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Ensimm äinen vuosi
Santa Claus Golfina
Toimitus-/ToiminnanJOHTAJAN TERVEISET
Ensimmäinen vuosi Santa Claus Golfina on nyt takana. Kenttämme
oli erinomaisessa kunnossa, mikä näkyi
sekä omille jäsenillemme toteutetussa
Pelaaja Ensin -kyselyssä että vieraspelaajien Kenttärankingissa. Saimme molemmissa kyselyissä erinomaiset arviot
paitsi kentän myös muiden palvelutekijöiden osalta. Kenttärankingissa olimme
suurimpana nousijana sijalla 25 ja mm.
sosiaalisessa ilmapiirissä sijalla 10, 150
golfkentän joukosta. Suunta on siis oikea.
Kuten myös kierrosmäärissä, jotka kasvoivat edelleen yli 12 500 kierrokseen.
Tulevasta kesästä odotamme entistäkin parempaa. Talvisuojauksen myötä
pääsemme toivottavasti aloittamaan
kauden ajoissa ja erinomaisessa kunnossa olevilla viheriöillä, joilla yritetään
kesän aikana myös maailmanennätystä.
18.5. kentälle jalkautuu iso joukko lajiin
tutustujia Adventure Race kilpailussa.
Kansallisella golfviikolla 9.–17.6. tarjolla
on mm. sääntökoulutusta, senioreiden
kuukausikilpailu, lajitutustumisia, kauden avauskisa, naisten golfpäivä sekä
golfin, frisbeegolfin ja keilailun yhteinen
lajitutustuminen.
Uusien jäsenten hankinta onkin yksi
painopisteistämme. Tänä vuonna lajin
aloittajille tarjotaan erittäin edullinen
aloituspaketti ja nostamme golfia esille
markkinointikampanjoilla. Muistakaa,
että voitte tuoda golfia harrastamattomat ystävänne tai perheenjäsenenne
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kanssanne kipinäkierrokselle tutustumaan
lajiin, täysin maksutta, koska vain. Kipinän
sytyttyä alkeiskurssi ja vasta-alkaneiden
harjoitukset tai junnugolfkoulu ja junnujen
seuraharjoitukset ohjaavat lajissa edelleen.
Ilmoittautumiset kursseille hoituvat näppärästi nettisivuillamme. Timon ammattitaitoisessa ohjauksessa opetusta järjestetään
paitsi aloittelijoille, myös enemmän pelanneille, uutena mm. teemaharjoitukset seuran jäsenille. Aktivoikaa myös vähän pelaavia tuttujanne kutsumalla heidät yhteiselle
pelikierrokselle päivittämään kuulumiset.
Tiedotamme tulevista tapahtumista, opetuksesta, kilpailuista yms. aktiivisesti eri
kanavissa. Yhteystietonne otamme NexGolfista, joten muistakaa pitää tiedot ja
tiedonjaonasetukset ajan tasalla. Vuonna
2017 lähetimme teille seitsemän jäsentiedotetta, kaksi Ladien tiedotetta, 24 eBirdie
viestiä ja 4 780 tekstiviestiä. Nettisivuilla
julkaisimme 41 artikkelia ja Facebook päivityksiä teimme 205 kpl. Suomen golfkenttien somerankingissä olemmekin hienosti
kärkisijoilla. Nettisivujen täysi englanninkielinen versio on julkaistu ja uudistustyö
jatkuu edelleen.
Talvigolfkenttämme oli tänä vuonna
erinomaisessa kunnossa, mistä suuri kiitos
kenttähenkilöstöllemme Aarnille, Karille ja
Jarnolle. On ollut ilo huomata, että olette
ottaneet lajin omaksenne ja useita uusia nimiä on ilmestynyt talven varauskalenteriin.
Rekisteröityjä talvigolfkierroksia vuonna
2018 on yli 1 500, kun niitä vuonna 2017

oli 778. Todellisuudessa kierrosmäärät ovat
vielä suuremmat, sillä arviolta useampi sata
kierrosta on jäänyt kirjaamatta NexGolfiin.
Teidän lisäksenne talvikentälle ovat pikkuhiljaa löytäneet myös vieraspelaajat ja virkistyspäivien viettäjät. Ensi kaudelle odotamme jo suurempia matkailijaryhmiä.
Kesällä kenttämestarimme Aarnin johdolla kentän hoidosta vastaavat teille jo tutut
ammattilaiset Jarno, Kari, Raimo, Suvi ja
Suvi sekä uutena Markus. Kenttämestarin,
allekirjoittaneen ja Oy:n hallituksen avuksi
kentän investointien kartoittamiseksi perustettu kenttätoimikunta; Hannu Ylinenpää,
Pekka Neitola, Markku Hyvönen ja Esa
Koukkula teki viime vuonna erinomaista
työtä, jota jatketaan tänä vuonna edelleen.
Klubilla teitä palvelevat ihanat ja iloiset caddiemasterimme Anne ja Marja ja kioskilla
tuttuun tapaan Tapsa. Vakituisempien työntekijöidemme lisäksi työllistämme kesän aikana myös muutamia yhteisömme nuoria.
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi kentälle pelaamaan ja nauttimaan
ainutlaatuisista kokemuksista; Napapiirin
ylittämisestä golfaten sekä pelaamisesta
keskiyönauringossa ja keväthangilla.

Pia Lillberg
Santa Claus Golf Club ry:n
toiminnanjohtaja &
Santa Claus Golfin toimitusjohtaja
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Santa Cl aus Golf Club RY
Golfkentäntie 43, 96600 ROVANIEMI
Puh. 0200 30200
Sähköposti: mail@santaclausgolfclub.fi
www.santaclausgolfclub.fi
https://santagc.nexgolf.fi
www.facebook.com/santaclausgolf

Perustettu 19.5.1986 • Jäseniä 1.1.2018 797 kpl • Ounasvaaran Golfpuisto
Santa Claus Golf Club ry:n hallitus 2018

Puheenjohtaja Kirsti Saviaro
Varapuheenjohtaja Hannu Miettinen
Johtokunnan jäsenet: Kari Plosila, Eetu Pussinen, Heidi Puranen,
Ismo Lahtela, Lauri Kemppainen, Sirpa Torvinen, Pekka Neitola, Satu Lämsä.

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Kilpailutoimikunnan pj.
Junioritoimikunta
Senioritoimikunnan pj.
Klubitoimikunnan pj.
Kapteeni
Ladykapteeni
Toiminnanjohtaja

Nimi
Kirsti Saviaro
Hannu Miettinen
Kari Plosila
Pia Lillberg
Ismo Lahtela
Sirpa Torvinen
Pekka Neitola
Satu Lämsä
Pia Lillberg

Puhelin
Sähköposti
040 553 4780 kirsti.saviaro@das.fi
0400 391 754		 asianajaja.miettinen@gmail.com
040 538 5324		 kari.plosila@gmail.com
040 135 4321		 pia.lillberg@santaclausgolfclub.fi
040 726 7957		 ismo.lahtela@pp.inet.fi
040 581 8415		 sirpa.torvinen@pp.inet.fi
0400 131 600		 pekkajneitola@gmail.com
040 571 5565		 satu.annikki@icloud.com
040 135 4321 pia.lillberg@santaclausgolfclub.fi

Santa Claus Golf/ARCTIC GOLF OY

Santa Claus Golfin

GOLFYHTEISÖN R AK ENNE
Santa Claus Golf Club ry
Toimii urheiluseurana
• golfkoulutus
• kilpailutoiminta
• juniorityö
• klubitoiminta

Santa Claus Golf/
Arctic Golf Oy
Omistaa golfkentän
• vastaa kentän ylläpidosta
• vastaa investoinneista 		
ja kentän kehittämisestä
• tase 2,4 milj. €
• liikevaihto 500 000 €

Hallitus

HALLITUS

VUOSIKOKOUS

YHTIÖKOKOUS

JÄSENISTÖ

OSAKKAAT

Golfkentäntie 43, 96600 ROVANIEMI
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Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja		
Hallituksen jäsenet		
		

Juha Seppälä
Pia Lillberg
Kari Plosila (varapuheenjohtaja), Ari Vuorentausta,
Pekka Turkki ja Hannu Miettinen.

Kenttämestari		

Aarni Härkönen

797 jäsentä 1.1.2018

•
•
•
•

henkilöosakkeet
perheosakkeet
yritysosakkeet
Santa Claus Golf Club ry
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Santa Claus Golfin golfyhteisön

Str ategia
Santa claus Golfin arvot
- Ihmisten arvostus ja yhteistyö
- Avoin ilmapiiri
- Keskinäinen kunnioitus
- Aktiivinen osallistuminen
- Toiminnan pitkäjännitteisyys
- Jatkuva kehittyminen
- Vastuu nuorisosta
- Taloudellinen itsenäisyys ja riippumattomuus

Santa claus Golfin visio

Pel a a 9 reik ä ä
Kesällä 2018 9-reiän pelaaminen klubi- ja kioski-ysillä
on mahdollista koko kauden – aamusta iltaan!

• Klubi-ysiin (Kioski 14) kuuluvat väylät 14–18 ja 1–4.
Huomioi klubi-ysiä aloittaessasi väylältä 13 tulevat koko kierrosta pelaavat pelaajat,
joilla on etuoikeus.
• Kioski-ysi (Kioski 5) alkaa väylältä 5 ja loppuu väylälle 13.
Huomioi kioski-ysiä aloittaessasi väylältä 4 tulevat koko kierrosta pelaavat pelaajat,
joilla on etuoikeus.
Varaukset joko NexGolfissa (https://santagc.nexgolf.fi) tai
caddiemasterilta 0200 30 200, caddiemaster@santaclausgolfclub.fi

Kilpailukalenteri kesä 2018

Ounasvaaran golfpuisto on 18-reikäinen korkeatasoinen golfkenttä,
joka tarjoaa käyttäjilleen laadukkaita harjoittelu-, peli- ja kilpailuelämyksiä. Kierrosmäärät ovat lähellä 20 000 kpl vuoteen 2020 mennessä.

Reaaliaikaisen kilpailukalenterin kesän 2018 kisoista
löydät nettisivuiltamme www.santaclausgolfclub.fi.

Santa claus Golfin toiminta-ajatus

Kilpailutulokset

Golfpuisto on osa rovaniemeläistä liikuntatarjontaa. Golfyhteisö
edistää toiminnallaan terveitä elämäntapoja sekä tukee junioritoimintaa ja kehittää harjoittelukulttuuria.

Kaikki kisatulokset löydät helposti vuodesta 2009 alkaen nettisivuiltamme:
Kilpailut –> Kilpailukalenteri –> Valitse vuosi –> Hae.

Santa claus Golfin tavoite
- Yhtiön tavoitteena on tarjota golfin harrastajille puitteet ja 		
palvelut golfharrastukseen ja kilpailutoiminnan täysipainoiseen
harjoittamiseen Ounasvaaran golfkentällä
- Seuran toiminta on aktiivista ja kaikkia harrastusryhmiä palvelevaa
- Erityisesti juniorigolfareiden määrää kasvatetaan laadukkaalla 		
koulutus- ja valmennustoiminnalla
- Seuran jäsenmäärä on 1000 vuonna 2020
- Ounasvaaran kentällä järjestetään vuosittain joko alueellisia tai
valtakunnallisia kilpailuja

8

9

Hei va an Santa
Clausin golffarit
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Toinen kauteni seuran puheenjohtajana on alkanut, kun syyskokouksessa
sain jatkokauden pestiini. Lämpimät kiitokseni luottamuksestanne teille kaikille.
Koko Santa Claus Golf Club ry:n hallitus
jatkoi samalla kokoonpanolla, joten asioita on jatkossakin helppo hoitaa ja viedä
eteenpäin yhdessä tuttujen ja asiasta kiinnostuneiden golf-kavereiden kanssa. Toiminnanjohtajana jatkaa Pia ja hänelle annan isot kiitokset hyvin tehdystä työstä,
erityisesti viestintä on ollut laadukasta ja
aktiivista. Se on huomattu myös valtakunnallisesti. Seuran kotisivuilta löytyy lisätietoa toimikunnista ja vastuuhenkilöiden
yhteystiedot. Olkaa rohkeasti yhteydessä
meihin päin ja tulkaa mukaan toimikuntiin.
10

Seuramme sai hyvää palautetta Pelaaja
ensin –kyselyssä seuran omilta jäseniltä
ja vieraspelaajilta. Meillä olikin ilo kuunnella vuosikokouksessa Aarni Nordqvistin
esitys kyselyn tuloksista. Kiitosta saimme
mm. kentästä, joka olikin erinomaisessa
kunnossa koko kesän. Iso kiitos Aarnille
ja kenttähenkilökunnalle hyvästä työstä.
Myös iloiset Caddiemme ja ravintolan upeat tarjoilut oli huomattu.
Kilpailu- ja tapahtumakalenterimme oli
monipuolinen ja osanottajamäärät olivat
hienoisessa kasvussa. Seniorit, äijät ja Ladyt tekivät pelimatkoja myös muille kentille ja Pentik Open keräsi kilpailijoita etelän
seuroistakin. Voitimme Lappi Cupin niukasti mutta varmasti.
Seuramme taloudellinen tilanne on vakaa
ja vuoden 2017 tulos positiivinen. Jatkamme toimintaa jäsenpalvelupainotteisena ja
satsaamme edelleen junioreiden harrastus-,
valmennus- ja kilpailutoimintaan. Järjestimme talvikaudella liikkuvuus- ja kuntoharjoittelua kaikille jäsenille sekä erikseen
junioreiden lajiharjoittelua. Talvigolfkenttä
oli upeassa kunnossa ja kierroksia kertyi
kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen
verrattuna. Pelasimme myös kolme talvigolfkilpailua upeassa kevätsäässä.
Jäsenmäärämme kasvoi hieman verrattuna edelliseen vuoteen ja tästä voimme olla
ylpeitä, mutta tavoittelemme edelleen strategiamme mukaisesti kasvua. Toteutamme
kevään aikana markkinointikampanjan, jotta

yhä useampi paikkakuntalainen tulisi tutustumaan lajiimme. Tulemme yhdessä osakeyhtiön kanssa tarjoamaan tulevana kesänä myös erilaisia ”palvelupaketteja”, joilla
tavoittelemme uusista alkeiskurssilaista ja
vähän pelaavista jäsenistä aktiivisia golffareita. Tässä työssä meidän kaikkien panos
on tärkeä. Rento ja huomioonottava klubihenki on yksi tekijä, jolla voimme toivottaa
uudet jäsenet tervetulleeksi. Tämähän me
osataan ja jatketaan samaan malliin!
Hallitus on suunnitellut talven aikana jäsenistölle toimintaa ja tapahtumia tulevalle
kesälle. Ladyt aloittavat kauden Luulajan
reissulla 8.–10.6. Kansallisella golfviikolla

järjestetään mm. kauden avauskilpailu 16.6.,
sääntökertausta 11.6., golfiin tutustuminen
ja peräkonttikirppis 14.6. sekä naisten sunnuntai 17.6. Kesän aikana järjestetään myös
erilaisia harjoituksia, klubikilpailuja, senioreiden kuukausikisat ja talkoita. Seuratkaa
ilmoittelua ja olkaa aktiivisia.
Tavataan Klubilla, tule rohkeasti juttusille
ja tehdään tulevasta kaudesta entistäkin
upeampi.
Swingaavin terveisin
Kirsti Saviaro
puheenjohtaja

Tervehdys
klubitoimikunnasta!
Klubitoimikuntaan kuuluu minun lisäkseni
kuusi ladya; Irmeli, Anita, Minna, Pirjo, Riitta sekä ladykapteenimme Satu. Lisäksi viime vuonna liittyi Jari iloiseen joukkoomme
tuoden mukanaan miesnäkökulmaa. Tässä
porukassa on kiva olla mukana.
Klubitoimikunnan tehtävänä on aktivoida
jäsenistöä ja edistää hyvän yhteishengen
luomista. Tähän kuuluu mm. jäsenpalvelujen kehittäminen, Green Cardin suorittaneiden aktivoiminen pelaamaan, uusien
jäsenten hankintatempaukset ja tapahtumat sekä jäsenkilpailujen ja tapahtumien
järjestäminen yhdessä kilpailutoimikunnan
kanssa. Lisäksi tavoitteena on, että uudet
jäsenet tuntevat itsensä tervetulleiksi klubin toimintaan ja että mahdollisimman moni
seuran jäsen voi osallistua tapahtumiin.

Klubitoimikunta järjestää siivous- ja
muita talkoita klubilla. Kokoonnumme
muutaman kerran vuodessa pohtimaan
yhdessä toimintaan liittyviä asioita. Otamme myös avoimin mielin vastaan jäsenten
kehittämisehdotuksia toiminnan suhteen.
Kesällä 2017 Piiti ja Anneli innostuivat
sisustamaan kioskilla sijaitsevaa wc:tä.
Innostus tarttui kaikkiin muihinkin ja nyt
wc:ssä on todella mukava käydä ja sitä
esittelee myös vieraspelaajille ylpeydellä.
Yhteistyössä on voimaa ja innostus on
tarttuvaa. Jospa tulevana kesänä saisimme
saneerattua myös väylän 13 viereisen ulkohuussin edustavaan kuntoon.
Sirpa Torvinen
Klubitoimikunnan puheenjohtaja
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Senioritoimikunnan
terveiset
Seniorigolffareiden (50+) määrä
seurassamme, kuten muissakin Suomen
golfseuroissa, on merkittävä. Seuran toiminnan kannalta senioreiden määrä ja
meidän senioreiden kaikenlainen panos
on ratkaisevaa, monelta kannalta. Seniorit
ovat aktiivisimpia pelaajia. Seuran järjestämiin sekä ”omiin” kilpailuihin seniorit osallistuvat aktiivisesti. Viimevuoden ’eniten
kierroksia’ tilaston kärjestä löytyy senioriveteraani Kyösti Ylinenpää (121 kierrosta)
sekä kärkisijoilta muita senioripelaajia.
Kentän kehittämisessä senioreiden panos
talkootöissä on ilmiselvästi korvaamatonta.
Itse pelasin viime lokakuussa Biarizzissä Euroopan mantereen toiseksi vanhimmalla
kentällä – perustettu 1880-luvulla. Siellä
huomasi hyvin sen, että yli sadan vuoden
’talkoot’ kyllä näkyvät kentän laadussa. Kunhan kentästä jaksetaan pitää huolta, niin se
vaan paranee vanhetessaan kuten viini ja
me senioritkin. Toivonkin todella, että tulevallakin kaudella sennutalkoot jatkuvat
Ruotsalaisen Jounin vetämänä yhteistyössä
kenttämestarin kanssa samaan malliin kuin
viime kesänä ja että pääsisimme runsain
joukoin mukaan talkoisiin.
Santa Claus Golfin senioreista noin 70
oli vuonna 2017 hankkinut jäsenyyden
myös Suomen Golfsenioreista (SGS). SGS
järjestää maanlaajuisesti useita kilpailuja,
golfmatkoja ympäri vuoden sekä muita rahanarvoisia jäsenetuja. Vuotuisella SGS:n
25 euron jäsenmaksulla golfseniori saa
käyttöönsä edullisia pelimaksuja ympäri
12

maata. Yli kolmestakymmenestä seurasta
sai vuonna 2017 tämän pelioikeusedun.
Pohjois-Suomesta mukana oli ainakin Kalajoki, Virpiniemi ja Santa Claus Golf.
Viime vuonna julkaistun tutkimuksen
mukaan golfin pelaajat kuluttavat paljon
kaloreita ja saavat juuri sopivaa liikuntaa
lajin myötä. Tutkimus osoittaa, että golfin
terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Tutkimuksen mukaan golfia pelatessa tulee
käveltyä jopa 11 245–16 667 askelta. Kaloreita golfinpelaaja voi polttaa yhden pelipäivän aikana jopa 1 564, jos kantaa omia
tavaroitaan. British Journal of Sports Medicine - julkaisussa päivänvalon nähneen
tutkimuksen mukaan golffarit viihtyvät kentällä keskimäärin 240 minuuttia, eli 4 tuntia kierrosta kohden. Aikuisille suositeltu
liikuntamäärä olisi 150 minuuttia kerrallaan.
Toisaalta, koska golf ei juurikaan nostata
sykettä, toimii se hyvin pidempijaksoisena
urheilusuorituksena. Tutkimuksessa perehdyttiin 300 000 ruotsalaisen golffarin
terveydentilaan. Kävi ilmi, että heistä 40
prosenttia oli pitkäikäisempiä kuin muut
saman ikäiset, samaa sukupuolta ja samaa
sosiaaliluokkaa edustavat. Golf toi tutkittujen elämään ikävuosia lisää jopa viisi vuotta.

TPI Golf Pro

Timo Hirvisalo, Golfix
TPI Certified Golf Pro
+358 445 529 610
timo.hirvisalo@golfix.pro
www.golfix.pro
www.mytpi.com/experts/thirvisa
Kuudes kesä golfopettajana pyörähtää käyntiin. Tuleva kesä on erityinen,
koska opetus- ja koulutustoiminta siirtyy
kokonaisuudessaan Golfix:n hoidettavaksi
1.5.2018 alkaen. Haluan kiittää Eetua yhteistyöstä ja kuluneista vuosista.
Kesäkaudella 2018 on tarjolla opetusta
kaiken ikäisille ja tasoisille. Tavoitteena on
edelleenkin madaltaa golfin aloittamisen
kynnystä ja kasvattaa aktiivisten pelaajien määrää. Suositut vasta-alkaneiden
harjoitukset, jotka ovat toimineet siltana
alkeiskurssilta aktiiviseen harrastamiseen,
jatkuvat entiseen tapaan.

Golfix:n opetusfilosofia perustuu siihen,
että pelaajan fyysiset ominaisuudet määrittelevät luonnollisimman ja tehokkaimman
tavan svingata. Kaudella 2017 oli ensimmäistä kertaa tarjolla alkukartoitus, jonka
tarkoituksena oli testata pelaajan golfkunto
yksinkertaisilla ja helpoilla liikkeillä ennen
svingiharjoituksia. Alkukartoituksen perusteella pystyimme mukauttamaan svingiä luonnollisempaan ja tehokkaampaan
suuntaan. Golfix tulee jatkossakin tarjoamaan ryhmäharjoitusten lisäksi entistä
yksilöllisempiä palveluita.
Lämpimästi tervetuloa kursseille! Ole
rohkeasti yhteydessä, jos mielenpäällä on
golfiin liittyviä kysymyksiä. Minua voi myös
aina tulla vetämään hihasta kentällä.
Golfix toivottaa kaikille menestyksekästä
golfkesää 2018.

Toivotan kaikille oikein mukavaa ja kaikin
puolin aktiivista sekä terveellistä pelikautta 2018. Nähdään usein viheriöllä!
Ismo Lahtela
senioritoimikunta
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Aloittelijan polku
1) Kaikki alkaa alkeiskurssista.
Kesän 2018 aikana alkeiskursseja järjestetään toukokuusta elokuuhun aina kolmena
peräkkäisenä päivänä klo 19-21. Kurssilla
harjoitellaan Green Card -kokeessa vaadittavia osa-alueita; golfkäyttäytyminen,
säännöt ja pelitaito. Alkeiskurssi sisältää
opetuksen lisäksi tarvittavat välineet kurssin ja omatoimisen harjoittelun ajaksi sekä
erikseen noin viikon päähän sovittavan
Green Card -suorituksen.
Ilmoittaudu mukaan nettisivuillamme.
Alkeiskurssille voi tulla kuka tahansa lajista
kiinnostunut 13- vuotta täyttänyt. Junnuille erinomainen tapa aloittaa golf, on tulla
mukaan junnugolfkouluun.
2) Green Card -suoritus
Green Card suoritus koostuu 3 osa-alueesta; golfkäyttäytyminen, säännöt ja pelitaito. Näitä testataan:
• kirjallisessa Green Card -kokeessa
• kentällä suoritettavassa
pelikokeessa
3) Tasoitus 54 ja jäsenyys seurassa
Läpäistyäsi Green Card -kokeen, voit liittyä seuran jäseneksi. Jäsenhakemuksen
voit täyttää netissä tai caddiemasterin
luona. Green Cardin suorittaminen antaa sinulle tasoituksen 54, joka merkitään
jäsen- ja tasoituskorttiisi eBirdiessä. Tässä vaiheessa voit alkaa pelaamaan joko
greenfeellä tai pelioikeudella.
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4) Vasta-alkaneiden
harjoitukset seuran jäsenille
Seura tarjoaa jäsenilleen erittäin edulliset
vasta-alkaneiden (tasoitus +36) harjoitukset, joissa opetellaan golfin perusasioita,
kerrataan sääntöjä ja etikettiä, tutustutaan toisiin ja löydetään uusia pelikavereita. Vasta-aloittaneille järjestetään 4.6.–
28.8.2018 puolentoistatunnin mittaiset
harjoitukset kerran viikossa.
• ryhmä 1 maanantaisin klo 17
• ryhmä 2 tiistaisin klo 17
• ryhmä 3 keskiviikkoisin klo 17
Perjantaisin pelataan yhdessä 9-reikää
golfia valmentajan opastuksella klo 18.00
alkaen. Valmentaja tulee tuolloin mukaan
kierrokselle ja antaa vinkkejä mm. pelaamiseen, kentällä liikkumiseen, sääntöihin ja
etikettiin liittyen. Hinta koko kesältä vain
80€ (ei sisällä perjantain pelikierrosten
greenfeetä).
Alkeiskurssit
klo 19–21:
Toukokuu
29.–31.5.
(huom. klo
18.30–20.30)
Kesäkuu
4.–6.6.
15.–16.6.
18.–20.6.
25.–27.6.

Heinäkuu
2.–4.7.
10.–12.7.
16.–18.7
23.–25.7.
Elokuu
6.–8.8.
13.–15.8.
20.–22.8.

ALOITTELIJAN PAKETTI 2018
350€ aikuinen,
300€ opiskelija,
250€ junnu
Aloittelijan paketti sisältää
alkeiskurssin,
Green Cardin,
jäsenmaksun,
vasta-alkaneiden harjoitukset ja
rajattoman pelioikeuden.

Green Card
Golfetiketti eli käyttäytyminen kentällä
Turvallinen, toiset pelaajat huomioon ottava ja
kenttää säästävä pelitapa.
Golfin säännöt
Osaa keskeiset sääntökohdat, osaa käyttää sääntökirjaa
ja tietää tasoitusjärjestelmän perusteet.
Riittävä pelitaito
Perustaidon hallinta mahdollistaa viihtyisän ja turvallisen
pelaamisen taidoiltaan erilaisissa pelaajaryhmissä ja lisää
kaikkien pelaajien viihtyvyyttä golfkentällä.
Green Card suorituksesta seuratasoitus
Green Cardin suoritettuaan saa pelaaja aloittaa pelaamisen
kentällä tasoituksella 54.
Green Card kurssit ja koulutus
Kurssit ja koulutus järjestetään Ounasvaaran Golfpuistossa.
Lisäinfoa kursseista ja koulutuksista seuramme nettisivuilta.
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Junnugolfkoulu
KILPAILUTOIMIKUNNAN
KUULUMISET
Golf sopii hyvin  koko perheen har-

rastukseksi – lapset, vanhemmat ja isovanhemmat voivat viettää yhteistä aikaa golfin
parissa. Aloittaa voi missä iässä tahansa ja
jatkaa niin kauan kuin pystyy liikkumaan.
Junnugolfkoulussa lajin pariin pääsee helposti ja hauskasti.
Junnugolfkoulu on tarkoitettu kaikille
6–13-vuotiaille tytöille ja pojille, jotka eivät
ole suorittaneet green cardia tai ovat sen
suoritettuaan vielä lajin alkutaipaleella. Jotta juniori voi oppia golftaitoja, tulee ensiksi
osata perusliikuntataitoja, kuten tasapaino-,
liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot. Näitä
opetellaan mm. juosten, loikkien, heittäen,
potkaisten ja pyörähdellen. Junnugolfkoulussa opetellaan siis mukavalla tavalla, kannustavassa ympäristössä ammattimaisten
ohjaajien opastuksella golftaitojen lisäksi
myös perusliikuntataitoja.
Junnugolfkoulu alkaa maanantaina
4.6.2018 ja päättyy 7.8.2018.
Junnugolfkoulussa on kaksi ryhmää:
• 6–9v. ryhmä: maanantaisin
klo 14.45–16.45
• 10–13v. ryhmä: tiistaisin
klo 14.45–16.45
16

Koko kesän toiminta maksaa vain 50€/
junnu. Mukaan tarvitsee vain mukavat ulkoiluvaatteet ja ulkoliikuntaan soveltuvat
jalkineet, välineet löytyvät tarvittaessa
meiltä. Junnugolfkouluun voi liittyä missä
vaiheessa kesää tahansa. Vetäjinä toimivat
liikunnanohjaaja Timo Hirvisalo sekä Santa
Claus Golfin kilpajuniorit.
Junnugolfkoulun aikana järjestetään
myös useampi mahdollisuus suorittaa
Green Card -koe. Ennen Green Card –suoritusta junnun tulee suorittaa Junior Green
Cardin pelitaitotestit. Green Card–suoritus
junnugolfkoulussa 60€.
Golfiin kuuluvat olennaisesti myös hyvät
käytöstavat; rehellisyys, kohteliaisuus, toimintaympäristön kunnioittaminen ja pelikavereiden kannustaminen. Parhaimmillaan
lajin parissa opitut asiat seuraavat mukana
myös golfkentän ulkopuolelle!
Ilmoittaudu mukaan
www.santaclausgolfclub.fi sivuilla.

Kilpailukausi avattiin hienossa kunnossa olleella talvigolfkentällä perinteisillä
kisoilla; Kallion kierroksella, toista kertaa
järjestetyllä kaksipäiväisellä Santa’s Snow
Golf Classic kilpailulla sekä Rovaniemi
Winter Open avoimella talvimestaruuskisalla. Talvigolfin suosio näyttääkin nousseen ja kentällä on nähty myös muita kuin
oman seuran pelaajia entistä enemmän.
Tästä on hyvä jatkaa kohti kesän koitoksia, joita näyttää toteutuvan edellisten
kausien verran. Jatkamme hyvin pitkälti
perinteisillä yhteistyökumppaneiden ja
seuran omilla kisoilla, mutta onpa tulossa
ainutkertaisia kilpailuja kuten Kuninkuusravit Golf. Kuninkuusravit ovat edellisen
kerran olleet Rovaniemellä vuonna 2004.
Seuran 30-vuotisjuhlakisana aloitettu Rovaniemi Open kuuluu taas ohjelmaan elokuun alkupuolella.
Seuran mestaruuskilpailut järjestetään
totutusti elokuun kolmantena viikonloppuna ja reikäpelimestaruudesta pelataan
edellisten vuosien tapaan ensin alkusarjat
ja sitten pudotuspelit. Tämä reikäpelien
pelitapa on saanut runsaasti kiitosta jäsenistöltä. Sarjamäärittelyihin tehdään vielä
mahdollisia tarkennuksia. Klubisarjojen toteutusta mestaruuskilpailujen yhteydessä

jatketaan jäsenistön pyynnöstä. Seuran
kilpailuissa pyrimme edelleen kehittämään
uudenlaisia kilpailumuotoja ja -formaatteja,
joilla saisimme uusia osallistujia kilpailuihin
eikä aina niin totisella ”naamalla”. Kilpailujen järjestämisessä olemme oppineet
huomioimaan muutkin kentän käyttäjät
järjestämällä kilpailut niin, että ne sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja nopeasti
mikä mahdollistaisi kisapäivinä pelaamisen
myös mahdollisimman monelle ei kilpailevalle pelaajalle.
Hyvää golfkesää odotellen,
Kari Plosila
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
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Kenttä mestarin
terveiset

Tätä kirjoittaessani kenttäämme
peittävät vielä metriset kimaltelevat maaliskuun hanget. Tämähän tarkoittaa tietenkin talvigolfkauden parasta sesonkia.
Ainakin silmämääräisesti katsottuna talvigolfin suosio olisi tänä vuonna nousemaan
päin ja hyvä näin.
Viime keväänä perustimme uuden kenttätoimikunnan, jonka kanssa laadimme kentän
perusparannussuunnitelman seuraavalle
10 vuodelle. Suunnitelmassa on käyty läpi
jokainen väylä yksitellen ja priorisoitu korjausta vaativat kohteet. Suunnitelman tavoitteena on parantaa pelaamiskokemusta,
nopeuttaa ja taloudellistaa kentänhoitoa ja
tietenkin parantaa kentän kuntoa.
Perusparannussuunnitelmassa listan
kärkeen nousivat viheriöiden parempi
talvehtiminen ja sitä kautta parempi kunto. Edellisvuoden hyvien kokemusten perusteella päätimme näin ollen investoida
kaikille viheriöille talvisuojauksen, eli kuplamuovi/aumamuovi yhdistelmän. Muovit
estävät jääpoltteen syntymisen viheriöille,
mikä on ollut riesanamme vuosi toisensa
jälkeen. Odotan mielenkiinnolla keväällä
nähtäviä tuloksia, jolloin tiedämme, olem18

meko vihdoin löytäneet ratkaisun ikuiseen
jääpolte ongelmaan.
Syksyllä panostimme erityisen paljon
kasvinsuojeluruiskutuksiin. Kasvitaudin
torjunta tehtiin viheriöiden lisäksi myös
väylille, lyöntipaikoille, lähestymisalueille ja
viheriöiden ympäristöille. Kasvitaudin torjunta ruiskutukset parantavat merkittävästi
nurmikon talvehtimista.
Tälle kaudelle saamme käyttöön täysin
uuden väyläleikkurin. Uudella leikkurilla
leikkuujälki on huomattavasti parempaa
ja leikkuri jättää väylille leikkuun jälkeen
vähemmän leikkuujätettä. Tämä parantaa
tietysti väylien pelattavuutta ja ulkonäköä.
Erityiskiitokset vielä Jouni Ruotsalaisen
johtamalle talkooporukalle. Te teette paljon
arvokasta työtä yhteisömme eteen. Suuret
kiitokset myös erittäin ammattitaitoiselle ja
motivoituneelle omalle kenttähenkilökunnalle. Saamme jatkaa myös tänä vuonna
samalla kentänhoidon tiimillä. Näillä eväillä
on erittäin mukava ja luottavainen mieli lähteä nostamaan kentän hoitotasoa ja kuntoa.
Aarni Härkönen
Kenttämestari

Ladyk apteenin
terveiset
Suomen  golfin strategiassa naispelaajien määrän kasvattaminen noin 10 000
uudella pelaajalla on nostettu yhdeksi strategiakauden 2016–2020 tavoitteeksi. Innostamalla uusia naispelaajia lajin pariin on
mahdollista lisätä myös junioreiden määrää
ja saada golfista koko perheen harrastus.
Sen takia vuoden 2018 teemana onkin
”perheen kesken”. Kansallinen golfviikko
10.–17.6 tarjoaa heti kauden alussa loistavat mahdollisuudet tuoda perheenjäsenet,
ystävät ja tuttavat tutustumaan golfiin.
Uusien naisten saaminen lajin pariin sekä
alkeiskurssin käyneiden sitouttaminen on
iso valtakunnallinen haaste. Suurin poistuma naispelaajissa on juuri vasta-aloittaneista ja muutaman vuoden pelanneista.
Pelaaja Ensin -tutkimuksen mukaan naiset
pitävät tärkeänä golfin tuomaa sosiaalista
puolta, eli peliseuran löytyminen on naisille
erittäin tärkeä sitouttava seikka. Emmekä
saa unohtaa hyvän seurahengen tärkeyttä!
Olen yhdessä klubitoimikunnan kanssa
suunnitellut heti keväälle ja alkukesään
useampia naisten tapahtumia ja kokoontumisia. Toivottavasti mahdollisimman moni
niihin pääsee osallistumaan. Tulevana kesänä jatkamme tuttujen touhujen parissa,
eli birdie puu odottaa lintujanne ja eclectictaulukko pukkarissa neulojanne. Käykää
myös ladygolfin kotisivuilla tutustumassa
Pelaa 100 pistettä -kisaan.

Se on Golfliiton naistoimikunnan luoma
hauska kisa, jonka tavoitteena on aktivoida
naisgolfareita pelaamaan useampia kierroksia kesän aikana. Sillä mitä enemmän pelaamme, sitä taitavammiksi kehitymme ja
se jos mikä saa endorfiinit liikkeelle ja tekee
meidät onnellisiksi!
Tapaamisiin!
Satu Lämsä
Ladykapteeni
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SANTA CLAUS GOLFIN
PAIK ALLISSÄÄNNÖT 1.3.2018
1. IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ 
Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (sääntö 24–1).
2. KIINTEÄT HAITAT (vapautuminen säännön 24–2 mukaisesti)
Kaikki mittamerkit (100m, 150m) kentällä
ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen
on kielletty.
Kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä
haittoja. Mikäli kastelulaitteen kansi tai muu
kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja
sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja
vapautua haitasta seuraavasti: Pallon ollessa
viheriön ulkopuolella mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta saadaan se nostaa, puhdistaa ja
pudottaa lähimpään paikkaan, joka vapauttaa
haitasta, mutta ei lähemmäksi reikää eikä esteeseen tai viheriölle.
Pelialueella olevat leikkuujäte-, puu- ja
risukasat ovat kiinteitä haittoja.
3. ILMASTUSREIÄT 
Jos pallo pelialueella on ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa,
jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi
reikää. Pudotettaessa pallon tulee osua ensimmäiseksi kentällä pelialueeseen. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään
paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.
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4. TIET, SILLAT JA OJARUMMUT 
Kentällä olevat päällystetyt tiet ovat kiinteitä haittoja (sääntö 24–2).
Väylällä 17 ylös vasemmalle menevä tie
on kentän oleellinen osa samoin kuin sillat kentän alueella (ei vapautumista ilman
rangaistusta).
Kaikki kentällä olevat ojarummut ovat kentän oleellisia osia. Jos pallo jää ojarumpuun,
peliä jatketaan vesiestesäännöllä (ei vapautumista ilman rangaistusta).
5. KUNNOSTETTAVAT ALUEET (vapautuminen säännön 25–1 mukaisesti)
Pelialueella olevat muurahaiskeot ja sinivalkoisin paaluin merkityt alueet ovat kunnostettavaa aluetta, jolta pelaaminen on
kielletty.
6. OMAAN ALASTULOJÄLKEENSÄ UPONNUT PALLO
Omaan alastulojälkeensä uponneen pallon
saa koko pelialueella nostaa, puhdistaa ja
pudottaa rangaistuksetta mahdollisimman
lähelle alkuperäistä paikkaa, ei kuitenkaan
lähemmäksi lippua.
7. MITTALAITTEET (sääntö 14–3)
Kaikessa pelaamisessa voi pelaaja hankkia
etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen
aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta
olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen
nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14–3.

8. VÄYLÄN 2 DROPPAUSALUE (DZ)
Pallon mennessä väylällä 2 sivuvesiesteeseen, voi pelaaja menetellä säännön 26
mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle droppausalueelle (DZ).
9. PORON JÄLJET 
Hiekkaesteessä olevassa poron jäljessä olevan pallon saa nostaa, puhdistaa ja asettaa
rangaistuksetta mahdollisimman lähelle alkuperäistä sijaintikohtaa. Greenillä olevan
poron jäljen saa myös puttilinjalta korjata.
9. PALLON LIIKUTTAMINEN
VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA 
Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei
saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa
caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa
palloa tai merkkinappia.
Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18–2, 18–3
ja 20–1 mukaisesti.
Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
Huom! Jos todetaan, että pelaajan pallon
liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai
muu luonnollinen syy kuten painovoima,
tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla
liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin
paikalleen.

TÄMÄN PAIKALLISSÄÄNNÖN VOIMASSAOLOSTA ON KERROTTAVA PELAAJILLE TAPAUSKOHTAISESTI ERIKSEEN, EI VOI YHDISTÄÄ MUIHIN
PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN.
SIIRTOSÄÄNTÖ
Kun pallo on pelialueen lyhyeksi leikatulla
osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja
puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää
nostamisen jälkeen asettaa enintään 15 cm
(= tuloskortin pitkä reuna) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.
Pelaaja saa asettaa pallonsa vain kerran, ja
pallo on asettamisen jälkeen pelissä (Sääntö
20–4). Mikäli pallo ei pysy asettamiskohdassa
paikallaan, sovelletaan Sääntöä 20–3d. Jos
asettamisen jälkeen paikalleen jäänyt pallo
myöhemmin liikkuu, pelaaja ei saa rangaistusta, ja pallo pelataan uudesta sijaintikohdastaan, ellei jokin muu sääntö määrää toisin.
Jos pelaaja laiminlyö pallon merkitsemisen
ennen pallon nostamista, tai jos pelaaja liikuttaa palloa muulla tavoin, kuten esim. pyörittämällä sitä mailalla, hän saa yhden lyönnin rangaistuksen.
Rangaistus tämän paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli – Reiän menetys; Lyönti
peli – Kaksi lyöntiä. Pelaajan saadessa yleisen
rangaistuksen tämän paikallissäännön rikkomisesta, hän ei saa muuta paikallissäännön
mukaista lisärangaistusta.
Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta
• Lyöntipeli, kaksi lyöntiä
• Reikäpeli, reiän menetys
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KILPAILUMÄÄR ÄYKSET
2018
1. YLEISTÄ
Santa Claus Golf Club ry:n kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailukäsikirjaa, tasoitusmääräyksiä, paikallissääntöjä sekä Santa Claus Golfin pysyviä ja tilapäisiä
paikallissääntöjä.
2. KILPAILUN TUOMARI TAI VALVOJA
Kilpailulle voidaan nimetä tuomari tai valvoja, joka ratkaisee tulkinnanvaraiset kysymykset
kilpailun kuluessa. Seuran järjestämissä kilpailuissa tulkintaa vaativat kysymykset ratkaisee
kilpailutoimikunta tai sen edustaja.
3. KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan neljä mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua. Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautumisaika päättyy yleensä
torstaina klo 18.00 viikonlopun kisaan. Ilmoittautuminen tapahtuu NexGolf-järjestelmään
tai caddiemasterille.
Mikäli kilpailu tulee täyteen, ilmoittautuneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jälkiilmoittautuneiden hyväksymisestä päättää kilpailun järjestäjä. Seuran järjestämissä kilpailuissa jälki-ilmoittautuneiden hyväksymisestä päättää kilpailunjohtaja. Pääsääntöisesti
jälki-ilmoittautuneita voidaan ottaa vain osallistumisensa peruuttaneiden tilalle vajaaksi
jääneiden kilpailuryhmien täydentämiseksi.
Avoimiin tasoituksellisiin kilpailuihin osallistuvilla tasoituksen on oltava EGA:n aktiivinen
tasoitus. Seuran kilpailuihin voi osallistua myös ei-aktiivisella tasoituksella, mutta yksilökilpailuissa ei tällöin voi ottaa vastaan palkintoja. Suljetuissa sponsorikilpailuissa palkintojen
jakamisesta päättää palkintojen luovuttaja. Suurin annettava tasoitus on 36, ellei toisin
mainita. Seuran tasoituksellisissa kilpailuissa veteraanimiehet (M65) ja alle 14-vuotiaat
pojat voivat valita punaisen tiin ja se on ilmoitettava ilmoittautuessa.
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6. HIDAS PELAAMINEN
Jos ryhmä jää laaditusta aikataulusta ja hidastelu ei johdu ohituksesta, pelaajat joutuvat
aikatarkkailuun. Mikäli pelaaja käyttää lyöntiinsä tämän jälkeen aina enemmän kuin 40
sekuntia siitä, kun hänen vuoronsa oli pelata palloa, saa pelaaja rangaistuksen säännön
6–7 mukaisesti.
• ensimmäinen rikkomus: yksi lyönti,
• toinen rikkomus: kaksi lyöntiä,
• useampi rikkomus: pelistä sulkeminen
7. UKONILMA, SALAMOINTI
Pelaaja voi itse päättää pelin keskeyttämisestä, jos hän uskoo, että salama voi aiheuttaa
vaaratilanteen (sääntö 6-8a). Jos toimikunta tai kilpailunjohtaja keskeyttää pelin salamoinnin vuoksi, on pelaajien keskeytettävä peli välittömästi. Keskeytyksestä ilmoitetaan
äänimerkillä kioskilta ja klubilta. Tällöin peli on keskeytettävä välittömästi ja pallot merkataan hyvin. Pelaajat eivät saa jatkaa peliä ilman toimikunnan tai kilpailunjohtajan lupaa.
Rangaistus tämän säännön rikkomisesta on kilpailusta sulkeminen.

4. PERUUTUKSET JA POISJÄÄNNIT
Kilpailuun osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen lähtölistojen valmistumista.

8. TASATULOSTEN RATKAISU
Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatilanteessa pienempi tasoitus voittaa. Mikäli tällöinkin
päädytään tasatilanteeseen, sovelletaan ns. matemaattista menetelmää.
Tasoituksettomat (SCR) kilpailut. Saman tuloksen pelanneiden välillä ratkaistaan sijoitukset matemaattisen menetelmän perusteella: 18 reiän kilpailuissa ratkaisee järjestyksessä
viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 38 reiän kilpailuissa ratkaisee järjestyksessä
viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailuissa ratkaisee viimeiset 36,
18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa.
Mestaruuskilpailuissa ja vastaavissa sekä reikäpelissä ensimmäinen sija ratkaistaan Sudden Death -pelillä jatkamalla peliä alkaen 1. väylältä normaalissa järjestyksessä kunnes
ratkaisu syntyy.

5. KILPAILUN AIKATAULU JA LÄHDÖT
Kilpailun lähtölistat julkaistaan NexGolfissa ja Internet-sivustoilla viimeistään vuorokausi
ennen kilpailun alkua. Kilpailija itse on vastuussa lähtöaikansa tarkistamisesta.

9. GOLFAUTON KÄYTTÖ
Kilpailuissa on golfauton käyttö kielletty. Kilpailunjohtaja voi myöntää luvan golfauton
käyttöön. Toimikunta voi myöntää veteraaneille käyttöluvan anomuksesta koko kaudeksi.
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OHJEITA PELAAJALLE
• Vahvista aina peliaikasi, joko NexGolfissa tai ilmoittautumalla caddiemasterille klubilla
tai puhelimitse (0200 30200)
• Noudata lähtöaikaasi
• Korjaa aina pallon alastulojäljet greenillä
• Korjaa aina lyöntijälkesi väylillä
• Käsittele lippua niin, etteivät reiän reunat vahingoitu, ja aseta lippu rauhallisesti
nurmelle
• Älä ”laahusta” kävellessäsi greenillä ettei pinta vahingoitu
• Vältä harjoituslyönnin osumista nurmen pintaan lyöntipaikoilla
• Kentän teknisiin laitteisiin ei saa koskea
• Seuraa ryhmän pelinopeutta ja anna ohituslupa nopeammin pelaaville
• Muista, että kenttähenkilökunnalla on aina etuoikeus pelaajaan nähden

Pelimukavuuden lisäksi näillä toimilla säästetään kenttää ja sen hoitokustannuksia.

eBirdie jäsen- ja tasoituskortti
eBirdie on sähköinen jäsen- ja tasoituskortti, jonka voi ladata puhelimeen tai
tablettiin. Jäsenkortti on voimassa 31.3.2019 saakka. Jäsenkortin lisäksi eBirdie
on golfarin monipuolinen tietokanava, joka pitää sisällään päivittäin päivittyvät
tasoitustiedot, ajantasaiset tiedotteet ja tarjoukset seuralta ja Golfliitolta, sekä
jäsenetukaupan ja sähköisen kenttäoppaan.
Oman jäsenkortin lisäksi sovellukseen voi ladata myös perheenjäsenten tai
matkakumppaneiden jäsenkortit. Ellei jäsenellä ole sopivaa laitetta käytössään,
voi hän tarvittaessa pyytää tasoitustodistuksen caddiemasterilta. Suomessa
todistusta ei tarvita, sillä pelaajien tiedot löytyvät verkkotietopalvelusta.
Huomioikaa, että jäsenkortit aktivoituvat vasta kun pelaajan kaikki pakolliset
maksut on suoritettu.
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santagc.nexgolf.fi
Nexgolf (https://santagc.nexgolf.fi) on internetpohjainen golfseuran
tietojärjestelmä, jossa:
• voidaan varata ja vahvistaa peliajat
• hallinnoidaan jäsenten pelioikeuksia
• syötetään tasoitus- ja harjoituskierrosten tulokset
• ilmoittaudutaan kilpailuihin
• ylläpidetään asiakkaiden yhteystiedot ja hoidetaan laskutus

WWW.SANTACLAUSGOLFCLUB.FI
• seuran ja yhtiön tiedotuskanava netissä sisältää kaikki ajankohtaiset
• tiedotteet ja tapahtumat
• kilpailukalenteri
• toimikuntien infot
• kenttäesittely
• yhteystiedot
• kauppapaikka

Tiedotus
Seuran tiedotusta hoidetaan
nettisivujen ja Facebookin lisäksi
pääsääntöisesti sähköpostitse
lähetettävillä uutiskirjeillä, eBirdien
viesteillä ja tekstiviesteillä. Tarkista
että yhteystietosi ovat ajan tasalla
NexGolfissa, jotta viestimme
tavoittavat sinut.
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Ta mmikuu Thaim a assa:
kokemuksia ja vinkkejä
Tämä tarina ei ole matkakertomus.
Sen sijaan pyrin antamaan reissuja suunnittelevalle tietoa ja vinkkejä Thaimaasta
golffarin näkökulmasta.
Olimme tammi- helmikuussa 2018 Thaimaassa jo 11. kertaa, joten kokemuksia on
jo jonkin verran kertynyt pääasiassa Hua
Hinistä (myös Khao Lak ja Pattaya on koettu). Aasian reissu sopii niille, jotka tykkäävät
auringosta ja lämmöstä, sekä niille, joille 10
tunnin lentomatka ei ole ongelma. Pitkien
matkojen vuoksi Thaimaahan pitäisi olla
käytettävissä minimissään kaksi viikkoa. Viimeiset viisi kertaa olemme olleet reissussa
30 päivää, mikä on maksimiaika ilman etukäteen hankittavaa viisumia. Tällä kertaa
Thaimaan talvikuukausi oli tavanomaista
lämpimämpi, mutta siitä ei ollut mitään haittaa – päinvastoin. Korkein päivälämpötila oli
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kolmen viikon ajan 30–33 asteen seutuvilla.
Golfin kannalta Thaimaa on erinomainen
matkakohde. Hua Hinillä, Pattayalla, Phuketilla, Bangkokin ja Chiang Main seuduilla on
omat merkittävät keskinäiset eronsa sekä
luonnollisesti omat hyvät ja huonot puolensa. Pelaaminen on halvinta pohjoisessa
Chiang Maissa ja kalleinta Phuketissa. Hua
Hin asettuu välimaastoon. Pattayan merkittävin miinus on pitkät matkat kentille ja
vastaavasti plussana kohtuullinen hintataso.
Pelasin tällä kertaa 17 kierrosta kuudella eri kentällä. Etukäteisvarauksia en ollut
tehnyt. Pelaamiset järjestyivät paikan päällä
kätevästi WhatsAppilla golfpro Juha-Matti
Vuorisen kautta. Green fee hinnat olivat
haarukassa 2 300–3 900 THB kierrokselta
(1 € = 39 THB/tammikuu 2018). Tuohon
sisältyvät kuljetukset ja kentälle maksettava

caddie fee, mutta ei Thaimaassa pakolliselle
caddielle maksettavaa tippiä, joka nykyisin
on asettunut 300-400 THB:n tasoon. Käytin hyväkseni saatavilla olevia alennuksia
(Sea Pine sunnuntaisin puoleen hintaan ja
Banyanin twilight-lähtöjä). Siitä huolimatta
kierrosten keskihinta asettui 70 euroon,
johon vielä tuli lisäksi caddie tippi 10–12
euroa. Hintataso on siis korkeahko, mutta
selkeänä etuna ovat lyhyet matkat kentille
sekä kenttien varsin hyvä kunto. Jos olet
reissussa isommalla peliporukalla, pelit on
syytä varata etukäteen Suomesta soittamalla J-MV:lle.
Kentät olivat keskimäärinkin paremmassa
kunnossa kuin vuosiin. Erityisesti Majestic
Creekin eteenpäinmeno on ollut ilahduttavaa. Tuloksenteko on näillä kentillä kiinni
lähipelistä ja erityisesti puttaamisessa. Liukasta ja vaikeaa oli, sillä puttikeskiarvoni oli
peräti 35.
Hua Hin on viimeisen 20 vuoden aikana
muuttunut todella paljon. Asukasmäärä on
Hua Hinin ja Cha Amin alueella yli kymmenkertaistunut ja rakentamisen määrä on ollut
hurjaa. Silti vanhaa paikallista leimaa vielä
löytyy ihan kaupungin keskustastakin. Keskustelupalstoilla on ollut vuosien varrella
moitteita likaisista rannoista, mutta tässäkin
asiassa on otettu lupaavia edistysaskeleita.
Ainakin tänä vuonna voi sanoa rantojen olleen todella siistissä kunnossa.
Matkan rakentaminen tulisi aloittaa
ajoissa, jotta hinta muodostuisi siedettäväksi. Itse ole varannut viime vuosina
lennot ja majoitukset jo kesäkuussa. Finnairin kaluston kasvaminen on vaikuttanut lentohintoihin suotuisasti (Rovaniemi–Bangkok–Rovaniemi n. 730 euroa/hlö).
Condo-majoituksen hinta kaksiotyyppiselle
kämpälle riippuu täysin sijainnista. Meillä

on nyt kokemusta kolmesta eri condokiinteistöstä ja kaikki ovat olleet hyviä (meren
puolella omine uima-allasalueineen). Lähellä
keskustaa rannan puolella saa maksaa kuukaudesta noin 1 200 euroa. Kauempaa ja
ei rannan puolelta pääsee yli puolet halvemmalla. Matka taksilla Bangkokista HuaHiniin 210 km maksaa 2 200–2 500 THB
suuntaansa. Condo- ja taksitarjonta löytyy
helposti netistä.
Tänä vuonna pelaamani kentät asetan
tässä kunnon perusteella seuraavaan järjestykseen; 1. Black Mountain, 2. Banyan,
3. Majestic Creek, 4. Palm Hills, 5. Sea Pine
ja 6. Royal Hua Hin. Viimeksi mainitulle kentälle kannattaa mennä mahdollisen sateen
jälkeisenä päivänä, jolloin se on ok (ei kastelujärjestelmää). Kun pelailin tänä vuonna yksikseni, oli peliseuran kansallisuuskirjo laaja:
Ruotsi, Norja, Tanska, Hollanti, Ranska, Saksa, Englanti, Tšekki, Italia, Itävalta ja Kanada.
On kiva bongailla golffareiden kulttuurieroja,
mutta golffarit ovat sittenkin keskenään aika
samanlaisia kansallisuudesta riippumatta.
Seuraavaa talvea odotellessa
Hannu Miettinen
Santa Claus Golf Club ry:n ja
Arctic Golf Oy:n hallituksen jäsen
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Näe elämäsi yksityiskohdat

- moniteholinsseillä.

Santa Claus Golf Club ry:n jäsenille silmälaseista –20% ja aurinkolaseista –15% alennus

MITÄ

TOIMISTOOSI
KUULUU
MEILTÄ KOKONAISVALTAISET TOIMISTOPALVELUT
- PAIKALLISELLA AMMATTITAIDOLLA JA ASENTEELLA

Irish Pub and Night Club

VIESTI TYYLIKKÄÄSTI INFONÄYTÖILLÄ

Laatujuomia, sporttia, live-musaa, hyvää seuraa, iloista asiakaspalvelua

Toshiban näyttöratkaisuilla herätät huomiota

Open 21.7.2018
Oliver´s
/ Brillet
Challenge
23.7.2016
Oliver´sCorner
Corner
Challenge
20.7.2013

Määrää itse sisältö; tekstiä, kuvia, videoita, interaktiivista materiaalia - voit esittää näytöillä lähes mitä
vain. Me autamme tarpeisiinne parhaiten soveltuvan
näyttöratkaisun valinnassa!

Rovaniemi; Koskikatu 9 Levi; Tähtitie 4 www.oliverscorner.fi

TULOSTUSRATKAISUT KAIKKIIN TARPEISIIN
Toshiban monitoimilaitteilla työt valmiiksi tehokkaasti
Tulosta, kopioi, skannaa ja faksaa helposti, nopeasti

LAKI

FORUM

ja virheettömästi. Innovatiivinen teknologia takaa
erinomaiset tulokset ja matalat käyttökustannukset
parantavat tuottavuutta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

ASIANAJOTOIMISTO
www.laki-forum.com

LAPIN SYSTEMA OY
Aittatie 9 | 96100 ROVANIEMI | www.systema.fi | puh. 016 330 9000
monitoimilaitteet | kassajärjestelmät | työasemat | toimistotarvikkeet | tulostimet | maksupäätteet | kannettavat | sähköpöydät
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Tahdo enemmän

Varaa aika www.saastopankki.fi/varaa-aika

Liike- ja Teollisuusvartiointi

RLTV Oy
TAHDON ASIALLA

Maakuntakatu 29–31 A, 96200 Rovaniemi
Puh. (016) 320 2500, www.rltv.fi

SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | Ainonkatu 1, ROVANIEMI | saastopankki.fi/rovaniemi

Palveleva tilitoimisto

30

31

KIINTEISTÖPALVELUT
Palvelemme
Rovaniemellä,
Lahdessa,
Oulussa ja
Ylivieskassa

INFRA-ALAN KONSULTTI- JA ASIANTUNTIJAYRITYS

Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on varmistaa kiinteistössä
asuville ja siellä vieraileville, turvallinen ja viihtyisä ympäristö.
Yhteistyöllä varmistamme myös kiinteistön käyttö- ja vaihtoarvon säilymisen, sekä kiinteistön teknisten järjestelmien
pidemmän käyttöiän. Toimintamme tavoitteena on yhteistyön
helppous, avoimuus ja vastuullisuus kaikissa tilanteissa.
Kuulumme Tilaajavastuu.fi palveluun. Ota yhteyttä.

tutkimus- , mittaus-, analyysi- ja suunnittelupalvelut

Korkalonkatu 18 C 3, 96200 Rovaniemi, puh. 020 787 1350, fax: 020 78 1359

www.roadconsulting.fi

LEVI

www.alltime.fi

PALLAS

HETTA

KILPISJÄRVI

SAARISELKÄ

YLLÄS

LUOSTO

ROVANIEMI

LIITY NYT
JA ANSAITSE
ELÄMYSPISTEITÄ!
laplandhotels.com/club
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Kun maksat S-Etukortilla,
saat maksutapaetua 0,5 %
kaikista maksutapaedun
piiriin kuuluvista ostoista.
Lisätietoa: www.s-kanava.fi

Viherkylä keskellä Rovaniemeä!

Täydellinen koti sinulle, joka elät täyttä elämää, mutta arvostat arjen helppoutta.

YIT Asuntomyynti, Rovakatu 5, Rovaniemi
Heidi Laukkanen, p. 046 923 3548, heidi.laukkanen@yit.fi,
Arto Mäntylä, p. 050 560 1941, arto.mantyla@yit.fi

RATKAISEVAN

yit.fi/kiela

prisma.ﬁ

EDULLINEN

Liity Arinan
asiakasomistajaksi
Prismassa.
Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan osuuskauppa Arinan osuusmaksu 100 €. Sen voi
maksaa kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 €, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. Bonus alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla. Asiakasomistajaksi
liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.
Lisätietoa asiakasomistajuudesta saa osoitteesta: s-kanava. tai puhelimitse asiakasomistajapalvelusta 044 788 5935, ma-pe klo 9-15. Asiakaspalautteet: asiakaspalaute.arina@sok.

Polttoöljymyynti
044 7885 867
044 7885 868
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Prisma Rovaniemi
ma–pe 8–21
la 8–18, su 12-18
Teollisuustie 2 Puh. (016) 3305 500
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EDULLISTA
SÄHKÖÄ MEILTÄ!
Tee nyt lappilainen sähkösopimus.
Kaikkialle Suomeen!
Polar Tuntispot
Päivän hintaan.

Me toimimme siellä, missä sinäkin.
Olemme myös siellä, mihin olet matkalla

Suomessa olemme alamme johtavia yrityksiä ja toimistoverkostomme
kattaa koko maan: noin 750 asiantuntijaa 23 toimipisteessä.
Maailmalla meillä on 250 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Toimimme
huipputiimeissä tarjoten ainutlaatuista asiakaspalvelua niin paikallisesti,
valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti.
Ota yhteyttä!
Sinua lähimmän toimistomme löydät osoitteesta
kasvuvoimaa.ey.fi

Lapin BIO+
Ekologisesti
lappilainen.

Lapin Takuu
Taatusti vakaa.

www.energiapolar.fi

Koskikatu 27, PL 8013 96100 Rovaniemi
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KÄYNNISTÄ KOTISI
MYYNTI. SE ALKAA
KOTIKÄYNNISTÄ.
Oikea hetki on juuri nyt, joten kutsu meidät Kotikäynnille. Kerromme, miten ja missä asuntoasi
kannattaa markkinoida ja millä hinnalla.
kiinteistomaailma.fi/kotikaynti
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