEN 
kesä  
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Kansallinen golfviikko – väyliä parempaan 
elämään
Ensi kesän kansallisen golfviikon kohderyhmäksi 

on valittu seniori-iän saavuttaneet 50/55+ ikäryhmät.

On huomattu, että tämä ikäryhmä on varsin poten-

tiaalinen kohderyhmä golfille. Pikkuhiljaa eläkeiän 

saavuttava väestönosa usein miettii, mitä tehdä kun 

eläkkeelle siirtyminen on ajankohtaista. Tässä iässä 

muiden urheilulajien harrastaminen saattaa käydä 

hankalaksi ja – kuten hyvin tiedetään– golf on mitä 

sopivinta liikuntaa ikääntyville ihmisille.

Keskimääräinen elinikä kasvaa länsimaissa. Tämä 

tarkoittaa, että yksilön terveyteen ja elämänlaatuun 

halutaan panostaa yhä enemmän työelämän ruuh-

kavuosien jälkeen. Sosiaalisuus, itsestään huoleh-

timinen ja turvallisuus korostuvat myös kehitys-

näkymissä.

Terveyttä ja sosiaalisuutta
Golf on harrastus, joka tarjoaa 

välineet terveelliseen elämään ja 

uusiin elämyksiin. Golf tuo myös 

harrastuksen kautta uutta sosiaa-

lista sisältöä ja laajennetun turva-

verkon ikääntymisen kynnyksellä.

Golfviikon toteutuksessa seu-

rojen senioritoimikunnat tulevat olemaan projektin  

läpiviemisen kannalta keskeisessä asemassa.  

Tarkoituksena on, että seuroissa saadaan nimettyä  

golfkummeja, joiden vastuulla on uusien tulok- 

kaiden opastaminen ja ohjaaminen golfin pariin. 

Kampanjan onnistumisen kannalta suuri vastuu tu-

lee lisäksi jäämään seurojen toimitus/toiminnanjoh-

tajien, valmentajien, kapteenien sekä klubiravinto-

loiden harteille.

Eli puuhaa tulee riittämään.  Toivotan kaikki ruuk-

kilaiset senioripelaajat, uudet ja vanhat mukaan  

toimintaamme.  

Yhdessä tekeminen on paljon mukavampaa. 

Hei  
taas!

Onko tasoituksesi välillä 54-37  tai  
oletko opiskelija ja olet Ruukkigolfin  
jäsen, mutta toistaiseksi ilman peli- 
oikeutta? Meillä on sinulle uusi ratkaisu 
millä pääset pelaamaan! 

HCP 54-37 KORTTI
Kortti oikeuttaa 10 pelikierrokseen  
Ruukkigolfin 18-reikäisellä golfkentällä.   
Kortin hinta vain 299,- euroa.

OPISKELIJAKORTTI
Vuonna 1986 tai myöhemmin syntyneille 
opiskelijoille on nyt oma kortti joka   
oikeuttaa 5 kierrokseen Ruukkigolfin  
kentällä. Kortin hinta on 149,- euroa.

OPISKELIJAN KAUSIKORTTI
Opiskelijan kausikortti myydään v.1986  
tai myöhemmin syntyneille opiskelijoille 
hintaan 395,- euroa. Kausikortti  
oikeuttaa pelaamaan rajattomasti  
Ruukkigolfin kentällä pelikautena 2015.

Kortteja myy Caddiemaster- toimisto.

Tervetuloa pelaamaan!

Oletko vailla  
pelioikeutta?

Keskimääräinen elinikä kasvaa 

länsimaissa. Tämä tarkoittaa, 

että yksilön terveyteen ja 

elämänlaatuun halutaan 

panostaa yhä enemmän työ-

elämän ruuhkavuosien jälkeen.

Tuija Elomaa
klubi- ja koulutustoimikunnan pj
tuija.elomaa@gmail.com, 040 5190 514

Toimikunnan entisen puheenjohtajan 

Gunvey Zweygbergin työkiireet pakottivat 

hänet jättäytymään klubitoimikunnan toi-

minnassa taka-alalle ja minä otin taas vetä-

jän roolin yhden välikauden jälkeen. Jouduin 

kyllä hieman miettimään päätöstäni ja jopa 

hetken katumaankin, mutta kyllä ne asi-

at siitä lähtevät taas rullaamaan. Meillä on 

kuitenkin koossa rautainen tiimi ja saamme  

varmasti järjestelyt ja palkintojenhankinnat  

sujumaan entiseen malliin.

 

Seuran kilpailuihin osallistuu vain  

murto-osa  sen jäsenistöstä. Haluaisimme 

toimikunnassa kovasti tietää, onko teillä ei-

kilpailevalla jäsenistön osalla toiveita mah-

dollisesta muusta toiminnasta, mitä seura 

voisi järjestää. 

Yritetään löytää yhdessä uusia aktiviteet-

teja. Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kertokaa 

toiveistanne. Yllä ovat omat  on yhteystietoni,  

ja klubilla voi aina nykäistä hihasta, myös 

kapteeneja.  

Mukavaa tulevaa kautta!  
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Jorma Ketola
junioritoimikunnan pj

Golfin tekniikasta sen verran, että 

poisoppiminen on kaikkein vaikeinta, 

joka taas mahdollistaisi uusien oppien 

perillemenon. Kokemuksesta on aina 

apua, mutta golfin tekniikkaa opetelles-

sa se ei aina ole hyväksi. Lapset käyvät 

tässä asiassa hyväksi esimerkiksi meille 

vanhemmille. Heillä ei ole ennakkoluu-

loja tai pelkoja kokeilla uusia asioita ja 

he ovat hyvin vastaanottavaisia oppimaan 

uusia asioita.

Valmennustoiminnassamme saam-

me apua JPA:n pro Jouni Simanaiselta. 

Olemme tehneet hänen kanssaan yhteis-

työtä jo viime kaudella hyvällä kokemuk-

sella ja olemme iloisia, että tämä yhteis-

työ jatkuu tälläkin kaudella. Jouni toimii 

myös koko Ruukkigolf yhteisön prona.

Tulevalle kesälle on suunniteltu 

muutama suurempi tapahtuma, jotka 

kannattaa laittaa valmiiksi kalenteriin jo 

nyt. Yksi näistä on junnujen järjestämä 

avoimien ovien päivä 7.6. Silloin kaikki 

kiinnostuneet, niin uudet kuin koke-

neetkin ovat tervetulleita kokeilemaan 

golfin hauskuutta ihan alkeista alkaen, 

tai testaamaan vanhoja taitojaan. Saam-

me silloin paikalle Golfzillan ja luvassa 

on muutakin kivaa ohjelmaa. Tästä tulee 

lisätietoa sitten lähempänä ajankohtaa. 

Toinen iso tapahtuma on valtakun-

nallinen 24h golf tempaus 22 – 23.6.,  

jolloin pelataan golfia vuorokauden ym-

päri. Keräämme tempauksella junnuille 

varoja ja haasteeseen kerätään poruk-

kaa, jotka todella laittavat itsensä likoon, 

muutamien rakkojen, hiertymien ja 

väsymyksen uhallakin. Viime kaudella 

tätä kokeiltiin jo hyvällä kokemuksella  

ja Toni ja Hannes pelasivat vajaat seitse-

män kierrosta mieheen. Tänä vuonna 

osallistumme tapahtumaan uusin pe-

laajien voimin, joista lisää lähempänä 

tapahtumaa. Toni ja Hannes ovat siir-

tyneet ”miesten kouluun” suorittamaan 

varusmiespalveluaan. Tämän vuoksi 

tarvitsemme uusia uurastajia tähän  

tapahtumaan.

Järjestämme myös perinteisen ja avoi-

men Ruukkigolf Open kilpailun 11. heinä-

kuuta, kolmantena vuotena peräkkäin. 

Tuleva kautemme on ladattu täyteen 

isoja odotuksia. Viime kauden hienot ja 

opettavaiset kokemukset, lisättyinä uusi-

en junnutoimikunnan jäsenten panok-

seen, luovat tälle pohjaa. Nyt suunnataan 

vain katseet eteenpäin positiivisin mie-

lin. Kehitytään askel kerrallaan, metrin 

loikilla tai vaikka välillä vaikka nokilleen 

mennen, suunta on kuitenkin eteenpäin.

Junioritoiminta vaatii paljon vapaaeh-

toistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista.  

Siten voimme kehittää harrastustamme 

ja viedä sitä lasten sekä heidän perhei-

densä kannalta kiinnostavaksi ja mie-

lekkääksi hauskanpidoksi. Tällä voimme 

rakentaa pohjaa tulevaisuuteen, koska 

yhteisömme tarvitsee tulevaisuudessa 

uusia harrastajia. 

Tutkimusten mukaan golfia harrastavi-

en keski-ikä on kohtuullisen suuri ja sen 

myötä tarve uusien harrastajien saami-

seksi on tärkeää, ei pelkästään seuran, 

vaan myös osakkeenomistajien kannal-

ta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme 

toimintaamme mukaan uusia ja kaiken 

ikäisiä harrastajia. Tämä on myös junio-

ritoimikunnan tavoitteena. Tarkoitukse-

namme on saada lapsia, heidän vanhem-

piaan ja isovanhempiaan mukaan tämän 

hienon harrastuksen pariin.     

Viime kauden tapaan jatkamme toimin-

taa myös lasten vanhempien harjoittelu-

ryhmän, Jumbojunnujen kanssa omana 

ryhmänään. Tämä on ollut hyvä malli saa-

da uusia jäseniä mukaan harrastuksen 

UUSI KAUSI
– paljon tapahtumia

pariin ja osaksi yhteisöämme. 

Tulemme keräämään tulevalle kaudel-

le resurssipoolin, jota voimme käyttää 

harjoituksissamme apuna eri tehtävissä 

tai hyödyntää kunkin omaa erityisosaa-

mista. Näin saamme monipuolisuutta 

toimintaan. Olemme jo nyt saaneet mu-

kavan joukon kasaan, mutta tarvitsem-

me lisää porukkaa 

tueksi ja avuksi, 

joten jos tunnet 

kiinnostusta, niin 

voit olla yhteydessä allekirjoittaneeseen. 

Tästä lisää myös junnujen sivuilla, jon-

ne löydät Ruukkigolfin sivujen kautta.  

Junnujen kotisivu on nyt osana yhteisöm-

me sivustoa, jota kehitämme ja yhteisen 

rakenteen mukaiseksi.    Kilpailussahan ei ole tärkeintä voittami-

nen vaan osallistuminen. Ei myöskään 

hyvät ja runsaat palkinnot, vaikka niitäkin 

on tunnetusti löytynyt, kiitos siitä spon-

soreillemme. Tänäkään vuonna emme 

kursaile palkintojen kanssa vaan palkin-

toja riittää myös arvottavaksi osallistu-

jien kesken.

Olimme viime vuonna kouluprojek-

tissa tutustuttamassa golfia lähialueen 

kouluille, osaksi liikuntatuntitoimintaa 

ja siinä sai n. 300 lasta ja nuorta koske-

tuksen lajiin. Tilaisuuksia järjestettiin 

kouluilla ja urheilukentillä. Projektin on 

tarkoitus jatkua tänäkin vuonna.

Junnut aloittavat kesäkauden Ruukki- 

golfissa tiistaina 5. toukokuuta klo 17.30 

yhteisellä aloitustilaisuudella. Kutsum-

me tervetulleeksi mukaan kaikki entiset 

ja uudet junnut sekä heidän vanhempan-

sa. Mikäli ette pääse tuolloin, niin mu-

kaan voi liittyä myöhemminkin kesällä.  

Ryhmät harjoittelevat säännöllisesti tiis-

taisin, alkaen klo 17.30 aina syyskuulle 

asti. Lisää tietoa löytyy Ruukkigolfin  

nettisivuilta.

Vielä muistutuksena kaikille, että 

olemme Ruukkigolfin alueella tiistai-

iltaisin ja osan keskiviikko- sekä torstai-

illoista kesän aikana. Toivomme kärsi-

vällisyyttä ja iloista mieltä kaikille, niin 

harjoitusalueilla kuin kentälläkin.

Suuret kiitokset menneestä kaudesta  

toimikunnan aktiiveille, jotka antoivat 

panoksensa toimintamme eteen, unoh-

tamatta isoa avustajien joukkoa!  

Mukana JunnuTeamissä tulevalla kau-

della ovat allekirjoittaneen lisäksi Lotta 

Fiskars, Mikaela Pihlström, Päivi Peltola, 

Toni Laamanen ja Kaj Sassi.

poisoppiminen on  

kaikkein vaikeinta.
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Nordcenter ja Ruukkigolf keskustelivat viime 

vuonna pro-yhteistyöstä, ja sen tuloksena olen sol-

minut sopimuksen nyt myös Ruukkigolfin kanssa. 

Toimin jatkossa siis sekä Nordcenterissä että Ruukki-

golfissa, ja talvikaudella minut löytää Season Golfista, 

Espoosta.

Osa teistä on jo ehtinyt tutustumaan minuun sen 

parin vuoden aikana mitä olen viettänyt naapurissa, 

Nordcenterissä, mutta osalle olen varmasti vielä uusi 

tuttavuus. Olen aiemmin toiminut myös  

Vierumäellä, Lahden Golfissa ja Kerigolfissa.  

Olen myös toiminut golfliitossa juniori- 

kehittäjänä. Golfin pelaamisen olen aloit-

tanut tasan 20 vuotta sitten Indonesiassa 

jossa asuimme kolme vuotta. Sieltä sai hy-

vän kipinän tulevaan ammattiin! Nuorem-

pana harrastin muutenkin monipuolisesti 

liikuntaa ja näin ollen ajauduin opiskelemaan Vieru-

mäelle liikunta-alaa, jota olen jatkanut myöhemmin 

myös liikuntatieteellisessä, Jyväskylässä. 

Golfopettajana vahvuuksiani ovat ehdottomasti 

sosiaaliset taidot sekä tapani opettaa ihmistä yksilöl-

lisesti. Sen lisäksi, nautin edelleen itsekin pelaami-

sesta ja olen mm. edustanut viimeiset kolme vuotta 

Suomen PGA:ta golfopettajien EM-kisoissa. Pyrin 

jatkuvasti kehittämään itseäni opettajana ja golfarina, 

josta myös valtavasti hyötyä ammatissani.

Opetuksessamme Nordcenterissä meillä on neljä 

perustuotetta: yksityis- ja ryhmäopetus, valmennus-

ryhmät, klinikat ja green card -kurssit. Ruukkigolfissa 

aion toimia hyvin pitkälti samalla kaavalla. Kaikista 

Ruukkigolfissa tapahtuvista opetuksista löytyy tietoja 

myös Ruukkigolfin ilmoitustaululta. Yksityisopetus-

ta voi varata opetuskalenteristani Nordcenterin ajan- 

varauksen kautta. Minuun voi ottaa yhteyttä myös hen-

kilökohtaisesti. Kalenterissa näkyy myös millä ken-

tällä olen minäkin päivänä, joten jos haluaa opetusta 

juuri Ruukkigolfissa, kannattaa varmistaa että olen 

paikalla. Toinen tuotteemme eli ryhmävalmennus 

toteutetaan pienryhmissä jotka sitoutuvat käymään 

ryhmässä esim. kesäkauden ajan. Ryhmät harjoitte-

levat yleensä 1,5h kerrallaan n. 8–10 kertaa jakson 

aikana. Klinikat ovat yksittäisiä pienryhmä opetus-

tunteja joissa harjoitellaan tietyn teeman  

ympärillä. 

Viime vuosina mm. lähipeli- ja draivi-

klinikat ovat olleet suosituimpia. Klinikat 

ovat hyviä niille jotka eivät pysty sitoutu-

maan tiettyyn kiinteään harjoitusaikaan. 

Valmennusryhmät ovat ideaali paketti 

heille jotka haluavat kehittää omaa peliä 

määrätietoisesti ja pystyvät myös sitoutumaan tree-

niaikoihin. Green card -kursseja järjestämme kaikilla 

kolmella eri kentällä missä toimimme eli Nordcente-

rissä, Ruukkigolfissa sekä St. Laurencessa. Kursseja 

järjestetään toukokuusta syyskuuhun, sekä aikuisille 

että junioreille, joten jokaiselle löytyy varmasti sopiva 

ajankohta

Lisätietoja ja hinnasto ohessa, tarkempia tiedusteluita 

voi laittaa myös suoraan minulle.

Odotan itse jo innolla mahdollisuutta tutustua 

teihin! 

Oikein hyvää golfkautta!

 

jouni_simanainen@hotmail.com 

p. +358 50 5367 438

UUSI PRO 

Jouni Simanainen 
PGA golfopettaja

ViiMe vuosina

lähipeli- ja 

Draiviklinikat

ovat olleet  

suosituimpia.

YKSITYISOPETUS  JÄSENET                                          MUUT

Yksityistunti 55min           60 euroa                          75 euroa
Yksityistunti 2 hlöä         75 euroa                              90 euroa
Yksityistunti 3 hlöä            90 euroa                            120 euroa
Yksityistunti 4+        alk. 100 euroa                alk. 130 euroa 
   (isommat ryhmät: kysy tarjous)
Peliopetus 150min   120 euroa                       150 euroa
Peliopetus 2 hlöä      190 euroa                           240 euroa
 
Green card -kurssit (nämä hinnat Nordcenterissä, sis. kahvit klubilla kurssin jälkeen):
Aikuiset 10h                 190 euroa
Juniorit 10h                125 euroa
 
Klinikat ja valmennusryhmät (yleensä minimi 4 henkilöä, maksimi klinikasta riippuen  
6-10 henkilöä, hinnat suuntaa antavia):
Klinikat 1h                  alk. 15 euroa               alk. 20 euroa
Klinikat 1,5h                 alk. 20 euroa                   alk. 25 euroa
Klinikat 2h                     alk. 25 euroa                alk. 30 euroa
Valmennusryhmät 8-12h  150-250 euroa, tarkemmat hinnat julkaistaan myöhemmin  
yhdessä ryhmien päivämäärien kanssa
 
Hintoihin ja tuotteisiin tulee tarkennuksia kevään aikana. Valmennusryhmien hintoja vaikea
ilmoittaa ennen kuin tietää tarkemmin tuntimääriä tai pakettien sisältöjä. Pyrimme  
julkaisemaan kaikki kesän tuotteet huhtikuun loppuun mennessä.

PROn HINNASTO

Lisätiedot: Seppo Laamanen p. 040 5864 618, Päivi Peltola p. 050 5458 358

22.– 23.6.
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Jag har fått förtroende att bli bankommitténs 

nya ordförande. Jag är privatföretagare inom metall-

branschen och industriservice och bor nästan granne 

till Bruksgolf i Pojo kyrkby med min fru Lotta.

Min tid som ordförande hoppas jag att inte präglas 

främst av mig och mina åsikter utan av spelarna och 

golfgemenskapens behov och önskemål.  

Personligen tycker jag att vår bana är utmanande 

och vacker, under dom fem åren jag golfat har Bruks-

golfs bana alltid varit i gott skick, men vi kan inte ta 

allt för givet, alltid finns det något som kan förbättras 

och underhållas för att hålla banan säker och smidig 

att spela på, och en fröjd för ögat.

Under kommande säsong kan jag tänka mig att 

arrangera ett antal mindre talkon för diverse förbätt-

ringar, så nu utmanar jag alla som kan tänka sig att 

vara intresserade att delta eller annars bara har idéer 

på mindre ändringar eller reparationer att anmäla 

sina önskemål åt mig, så ser vi vad vi får till stånd.

Största förändring angående banan till komman-

de säsong är det nya systemet TEE IT FORWARD som 

ersätter det tidigare med olika färger, men det tas upp 

mera i en artikel på sidan bredvid. 

Sture Fiskars
bankommitténs ordf./
kenttätoimikunnan pj

fiskars.mekaniska@gmail.com

Olen saanut kunnian ottaa kenttätoimikunnan pu-

heenjohtajuuden haltuuni. Työskentelen yksityisy-

rittäjänä metalli- ja teollisuuden kunnossapitoalalla. 

Asun vaimoni Lotan kanssa aivan Ruukkigolfin naa-

purissa Pohjan kirkonkylässä.

Omassa toimessani kenttätoimikunnan puheen- 

johtajana toivon kaikkien pelaajien ja koko golf- 

yhteisön tulevan mukaan ideoimaan ja kehittämään 

toimintaa. Puheenjohtaja vie kyllä asioita eteenpäin.

Olen pelannut golfia noin viiden vuoden ajan ja 

pidän kenttäämme kauniina ja haastavana. Se on  

ollut myös vuodesta toiseen hyvässä kunnossa, mut-

ta kentän kuntoa ei voi ottaa itsestäänselvyytenä.  

Aina löytyy kehitettävää ja parannettavaa, jotta  

kentällä pelaaminen on turvallista ja sujuvaa,  ja että 

sitä on myös kaunis katsella.

Olen valmis järjestämään tulevalla kaudella pieniä 

korjaus- ja muutostalkoita. Niihin liittyen haastan 

teitä kaikkia osallistumaan niihin, tai vähintään välit- 

tämään toivomuksia ja ideoita minulle. Katsotaan  

sitten yhdessä, mitä saamme aikaiseksi.

Suurin muutos koskien kenttää tulevalle kaudelle on 

TEE IT FORWARD -järjestelmä mikä korvaa vanhan 

värisysteemin tiibokseissa, siitä enemmän viereisellä 

sivulla. 

Golfbanans 
kondition
– på allas ansvar

KENTÄN 
KUNTO
– kaikkien vastuulla

Tee it forward -ajattelu esiteltiin vuonna 2011 

USA:ssa, USGA:n ja PGA:n yhteisenä projektina.  

Ajatuksena on että väylän pituus on oikeassa suh-

teessa avauslyönnin pituuteen. Tavoite on että myös 

tavallinen ”bogey - golffari” saa mahdollisuuden saa-

vuttaa viheriö jo toisella lyönnillään. Pelataan yksin-

kertaisesti lyhempää väylää jolloin pelistä tulee nautit-

tavampaa ja hauskempaa. 

Järjestelmässä luovutaan nykyisistä värikoodeista  

teemerkeissä ja otetaan käyttöön numerot, jotka osoit-

tavat väylän pituuden. Esimerkiksi Ruukkigolfin pu-

naiset teemerkit muuttuvat numeroksi 48 (väylien  

kokonaispituus 4751 m). Keltaiset muuttuvat  

numeroiksi 57 (väylien kokonaispituus 5720 m) jne.  

Järjestelmä on saanut hyvän vastaanoton ja se on  

otettu käyttöön jo usealla kentällä suomessa. Ajatuk-

sena on lisäksi tarvittaessa lyhentää väyliä rakenta-

malla uusi teeboxi nykyisen lyhimmän eteen.

Pelaamalla lyhempää kenttää saadaan onnistu-

misen elämyksiä, pelinautintoa, peli muuttuu suju- 

vammaksi ja hauskemmaksi.  

Tee it forward -tanken introducerades i USA året 

2011 som ett gemensamt projekt för USGA och PGA. 

Tanken är att banans längd skall vara i rätt proportion 

till längden på utslaget. Målsättningen är att det också 

för en vanlig ”bogey-golfare” skall vara möjligt att nå 

greenen med på två slag. Idén är helt enkelt den att 

man spelar på en kortare bana varvid det blir både 

roligare och mera njutbart att spela. 

I systemet frångår man teemärkenas färgkoder och 

tar istället i bruk nummer som visar banans längd. 

Bruksgolfs röda teemärken ändras t.ex. till numren 48 

(banans helhetslängd 4751 m). Gula märken ändras 

till nummer 57 (banans helhetslängd 5720 m) osv. 

Systemet har mottagits väl och är redan i använd-

ning på flera golfbanor i Finland. Tanken är att vid 

behov ytterligare förkorta banan genom att bygga en 

ny teebox framför den nuvarande kortaste teeboxen.  

Genom att spela på en kortare bana upplever man 

framgångar och man får mera ut av spelet när det 

flyter bättre och blir roligare.  

TEE IT..... FORWARD

Ruukkigolfin seuratuomarikurssi
6.6. klo 09.30–17.30
Seuratuomarikurssi on erinomainen peruskurssi, jossa perehdytään mm 
 • golfin sääntöihin 
 • sääntökirjan käyttämiseen
 • tuomarina toimimiseen
Kurssi on hyödyllinen kaikille pelaajille ja erityisesti suositeltava kilpapelaajille  
sekä kilpailujen järjestäjille. Kurssin päätteeksi on toivottavaa suorittaa seuratuomarikoe,  
jonka läpäistyään osallistuja saa neljä vuotta voimassaolevan seuratuomarikortin.
Tule mukaan! 60 € arvoinen kurssi on sinulle nyt ilmainen!

Ilmoittautumiset Ruukkigolfin caddiemasterille 29.5. mennessä!  
Enintään 30 osallistujaa mahtuu mukaan!

Rabbe Enckell

Tee it forward-kyselytuloksia pelaajilta vuonna 

2012:

56 %  pelasi totuttua nopeammin

83 %  löi viheriöille totuttua nostavammalla mailalla

85 %  nautti pelistä aiempaa enemmän

Tee it forward-förfrågningens resultat  
bland spelare år 2012:

56 %  spelade snabbare än det man varit van vid

83 % slog till greenen med en klubba som har större  
 loft än normalt

85 % njöt mera än vanligt av sitt spel
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Martin Nordström
kilpailutoimikunnan pj./
tävlingskommitténs ordf.

Sain kunnian jatkaa Juha Saariston tehtäviä kilpai-

lutoimikunnan puheenjohtajana. Kengät ovat kook-

kaat ja yritän täyttää ne niin hyvin kuin mahdollista.

Viime vuosi oli menestys ry:lle siitäkin syystä että 

Ruukkigolf sai järjestää monta Golfliiton kilpailua. 

Tosin se johti siihen että kenttä oli muutamana viikon

loppuna varattu, eivätkä klubin omat pelaajat päässeet 

kentälle niin usein kuin olisivat halunneet.

Näin ollen on tasapuolista, että tälle kesälle näitä 

”ulkopuolisia” kilpailuja ei ole tulossa yhtä paljon ja 

sitten taas ensi vuonna vähän enemmän.

Suurimmaksi haasteeksi puheenjohtajana koen 

juuri sen, että pystymme toteuttaa mahdollisimman 

monen toiveet järkevällä tavalla ja fiksulla toiminnal-

la. Kilpailutoimikunnassa on tällä hetkellä kovin yk-

sinäistä ja toivonkin löytäväni alkukaudesta 1–3 hen-

kilöä Ruukista jotka haluavat tulla mukaan tiimiin. 

Kuten tiedämme, niin yhdessä on paljon kivempaa 

ja mitä useampi pää, sitä enemmän ideoita.

Vähemmän on enemmän
Omana tavoitteenani on aktivoida yhä useampia  

Ruukkigolfin jäseniä osallistumaan kilpailuihin.  

Tämän vuoden kilpailukalenterissa on yhä enemmän 

oman seuran kilpailuja, Golfliiton kilpailuja unoh-

tamatta. Toivottavasti siitä löytyy jokaiselle sopivia 

kilpailumuotoja ja kilpailuja.

 

Olen itse panostanut viime aikoina enemmän  

golfin henkiseen sekä filosofiseen puoleen ja jättä-

nyt varsinaisen lyöntitekniikan vähemmälle. Kun 

saat oman itseluottamuksesi kasvamaan, niin kilpai-

luihin osallistuminenkin on entistä mieluisampaa. 

Kyseessä on kuitenkin itsensä voittaminen, hauskan-

pito ja liikunta.

 

Olen saanut tälle vuodelle mukaan uusia yhteis-

työkumppaneita tukemaan kilpailuitamme sekä jär-

jestelyjen että uudenlaisten palkintojen muodossa.  

Myöskin vanhojen sponsoreiden jatkaminen on  

positiivinen asia. Ruukkigolfin kilpailutoimintaan 

luotetaan ja siitä annetaan kaikille tukijoillemme 

iso kiitos.

Raasepori Open
Vanha kunnon Raasepori Open palaa kilpailukalen-

teriin. Viime vuonna Hanko tuli mukaan kun Nord-

center jäi pois, ja nimi vaihtui South West Openiksi. 

Nyt puolestaan Hangon vetäydyttyä ja Nordcenterin 

saatua uusia tekijöitä johtoon saimme heidät houku-

teltua takaisin.  Pienen gallupin jälkeen selvä enem-

mistö halusi nimen Raasepori Open takaisin. Ja kun

demokratiassa eletään niin oikeus tapahtukoon. Ei 

tarvittu yksinvaltiaan ratkaisevaa ääntä. Raasepori 

Open saa hienon sponsorin Holiday Clubista ja nii-

tä palkintoja kannattaakin lähteä kesäkuun lopussa 

havittelemaan. Ja ennen kaikkea voittamaan itseään!

Vuoden joukkuekilpailu
Vuoden joukkuekilpailu jatkuu myös tänä vuonna. 

Siihen ollaan saatu myös pääsponsori, Metropoli  

Kalustetukku. Eli vuoden joukkuekilpailijalle tiedossa 

huikea pääpalkinto.

Ravintola Sweetpotin kanssa on sovittu että syk- 

syllä,varsinaisten kilpailukalenterin kilpailujen  

jälkeen, järjestämme mahdollisimman usein kilpai- 

luja, joita kutsumme kinkkukiusaus- tai makaroni- 

laatikko-kisoiksi. Niihin pääsee mukaan normaalia 

pienemmällä kilpailumaksulla ja niihin kuuluva lou-

nas on vähän edullisempi kiusaustyyppinen ruoka.

Kaudesta on tulossa kilpailullisesti monipuolinen, 

taatusti hauska ja mielenkiintoinen!  

Toivotan menestystä kisoihin ja hyviä kierroksia! 

Positiivisella
otteella

 RuG KILPAILUKALENTERI 2015

touko

kesä

heinä

elo

syys

loka

 2.5.  la  10.00 Titleist kevätscramble (1/4) 18r hcp lp 2h scramble  Yht (yhteislähtö)     25%   x

14.5. to 10.00  Kapteenin kierros 18r hcp lp (ruots)  M, N, Ekakerta    x

 16.5.  la  10.00  Naisten lippukisa 9r (1–9) hcp lp lippukisa N    x   

17.5.  su  9.00  Aluetour  

 23.5 la 10.00  Ajalinin kutsukilpailu 18r hcp pb (ruots.)   Elinsiirrot, muut    x  x 

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

13.6.  la 9.00  Duunigolf 18r hcp lp 2h scramble  Yht.      25%  x

20.6.  la 12.00  Jussi Open (2/4) 18r hcp lp 2h four ball  Yht.    90%  x  
    by SweetPot& K-supermarket Karjaa 

25.6. to 6.00 Breakfast Open by K-supermarket Karjaa   9r (1-9) hcp lp (ruots) Yht. (yhteislähtö)    x   x

26.6.  pe  15.00 Raasepori Open 1/3  54r scr lp hcp pb  M,N HCP 0-18,4 ja HCP >18,4 x x x x  
    by iDeals/ Holiday Club

 2.7.  to  6.00  Breakfast Open by K-supermarket Karjaa 9r (10-18) hcp pb  Yht. (yhteislähtö)    x x  x

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

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

 9.7. to 6.00 Breakfast Open by K-supermarket Karjaa  9r (1-9) hcp pb  Yht. (yhteislähtö)    x x x

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

16.7.  to  6.00  Breakfast Open by K-supermarket Karjaa 9r (10-18) hcp lp (ruots)  Yht. (yhteislähtö)     x    x

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

23.7.  to  6.00  Breakfast Open by K-supermarket Karjaa 9r (1-9) hcp lp (ruots) Yht. (yhteislähtö)     x  x  

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

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

1.-2.8.  la-su  8.00  RuG Mestaruuskisat ja klubimestikset 54r scr lp ja 36r hcp lp M, N      x x  

1.-2.8.  la-su  8.00  RuG luokkamestaruus Juniorit ja Mid  36r scr lp   Jun T, P ja Mid M, N   x

 8.8. la 10.00 Golf Gaalakilpailu ja illallinen 18r scr lp hcp pb  Yht.   x x x
    SweetPot&K-supermarket Karjaa

15-16..8.  la-su  8.00  RuG Reikäpelimestaruus Finaalit 18r scr rp   M, N    x 

 5.-6.9.   la-su  9.00  RuG luokkamestaruus seniorit 36r scr lp    Sen M, Sen N   x 

5.-6.9.   la-su  9.00  RuG luokkamestaruus veteraanit 36r scr lp    Vet M, Vet N   x 

 12.9. la  10.00 Metropoli Syysfoursome (4/4) 18r hcp lp foursome Yht.    50%  x

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

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

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

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

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

17.10  la  10.00  Cross Country  12r hcp lp (ruots)   M,N    x   

AIKA   KILPAILU PELIMUOTO  SARJAT SCR  HCP        PB  AVOIN 

 kesä–syyskuu  Brödtorp-Cup  18r hcp rp   Yht    75%

kesä–heinäkuu  RuG Reikäpelimestaruus karsinta  18r scr rp   M, N      x

touko–syyskuu  Running Eclectic  18r hcp lp   Yht.    50%

touko–syyskuu  Vuoden Joukkuepelaaja tour 2.5 Scramble, 20.6. Fourball, Yht.   x   x
    4 osakilpailua 24.7. Greensome, 12.9. Foursome

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

PMV PV  AIKA KILPAILU PELIMUOTO  LÄHTÖ   SCR HCP    PB      AVOIN 

kausikilpailut
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Ravintola SweetPot on toiminut viisi vuotta  

Ruukkigolfin golffareiden nälän ja janon sammut-

tajana. Ravintolamme tarjontaan kuuluvat mm. 

kahvilatuotteet, pizzat, burgerit, raikkaat salaatit ja 

päivittäin vaihtuvat lounas-annokset. Kesän kovim-

paan sesonkiaikaan panostamme seisovan pöydän 

antimiin, jotka valmistetaan pääosin lähiseudun tuot-

tajien elintarvikkeista. Lisäksi raaka-aineemme ovat 

puhtaita pääosin kotimaisia tuotteita.

Ravintolamme tiloissa voi pitää yritystapahtumia 

sekä yksityisjuhlia, lisäksi meidän kauttamme on 

mahdollista tilata pitopalveluita ja ruokia myös eri-

laisiin tapahtumiin ja juhliin.

SweetPot järjestää ja sponsoroi joka vuosi erilaisia 

golftapahtumia, jonne ovat myös kaikki vieraspelaa-

jat tervetulleita. Kesän odotetuimpia tapahtumia ovat  

kesäiset Barbeque-illat, ravintolan parikilpailut,  

Sandels open sekä juhannuksena pelattava Jussi 

open. Lisäksi suunnitelmissa on järjestää ensim-

mäistä kertaa Golfgaala-kilpailu ja illallinen yhteis-

työkumppanimme K-supermarket Karjaan kanssa. 

Tämä tapahtuma on luxustason kilpailu, johon kuu-

luu kolmen ruokalajin gaala-illallistapahtuma sekä 

erinomaiset palkinnot. Lisätietoa kilpailuista sekä 

ruokalistoista löytyy nettisivuiltamme kauden aika-

na: www.sweetpot.fi.  

Hyviä lyöntejä ja syöntejä kaudelle 2015!

Klubiravintola 

SWEETPOT

Päivi ja Tatu Moisio 
klubiravintola SweetPot
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Kirsti Kekki

Kirsti on aloittanut golfin vuonna 2007  

ja kaudella 2014 hänet kruunattiin  

Ruukkigolfin vuoden joukkuepelaajaksi.

Miten aktiivinen talviharjoittelija olet?

– Voi sanoa, että olen aktiivinen har-

joittelija nimenomaan talvella. Käyn 

pron ohjauksessa ja lähihallissa niin 

usein kun työt ja muut menot sal-

lii. Aloitin golfin syksyllä 2007, kun  

Tapsa (Helpi) ilmoitti minutkin  

alkeiskurssille ja se oli menoa. Taisi olla  

seuraavana vuonna, kun aloitin Albat- 

ross-ryhmässä, josta sai tukea pidenpään  

pelanneilta. Se oli hieno tilaisuus saada  

tietoa pelistä, etiketistä ym. ja tukea lyön- 

teihin kädestä pitäen. Harjoittelimme  

talvella lähihallissa ja siitä lähti talvi- 

harjoitteluintoni, siten pysyy jonkunlai-

nen tuntuma lyönteihin.

Miten hoidat fyysistä kuntoasi?

– Olen liikkunut pienestä pitäen pal-

jon, se on minulle ominaista. Lapsena 

se oli sitä  luontaista liikuntaa; pelattiin, 

juostiin, hypättiin, käveltiin, voimistel-

tiin, hiihdettiin, luisteltiin ja pyöräiltiin 

Espoon maaseudulla. Harrastusmielessä 

tuli nuorena ensin ratsastus, mikä sitten 

muuton myötä jäi, ja taas Karjaalle muu-

ton myötä tuli mukaan. Hevoset vievät 

taas mennessään ja melkein asuin tallilla 

kunnes työt alkoivat rajoittaa harrastusta. 

Toinen pitkäaikainen nuoruudenrakkaus  

on tennis, jota yritin jatkaa täälläkin.  

Siinä oli hienoa vauhti ja voima, sai  

juosta niin kovaa kuin pystyi ja lyödä niin 

lujaa kuin jaksoi.

–Kuntosalin löysin vuosia sitten.  

Se tuntui heti omalta, siellä saa rehkiä 

kunnolla ja on kiva huomata, että voi-

mat kasvaa, lihakset vahvistuu. Kunto-

salin aloittaminen ei ole koskaan liian 

myöhäistä, siitä hyötyy vaikka aloittaisi  

70-vuotiaana. Olen myös tanssinut nuo- 

rempana paljon. Nyt vanhempana on 

Kuinkahan monelle meistä aktiivisista harrastajagolffareista 

parhaat kierrokset osuvat syyskaudella ja juuri kun pelituntu-

ma on parhaimmillaan, talvi katkaisee taas kehityksen moneksi 

kuukaudeksi. Talven aikana lyönnin tuntuma taas katoaa ja  

palaa takaisin loppukesästä. Talvinen pelimatkakin etelän  

kentille kuluu useimmiten tutussa seurassa pikkukisojen mer-

keissä. Peli-into on silloin niin suuri, että varsinainen harjoittelu 

tahtoo jäädä vähälle huomiolle.

Olisiko talviharjoittelu se salainen ase, jolla joidenkin pelaa-

jien peli kehittyy kaudesta toiseen? Tekevätkö he asioita oikein 

ja eri tavalla kuin muut? Panostetaanko silloin talven aikana 

tekniikkaan, taktiikkaan, fysiikkaan, lyöntitaitoon, ravintoon, 

välineisiin, asenteisiin – vai kaikkiin edellä mainittuihin?

Omatoiminen talviharjoittelu ei vaadi huippumoderneja 

sisähalleja, lyöntisimulaattoreita tai pron jatkuvaa valvontaa. 

Talvi on golfarin

huomannut, kuinka paljon siinä on 

huomaamatta vahvistanut tasapainoa, 

liikkuvuutta ja tiettyjä lihaksia. Kotona 

kaikenlainen jumppa, venytykset ja pitkät  

kävelyt ovat melkein jokapäiväisiä, ei 

kuitenkaan hampaat irvessä väkisin, 

vaan kun se on niin kivaa ja tuo niin 

hyvän olon. Varsinkin näin talvella eli-

mistö huutaa liikuntaa missä tahansa 

muodossa.

– Muutama vuosi sitten Huotarin Satu 

kyseli, josko jääkiekko kiinnostaisi, hyvää  

talviharjoittelua, sopii aloittelijoille ja 

kaikenikäisille naisille. Tottakai mukaan, 

kaikki kamppeet hankittiin ja jäälle. Ekaa 

kertaa hokkareilla, ei ollut helppoa, ei 

ollut jarruja, mutta hauskaa oli, kunnes 

olin pari kertaa jäässä oikein kunnolla,  

onneksi oli häkki kypärässä, ei mennyt 

nenä eikä hampaat uusiksi.

–En ollut kilpaillut muuten kuin ala- 

koulun hiihtokilpailuissa, tenniksessä  

kilpailin kerran, olin toinen – meitä oli  

Lyönnin liikeratoja voi harjoitella kotioloissakin lukuisten tois-

tojen kautta. Jo pelkkä golfswingin säännöllinen harjoittelu 

riittää pitämään yllä lihaskuntoa ja -muistia talvikauden yli. 

Muutama kymmenen swingiä päivässä luo jo varmasti vielä 

paremmat lähtökohdat uudelle kaudelle. Mailan heilautus 

on silloin tuttu liike ja vartalo tottunut swingin luonnolliseen 

heilahdukseen. Golflyönnissä kyse on pohjimmiltaan rytmistä, 

jonka jokaisen on löydettävä sisältään.

Jos motivaatiota riittää, niin kotoa löytyy myös riittävästi tilaa 

harjoitella ja kehittää lähipelin peruslyöntejä puttia ja chippiä. 

Pieni puttimatto ei vie paljon tilaa ja chippejä voi harjoitella 

samalta matolta pehmopallolla.

Otin selvää muutaman aktiivisen ruukkilaisen nikseistä,  

joilla valmistaudutaan uuteen kauteen.

Juhani Kiiskinen 

kehittymisen aikaa

Kari Taipale

Karille kausi 2015 on kolmas varsinai-

nen golfkausi. Menneiltä vuosilta löytyy 

kuitenkin vahva kuntourheilutausta, 

jonka varaan golfuraa on helppo raken-

taa. Kunnosta se ei ainakaan jää kiinni. 

Noin 50 maratonia, 

16 Finlandia-hiihtoa, 

Suomi Juoksee-vieste-

jä ja 24 tunnin hiihtoja 

takaavat hyvät fyysiset 

valmiudet.

Miten aktiivinen talvi-

harjoittelija olet?

– Olen melkoisen 

aktiivinen talviharjoit-

telija. PD-golfin hallille 

on neljän minuutin kävelymatka, joten 

tulipa hankittua kausikortti ja keskiviik-

koisten sennutreenien lisäksi olen käynyt 

kolme neljä kertaa viikossa tunnin verran 

harjoittelemassa.

Miten hoidat fyysistä kuntoasi?

– Fyysistä kuntoani olen yrittänyt hoi-

taa kuntosalilla, joka on kuitenkin jäänyt 

aika vähäiseksi. Hiihtämisen suhteen tal-

vi on ollut huono, mutta muuten kävelyllä 

ja pienten painojen kotijumpalla. 

– Jonkun vuoden juoksutauon lopetta-

mistakin olen yrittänyt, mutta ei oikein 

ole onnistunut. Kait pitää odotella jäiden 

sulamista.

Miten paljon harjoittelet lähipeliä sisäti-

loissa?

– Lähipeliä harjoittelen mielestäni 

melko paljon; hallissa chippejä ja putteja 

ja kotimatollakin puttailen silloin tällöin.

Sytyttääkö simulaattori sinut?

– En ole käynyt vielä kokeilemassa...

Uusiutuuko välineistösi talven aikana?

– Välineistöni on alennusten nousun 

mukana lisääntynyt muutamalla väylä-

puulla ja wedgellä ja rikkoutumisten 

myötä myös vähän uusiutunut draiverilla 

ja kolmoshybridillä.

Mikä on tavoitteesi seuraavalle kaudelle?

– Betoniin valettuja tavoitteita ei ole, 

mutta pelin toivoisin parantuvan kaikilla 

osa-alueilla ja tasoituksen pitäisi lähes-

tyä kahtakymppiä. Mielessä on myös 

kotikentän pelien lisäksi laajentaa koke-

muksia ja hakeutua pelaamaan muillekin 

kentille.

Paljasta paras talvikikkasi?

– Sörenin vihjeet ja filmaukset sennu-

tunneilla ovat ehkä talven parasta antia.

Mikä oli viime kautesi kohokohta ja minkä 

haluaisit unohtaa?

– Kauden kohokohdat olivat heti kau-

den alussa, eli Kapteenin kisan Ekakerta 

-sarjan voitto ja muutama hyvä Sennu- 

vitonen, mutta kaikki keskikesän pelit 

haluaisin unohtaa. Jostain syystä aloin 

pelleillä mailan lavan asennoilla ja lyönti 

meni kokonaan sekaisin.  Kauden lopussa  

onneksi vähän helpotti, kun palasin  

kiltisti kikkailusta ruotuun...  
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Sten ”Stena” Lindström, 65, du är bl.a en 

dubbel världmästare i racketlon. 

– Dubbel världsmästare i singel, i klas-

sen H55 år 2007 och i klassen H65 år   

2014. Därutöver brons i H60 år 2012 och 

dessutom brons i dubbelklassen i H55 

år 2008.

Du har flera FM-medaljer?

– Jag har 16 FM-medaljer, varav åtta är 

guld.

Racketlon är inte lika bekant för allmän-

heten som t.ex triathlon. Berätta om hur 

tävlingar pågår.

– Racketlon består av fyra grenar; bord-

tennis, badminton, squash och tennis. 

Detta är ordningföljden på grenarna, då 

man spelar en match. Det spelas ett set 

till 21 poäng i varje gren och poäng för 

varje boll. Den, som sammanlagt samlar 

mera poäng, är matchvinnare och går till 

följande omgång. En matchtid på ca.1,5 

timmar är normalt.

– Racketlon har sitt ursprung i Fin-

land. År 1988 ordnades första FM, som 

var också den första tävlingen i Racket-

lon. Ett halvt år före FM började jag träna 

badminton. Tennis, squash och pingis 

spelade jag redan regelbundet.

– I Finland finns det ungefär 300  

racketlon-spelare. 

Finns det kvinnliga racketlon-spelare?       

– Visst finns det kvinnliga racketlon-spe-

lare, och duktiga sådana. Dom har precis 

som herrarna egna klasser. Vi hade också 

i Finland några riktigt duktiga spelare, 

men tyvärr är läget dåligt för tillfället, men 

i de två senaste FM-tävlingarna har det 

funnits deltagare.

 

Den senaste världsmästerskapen kom i  her-

rarnas 65+ klassen i London i somras. Va-

rifrån kommer de starkaste motståndaren?

– I London vann jag en svensk i finalen. 

De starkaste motståndarna har under 

årens lopp kommit från Tjeckien, Sve-

rige och England.

Vilken är din starkaste respektive svagaste 

gren?

– Ingen gren får vara direkt svag, men 

den starkaste kanske är tennis och den 

svagaste badminton.

Att spela racketlon-match är ett hårt käm-

pande. Det kräver snabba reaktioner och 

samtidigt ska du vrida, svänga och vända 

på dej. Och jag är inte en småvuxen karl (c 

190 cm), och inte en tonåring heller. 

– Spelandet tär nog på kroppen. Utan  

skador har jag inte klarat mej. År 2009 

opererades menisken i knät och år 2011 

opererades högeraxeln, som skadades i 

dubbel-VM mitt i en squashmatch i Mi-

lano. Efter operationen har jag noga följt 

rehabiliteringsprogrammet. Viljan att få 

spela i fortsättningen har också varit stark.. 

 

Hur kom det sig att du började med golf?

– En arbetskompis tog mej med till 

Luukki-golfbana på sensommaren 1989. 

Man fick visst spela en dag i veckan där 

utan greencard. Det tände direkt… På 

hösten samma år tog jag green card. 

Bruksgolf-aktie skaffade jag mej i slutet 

på 1990-talet.

Har du nytta av de här racketgrenar i golf?  

–Visst har jag nytta av racketlon. Man 

är i god fysisk form, koncentrationsför-

mågan är bra och tävlingsmomentet är 

bekant.

Du som springer efter bollarna med dina 

racket, vad  tycker du om uttrycket ”en pelaa 

golfia kun osun vielä liikkuvaan palloon-

kin”?

– Tja, kanske litet dumt uttryck. Ofta är 

det betydligt svårare att träffa golfbollen 

rätt än att slå en squash- eller tennisboll.

Du spelar på handikapp 19. Har du några 

målsättningar i golf?

– Helst skall det hållas under 20. Att 

kunna spela golf fortfarande sen när  

man blir gammal och andra racketsporter 

känns för besvärliga.

Har du några hälsningar/önskemål till 

Bruksgolf?

– Bruksgolf är en utmärkt bra golfklubb. 

Banan är i bra skick. Det ordnas en hel 

del tävlingar under säsongen, vilket jag 

tycker är bra. Senior- och veteranverk-

samheten är på toppnivå. Jag har bara 

positivt att säga om Bruksgolf.  

Medlem nummer 992–

STena Lindström
Nu träffar vi en bruksgolfare som har en strålande karriär i racketlon. Racketlon är 
racketsportens motsvarighet till triathlon och tiokamp. Här har vi en karl som älskar  
att tävla, kämpa och framför allt: träna.

kaksi – ja estekisassa voitin  Tessillä  

(hevonen) tikkarin, este makasi maassa.  

Siksi olenkin ollut yllättynyt innostani 

kilpailla golfissa. Olen huomannut, että 

sitä pidetään jotenkin epäsopivana nai-

sille tykätä kilpailuista, ainakaan sitä ei 

kannattaisi sanoa ääneen.

Miten paljon harjoittelet 

lähipeliä sisätiloissa?

–En riittävästi. Käyn 

sennujen keskiviikkotree-

neissä ja kun olen hallilla 

muuten, yritän ainakin 

vähän käyttää aikaa lähipe-

liin, mutta sitten pitää saa-

da lyödä täysillä. Olenkin 

ajatellut, että aloittaisiko 

nyrkkeilyn, jospa se vähän 

rauhoittaisi ja saisi malttia enemmän 

kentälle.

Sytyttääkö simulaattori sinut?

–Kyllä vaan. Tykkään pelata simulaat-

torissa, voi lyödä huoletta ja pallo löytyy 

aina. Siinäkin lähipeli ratkaisee useim-

miten, ellei mene avauksessa outtiin. Se 

on omanlaisensa peli, ei oikeaa golfia.

Uusiutuuko välineistösi talven aikana?

–Eipä juuri, käytän samoja vanhoja 

mailoja. Draiverin tosin uusin toissa 

vuonna, kun ei ollut enää luottamus riit-

tänyt. Samoin viime kesänä jäi osin jää-

hylle hybridi ja tilalle tuli rauta vitonen.

Mikä on tavoitteesi seuraavalle kaudelle?

–Olen huono asettamaan tavoitteita, sit-

ten täytyisi yrittää saavuttaa ne. Ei tunnu  

hyvältä, liikaa paineita. Ajatuksiahan tie-

tenkin on, olisi kiva saada peliin jotain 

järkeä, jättää joskus riskit ottamatta, lähi-

peliin rauhallisuutta, voiman ja mielen 

hallintaa, ym ym. Tavoitteena on edelleen 

osallistua kilpailuihin sekä omalla että 

muilla kentillä, varsinkin N60 -tourille, 

jonne toivoisin Ruukista muitakin naisia 

mukaan. Tavoitteena ylipäänsä on ollut 

alusta asti, että pystyisi pelaamaan Ruu-

kissa vielä mahdollisimman korkeaan 

ikään, kuten monet upeat esikuvani. 

Mikä oli viime kautesi kohokohta ja minkä 

haluaisit unohtaa?

–Kohokohta oli kyllä Ravintolan pari-

kilpailun voitto Tapsan kanssa. Varsinkin 

toiseksi viimeinen kilpailu, kummal-

lakin unelma peliä, kaikki onnistui 17. 

väylälle saakka. Väylä 18. kakkoslyönti 

griinibunkkeriin, sieltä sitten yritimme 

vuoron perään päästä pois, olisiko sitten 

ollut viides yritys, jolla pääsimme grii-

nille, Ei jäänyt sen väylän tulos mieleen, 

mutta lopputulos kaiken kaikkiaan oli 

paras saavutus ainakin minun golfural-

lani. Toinen, mistä olen iloinen, on N60 - 

tourilla 17. sija yhteensä 53 osallistujaa. 

Pelattiin neljä kilpailua, joista kolmen 

pisteet otetaan mukaan. Sain kahdesta 

kisasta pisteitä, toisessa olin 7.

–Positiivisen valikoivan muistin omaa-

vana ei tule mieleen mitään unohdettavaa 

viime kaudesta. Hieno kausi ja sai olla 

terveenä. Näinhän ne oikeat urheilijat 

summaavat kautta ja siihen on helppo 

yhtyä!  
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Ensimmäinen mielikuvani Ari Viitasesta on minulla 

murrosikäisenä seitsämäsluokkalaisena, kun pienestä 

kyläkoulusta siirryttiin isoon ja pelottavaan yläkouluun 

Karjaalle. Kuten meille kaikille, joku opettaja jättää sen 

pysyvän jäljen, joka saattaa näkyä koko loppuelämän. 

Minulle Ari edusti juuri niitä opettajia. Aina lempeä, 

rakastava ote nuoriin teineihin oli läsnä Arin opetuk-

sissa kaiken kaikkiaan, mutta minulle hän jäi mieleen 

aivan erityisesti.

80-luvun puolivälissä koettiin musiikissa aivan 

erikoinen vaihe. Syntetisaattorit, rumpukoneet ja 

elektroninen musiikki tekivät vahvaa tuloa. Meillä 

musiikista kiinnostuneilla nuorilla oli hyvin harvoja  

tilaisuuksia päästä kokeilemaan tätä uutta tekniikkaa, 

ja jos jonkun kesätyörahoilla oli saatu hankittua jokin 

instrumentti, kerääntyi sitä ihmettelemään iso porukka.

Ari  oli silloinkin äärimmäisen tarkasti aikaansa 

seuraava utelias nuori opettaja, joka jakoi meidän vielä 

nuorempien innostuksen ja ilon kaikenlaisesta uudesta. 

Monta iltapäivää venyikin koululla, kun pieni porukka 

jäi koulupäivän jälkeen luomaan musiikkia ja kokei-

lemaan kaikenlaista uutta. Ja vuosien vieriessä kohti 

lukiota ja sen jälkeenkin, rakkaus musiikkiin yhdisti 

meidät kaikki yli ikärajojen ja roolien. 

Omalle musiikinharrastukselleni en voi kuvitella 

hienompaa hetkeä kuin se viikonloppu, jolloin Ari lä-

hes työnsi minulle aivan uuden rumpukoneen kokeil-

tavaksi. Maanantaina olin löytänyt jotain aivan uutta ja 

seuraavan kesätyön rahoille oli selkeä kohde.

Ari oli niitä ihmisiä, joka toimi pyyteettömästi mui-

den eteen. Jälkikäteen olen ymmärtänyt, että hänen 

suurin opetuksensa ei ollut se, kuinka musiikkia teh-

dään vaan se, että hyvää pitää jakaa ja järjestää muille 

mahdollisuuksia kasvaa. 

Minulla oli vielä mielenkiintoinen tilaisuus nähdä 

jotain enemmän. Palasin opiskeluvuosien ja erinäisten 

ulkomaan kokemusten jälkeen kotiseudulleni ja löysin 

golfin sekä kyläkoulun arkisen glamourin. 

Monena kertana opettaessani koulussa musiikkia, 

muistin miten kuinka hienosti minulle aikoinaan an-

nettiin mahdollisuuksia ja toivoin, että osaisin tehdä 

samoin. Kuinka ollakaan, Ari oli puolestaan mennyt 

Ari var ”ilopilleri” både på golfrundorna 

och på ”hål 19” med sina humoristiska 

sånger och kommentarer. Vi är glada att 

vi fick lära känna honom. Han lämnar 

ett stort tomrum efter sig på Ruukki och 

det kommer att kännas ledsamt, då han 

saknas nästa golfsäsong.

Efter en gemensam golfrunda, som 

inte gick så bra, frågade han ”Tiedättekö 

mikä on vaikeinta golfissa? ”Kun emme 

löytäneet vastausta, hän sanoi: ”Kun ei 

voi lopettaa”. Och han hade nog rätt i det!!

Gunnel och Trygve Lindqvist

Pelasin kerran siellä Arin kanssa piste-

bogeykisaa ja Arilla kulki peli heikosti - 

viivoja tuli paljon. Ari sanoikin, että hä-

nen täytyy muuttaa nimensä Viivaseksi.

Esa Hänninen

Olin ensimmäistä kertaa Ruukin Espan-

jan golfmatkalla. Pelasimme pistebogey  

kisaa ja tietty vielä silloin jännitin  

saanko pisteitä ja jos saan, paljonkohan 

niitä tulee.....???  En oikein vielä osan-

nut pisteitä kunnolla laskeakaan. Ari ja  

Sirpa tulivat klubille kierrokselta. Käy-

täntö oli normaali, että odoteltiin kaik-

kia pelaajia maaliin asti. Ari huusi jo  

kaukaa kaikille ”TÄÄLTÄ TULEE UU-

DELLA SUKUNIMELLÄ VARUSTETTU 

”VIIVASTEN JOUKKUE”!!  silloinkos 

kaikki repesivät nauruun eikä kenen-

kään tarvinnut enää jännittää... Ari 

osasi rentouttaa kaikki ympärillä olijat, 

tutut ja tuntemattomat. Arin muistolle. 

Satu Huotari

Olin Arin kanssa paljon tekemisissä, 

kun olin klubitoimikunnan vetäjä. Arin 

kanssa oli helppo tehdä yhteistyötä, oli 

hyvin joustava.

Muistan ensimmäisen Lady Cup -alku-

puheeni kuinka jännitin ihan sairaasti.  

Arilta pääsi ensin Lady Cup-laulu ja mi-

nun piti seuraavaksi puhua. Ari rauhoit-

teli minua ja sanoi, että puhu päläpälä 

mitä sattuu tulemaan mieleen, niin siitä 

se helpottuu, ja sen jälkeen  voit kertoa 

oikean asiasi, kun olen päässyt jännityk-

sestäni. Lupasi olla vielä tukenani, että jos 

ei suustani tule mitään, niin hän hoitaa 

jutustelun. 

Heidän orkesterinsa oli mitä mahtavin 

ja oli aina ilo pyytää heitä esiintymään.

Meidän yhteisillä reissuilla Arilta 

pääsi näitä lauluja aina illalla ruokailun 

jälkeen, ennen skinitulosten jakoa ja ne 

olivat aina reissun pelipäivistä ja hyvistä 

ja huonoista lyönneistä, sekä maastosta 

ja puista. Mukavia muistoja ja Iso ikävä.

Tuija Elomaa

Minulle tulee mieleen juttelu hetkestä 

Arin kanssa terassilla viime kesänä. Ari 

kertoili matkastaan ystävänsä luokse lap-

piin jossa tämä etsi kaivamalla kultaa. Ari 

oli saanut pureman tästä lapin lumosta ja 

kertoili innostuneesti miten upeaa aikaa 

hän oli siellä viettänyt. Arin mielestä se 

päällimmäinen juttu tässä hommassa ei 

ollut se kullan löytäminen vaan se  yh-

dessä oleminen kaivajien kanssa siellä 

lapin luonnossa.

Rabbe Enckell

myös uusille alueille ja niinpä ensimmäistä kertaa pääs-

tiin tekemään yhteistyötä kahtena ammattilaisena, kun 

myös Fiskarin koululla alettiin opettaa Arille rakkaiden 

ja hänen itsensä rakentamien Steel-pannujen soittoa.

Mutta varsinainen yllätys oli kuitenkin se, kun eräänä 

aamuna näin Arin kentällämme Ruukissa. Se hetki oli 

jotenkin maaginen, kun ymmärsin, että tuo iloinen, 

innostunut ja tohkeissaan oleva mies oli lapsuusvuosien 

idoli, joka oli harrastuksessaan yhtä sormi suussaan 

kuin minäkin.  Ari ja vaimonsa Sirpa tulivatkin aivan 

uudella tavalla tutuiksi tämän harrastuksen myötä.

Kaikkien niiden hyvien muistojen joukosta, joita 

minulla Arista on, jää varmasti päällimmäiseksi kui-

tenkin se hetki, kun hän aina ilmestyi paikalle pienen 

ukulelensä kanssa ja ilmoitti:

Nyt multa pääsee laulu!

Ari-Pekka Lundén

Ari Viitanen muistoissamme
(1950– 2014)

Arin kanssa pelasin viimeisten vuosien 

aikana vain yhden kisan, josta jäi vain 

mieleen heikentynyt terveydentila. Men-

neiltä vuosilta muistuu Arin tuskailu pe-

liinsä. Arin pyynnöstä pelattiin kierros 

yhdessä, minun häntä opastaen. Pallon 

pysyessä paremmin pelissä, Ari pelasi 

ensimmäisen kerran alle sata ja siitä 

innostuneena nesteytti minua terassilla 

ja poltteli tyytyväisenä muutaman sikarin 

askistani.

Manaili myöhemmin ettei muista,  

mitä kaikkia hänelle neuvoin, kun 

kierroksen lyöntitulos on n.20 lyöntiä  

enemmän kuin kanssani pelatessa.

Tuomo Savonen

Yksi iloinen ja aina positiivinen asiak-

kaamme sekä ystävämme on poissa. 

Klubitalostamme puuttuu jatkossa se 

musisoiva, tunnelmaa nostattava, kai-

kille ystävällinen nallekarhu, joka myös 

osasi henkilökuntaammekin tsempata 

vaikeina hetkinä. Hymy huulilla sinua 

Ari muistelemme ja kaipailemme... 

Tatu ja Päivi Moisio, Ravintola SweetPot
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Naispelaajan Pinnacle Pink
”Minulle ei vauhtisokeus iske. Pysyn 

väylällä ja tuloskorttiin tulee bogeja sol-

kenaan. Kaikkinensa elän pitkää, tasaista 

ja leppoista elämää. Fore-huutoa kuulen 

erittäin harvoin, ja senkin yleensä saman 

lähtöryhmän miespuolisilta pelaajilta. 

Parasta on kuunnella kaukaa takaa, 

laakson toiselta puolelta ja omenapuiden  

varjosta tiiaavien ääniä. Itse pääsen 

avauslyönnillä leppoisasti rullaamaan 

alamäkeen kellon ohi ja siitä varmaksi 

bogiksi kuppiin.”

Klubipelaajan Srixon Z-Star
”Minulla piisaa vauhtia ja vaarallisia 

tilanteita. Välillä pelaan golfia, välillä 

harrastan golfia. Välillä etenen väylällä, 

välillä en väylää näekään. Välillä tun-

nen jopa hetkellistä hallinnan tunnetta. 

Kierroksen huipentuma on, kun pääsen 

jännittämään, mihin päädyn draivin 

jälkeen. Menenkö odotusten vastaisesti 

suoraan ja todella pitkälle pellon puolelle? 

Vai vahvalla koukulla oikealle ja sitten se 

on kallioisesta rinteestä kiinni, valunko 

takaisin peliin karheikon puolelle? Vai 

menisinkö pienellä fadella siihen tielle, 

josta seuraava lyönti onkin wedgellä 

bunkkerin yli tikun juureen?”

Scratch-pelaajan ProV1
”Minun elämässäni on paljon pitkiä ja 

suoria kaaria. Kierroksella pääsen usein 

nauttimaan matkan alusta loppuun.  

Usein kierros etenee sujuvasti ja vähillä  

lyönneillä. Huippuhetkeni koittaa, kun  

pääsen tiiauspaikalta rohkealle ja  

korkealle ilmalennolle ja lennän männik-

köisen alamäen yli vasemmalle käänty-

välle väylälle. Siinä ehdin kurkistamaan 

jopa Brödtorpin kartanolle. Ja aika usein 

metsän yli pääsenkin. Joskus lento jää 

matalaksi ja silloin on vaarana, että löydän  

uuden omistajan pienen odottelun  

jälkeen. Toisaalta minunlaiseni pallon 

löytäminen saa aina hymyn uuden omis-

tajan huulille.”

Aloittelijan Wilson Smart Core 
-löytöpallo
”Elämäni on yleensä lyhyt, mutta sitäkin  

mielenkiintoisempi. Koskaan en tiedä, 

mikä lyönti jää viimeiseksi yhteiseksi. 

Parasta on kun muutaman hyvin pela-

tun väylän jälkeen pääsen vahvasti oi-

kealle kaartuvalle lennolle, joka päätyy 

uintireissuun. Viimeisinä ääninä kuulen 

etääntyvää sadattelua ja kyselyä, mihin 

saa dropata. Uutta omistaja saan yleensä 

odottaa kauankin.”

Jos tarinoita haluaa kuulla lisää, kan-

nattaa pitää kentällä silmät ja korvat 

auki. Rohkeita tarinoita löytyy 16. väylän 

out-paalujen vierestä vasemmalta. Petty-

neitä tarinoita 18. väylän oikeanpuolei- 

sesta metsiköstä. Sankaritarinoita kirjoi- 

tetaan kakkosväylän vasemmassa laidas-

sa. Sieltä löytyy myös paljon selviytymis-

tarinoita, siitä kuinka kyinen kivikko on 

heittänyt toivottomalta näyttäneen lyön-

nin takaisin peliin.

Kun seuraavalla kierroksella löydät pal-

lon, mieti, minkälaista elämää se on viet-

tänyt. Ja minkälaisen tarinan itse sille 

kirjoitat. 

35000 

Ykköstiiltä, arvontatikkutelineen vierestä, lähtee vuosittain reilut 17000 golfkierrosta käyntiin. 
Osa näistä leppoisasti hyvän tuttavapariskunnan kanssa tulevasta mökkireissusta jutellen.  
Osa toiveikkaana ja itsevarmana siitä, että kauden paras kierros tulee tänään. Osa pienessä 
jännityksessä ja epävarmana siitä, että jos se kauden paras kierros ei tulekaan tänään. Osa näistä 
rennoissa merkeissä kaveriporukan kanssa ja varmana siitä, että tästä tulee kesän hauskin kierros. 
Kierroksen aikana häviää aina muutama pallo. Kun jokainen hukkunut pallo kertoo oman 
tarinansa, kertyy niistä vuosittain 35000 erilaista golftarinaa. Tässä niistä muutama.

Jos pallot osaisivat puhua.  Kuva: Timo Arvonen

Timo Arvonen 

tarinaa Ruukkigolfissa
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junioritytöt/juniorflickor 
Wilma Merenmies

mid miehet/mid herrar 
Timo Siro

reikäpeli, naiset
Matchplay, damer 
Hannele Forsman

reikäpeli, miehet
Matchplay, herrar 
Timo Siro

junioripojat/ juniorpojkar 
Rasmus Karlsson

seniorinaiset/seniordamer 
Hilppa Hyrkäs

seniorimiehet/ seniorherrar 
Sören Isaksson

veteraaninaiset/veteran-
damer  
Marja Forsman

veteraanimiehet/ veteran-
herrar 
Pertti Heininen

klubimestari, naiset
Klubbmästare, damer 
Kristiina Lassila

klubimestari, miehet
Klubbmästare, herrar 
Rasmus Karlsson

Brödtorp-cup  
Kim Sundström

Ruukkigolfin mestarit 2014
Bruksgolfs mästare 2014

mid naiset/mid damer 
Satu Huotari

ECLECTIC-kisan arvontojen voittajat 
toukokuu: Mirja Papunen spons. Sassi Design

kesäkuu: Esa Hänninen spons. Selcast  

heinäkuu: Kirsti Kekki  spons. Celsa Steel Service

elokuu: Päivi Hänninen spons. SweetPot 

syyskuun spons. Sassi Design 

Koko kauden ECLECTIC-arvonta: Sirpa Viitanen voitti Ido Kylpyhuoneen  

lahjoittaman WC Seven D-istuimen 

Tatu Riihimäki, 19Jenni Möller , 26

CADDIEMASTERIT 2015

JÄSENEDUT 2014

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

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

ECLECTIC 2014
Pelattuja kierroksia:  644 (v.2013 585 kierrosta) | Eniten kierroksia: Trygve Lindqvist, 77 
kierrosta  | SCR naiset: Satu Huotari , 60 | SCR miehet: Esa Hänninen, 57  |  
HCP naiset: Gunvey Zweygberg,  41,5 | HCP miehet:  Trygve Lindqvist, 31,5 |  
Eniten birkkuja:  Esa Hänninen ,15 

Osakkeenomistajana sinulla on mahdollisuus lunastaa  
itsellesi Kultakortti. Kultakorttia varten tarvitaan omistajan 
henkilökuva sekä -tiedot. Kultakortti maksaa 150€  
ja sillä pääsee pelaamaan  21 kentälle seitsemän kertaan 
per kenttä  ilmaiseksi!

YHTEISTYÖETU JC Ruukkigolf Oy:n OSAKKAILLE KAUDELLA 2015
Etu 1: Greenfee – 50 % Ekegolf, , Meri-Teijo Golf, Salo Golf,  
JC Ruukkigolf Oy:n osakkeenomistajana (henkilökohtaisen pelioikeuden lunastanut  
osakkeenomistaja), voit pelata yllä mainituilla kentillä sopimushinnan mukaan:
- hinnat ovat voimassa arkisin (ma-pe)
- alennus lasketaan normaalista greenfeehinnasta (jo valmiiksi alennetuista  
hinnoista ei saa lisäalennusta).
- peliajan voi varata klubin varaussääntöjen mukaan
- osakastarra on oltava jäsenkortissa kiinni
Etu 2: 10.6 ja 5.8 Greenfee 15 €
10.6.2015 ja 5.8.2015 pidetään yhteistyöhön osallistuvilla kentillä (Eke Golf,
Ruukkigolf ja Meri-Teijo Golf ) yhteinen vaihtopäivä, jolloin henkilökohtaisen
pelioikeuden lunastaneet osakkeenomistajat saavat vapaasti pelata millä tahansa
kentällä tai useammallakin, hintaan 15 e/kierros
Hae jäsenkorttiin asetettava osakastarra omalta Caddiemasterilta.
Etu koskee VAIN osakkeenomistajaa, joka pelaa omalla osakkeella
(ei esim. vuokrapelioikeuden omaavaa pelaajaa).

Sini Hellén, 21

Ruusumäenkuja 1 b     Vantaa 
www.goldenpro.fi    09-2411 020 

Sähkökärry lithium akulla hinnat alk. 895,- 

Vuoden joukkuepelaaja/
Årets lagsspelare  
Kirsti Kekki



frogleg35frogleg 34

Ari-Pekka Lundén 
puheenjohtaja  
ordförande

Kristian Toivio 
senioritoimikunnan pj. 
seniorkommitténs ordf.

Martin Nordström  
kilpailu- ja tasoitustoimi- 
kunnan pj. / tävlings- och  
handicapkommitténs ordf. 

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

Jorma Ketola 
junioritoimikunnan pj. 
juniorkommitténs ordf.

Päivi Elo
ladykapteeni / ladykapten

RuG ryn hallitus  
ja tehtävät 2015
RuG rfs styrelse  
och uppgifter 2015

Magnus HenrikssonSture Fiskars  
kenttätoimikunnan pj. 
bankommitténs ordf.

Gunvey Zweygberg 
sihteeri / sekreterare
klubi- ja koulutustoimikunnan  
jäsen / klubb- och skolnings- 
kommitténs medlem

Toni Laamanen 
varajäsen / suppleant

Markus Larkimo 
 

Yleistä infoa 2015
AJANVARAUS 
Pelioikeuden omaavilla jäsenillä ei ole rajoituksia ajanvarauksen suhteen. 
Greenfee-pelaajat voivat varata lähtöaikoja enintään 3 päivää etukäteen. Tasoitus ja seura pitää  
ilmoittaa varauksen yhteydessä ja tasoituskortti pitää esittää ilmoittautumisen yhteydessä. 

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

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

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 vintti on tarkoitettu jäsenten käyttöön sekä myös kurssitoimintaan, palkintojenjakotilaisuuksiin 
ja kokouksiin. Jokainen vastaa itse vintin siisteydestä. Kokoukset ja palkintojenjakotilaisuudet 
ravintolassa on sovittava ravintoloitsijan kanssa.

KÄRRYT 
Golfkärryjen säilytys on parkkipaikalla. Kärryt ovat maksuttomia.

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

PELI 
Lähtöaikavälit ovat 10 minuuttia. Painotamme joustavan pelin tärkeyttä; nopeammat pelaajat  
päästetään ohi heti sopivan tilaisuuden tultua. Kierrosta ei voi aloittaa 10-väylältä ilman toimiston 
lupaa. Jos poiketaan tauolle 9-väylän jälkeen, on etuoikeus heillä, jotka jatkavat suoraan 9-väylältä 
10-väylälle.

PUKEUTUMIEN 
Noudatamme Suomen Golfliiton entistä pukeutumissuositusta.

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

SOFTSPIKES 
Suosittelemme softpiikeillä varustettuja golfkenkiä.

TILASTOJA 
kausi  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  
jäsenmäärä  1061 1124 1213 1254 1260 1242 1256 1265 
kävijämäärä  21141 21980 21191 16739 17031 16520 17722 16481 
kenttä avattiin  5.4. 19.4. 18.4. 24.4. 18.4. 27.4. 30.4. 13.4. 
kenttä suljettiin   23.11. 19.11. 1.12. 17.11. 7.12. 28.11. 29.11. 6.12. 

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

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

YRITYSTAPAHTUMAT 
Yritystapahtumista ilmoitamme ajoissa toimiston ilmoitustaulullamme.

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

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

MUUT MAKSUT perintämaksu 8€ | jäsenkortin postitus 2€
Kun jäsenmaksu ja vastike (kausipelimaksu) on maksettu, voi toimistosta  hakea jäsenkortin ja uuden vuositarran.

GREENFEE  
aikuinen 55€ | juniori 25€ |  pariskunnat 95€. Arkisin ennen klo 14 (ennen 15.6. ja 20.8. jälkeen) aikuinen 45€ |  juniori 25€ | pariskunta 75€.  
Pelioikeuden haltija voi myös tulevana kautena tuoda arkisin max. 2 vierasta omaan lähtöönsä  25 euro/hlö greenfeellä 
(ei koske niitä pelioikeuksia, jotka käytetään pelilippuina. Ei heinäkuussa.)
Opiskelijat ja varusmiehet -20%

Tasoitusvaatimukset: green card ja golfseuran jäsenyys. Ruuhka-aikoina tasoitusten summa enintään 110.  
Ajanvaraus: vieraspelaajat aikaisintaan kolme vuorokautta etukäteen.

PAR-3 -KENTTÄ (vieraspelaajille) 5€  (jun.) 0€, jäsenet 0€
POLETTI 2€ | 30 koria (vain jäs.) 40€ 
BÄGIN SÄILYTYSKAAPPI/ kausi 35€  

PELIOIKEUDEN VUOKRA 1 aikuinen + 1 juniori 780€ | juniori 220€ |  seuraava juniori samasta perheestä 110€ | 
Länsi-Uudenmaan juniorit 100€

VASTIKE  (per pelioikeus ) 715€ 

GOLFAUTO/KIERROS  osakas 25€ | muut 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 24€/vrk sis. sähkön

Elias Lahtinen
varajäsen / suppleant 

Juha Saaristo  
kapteeni / kapten

Tuija Elomaa
klubi- ja koulutustoimi- 
kunnan pj. / klubb- och  
skolningskommitténs ordf.

Muut luottamustehtävät, 
ei hallituksen jäseniä
Övriga förtroendeuppdrag,  
ej styrelsemedlemmar



GRAAFISTA
SUUNNITTELUA

Yritys-, tapahtuma-  
ja kampanjailmeiden   
suunnittelu, lehtien  
taitot ja kuvitukset. 
Webbisivut ja paino-
tuotteet. Isot ja  
pienet työt. 

Visma Raasepori
– enemmän kuin
tilitoimisto
Visma Services yhdistää sähköisen talous-
hallinnon 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
Visma Services Raasepori
p. 010 756 4301 
dennis.barman@visma.com

 
visma.fi/tilitoimistot/Raasepori

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous:  
design@hilppahyrkas.fi
040 7556 319

hilppahyrkas.fi

Ideoinnista tuotantoon.


