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#MUNTAPAPELATA

TOIMITUS-/TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET
”AJATTELETKO ehkä, että golf on
setämiesten juttu? Olet oikeassa. On
se sitäkin. Golf on kuitenkin myös peli
teineille, tuoreille äideille, fitnesshulluille, opiskelijoille, rokkareille, duunareille,
työttömille, perheille ja kaikille siltä väliltä. Se on niille, jotka nauravat liian kovaa.
Niille, jotka haluavat aina voittaa. Niille,
jotka luulivat vihaavansa golfia.
Golf on vuosisatojen perintö. Ääni,
josta tunnistat täydellisen lyönnin.
Raukeus, johon vajoat illalla vietettyäsi
päivän ulkona. Mustikka, jonka nappaat
suuhusi palloasi metsästä etsiessäsi. Se
on kostean nurmikon tuoksu aamuusvaisella kentällä. Uusi ystävä, johon
tutustuit pelatessasi.
Suomi Golfin slogan ”mun tapa pelata”
kiteyttää ajatuksen pelin monimuotoisuudesta. Laji sopii jokaiselle ja kukin saa
pelata sitä tavallaan. Yhdelle se on nauruntäyteisiä hetkiä ystävien kanssa, toiselle kilpaurheilua, kolmannelle tapa ulkoilla ja nauttia luonnosta. Suomessa on
jo yli 142 000 tapaa pelata. Sen verran
jäseniä on suomalaisissa golfseuroissa.
Minun tapani pelata on yhtä lailla
kierros hyvässä tutussa seurassa, kuin
uusiin ihmisiin tutustuen. Joskus se
on kierros yksin musiikki kuulokkeissa
pauhaten. Rakastan pelaamista omalla
kotikentälläni niin keskiyön auringossa
kuin keväthankien kimmellyksessä, mutta myös löytämisen riemua uusia kenttiä
maailmalla pelatessani. Golf on alkujaan
aika yksinkertainen peli. On keppi ja pal4

lo, jota yritetään lyödä koloon. Siitä lopulta
on kyse tänäkin päivänä. Jokainen meistä
tekee sen omalla ja useammalla tavallaan.
Rovaniemellä golfia on alusta lähtien pelattu omalla, erikoisemmalla tavalla. 5–85
-vuotiaita pelaajiamme yhdistää rakkaus lajiin, niin kesä- kuin talvigolfiin. Ja se riittää.
Golfyhteisö ei ole suljettu sisäpiirin juttu.
Meille ovat tervetulleita kaikki vauvasta
vaariin ja harrastajasta kilpaurheilijaan.
Se viesti meidän pitää saada läpi kaikille
Rovaniemeläisille.
Kaikille avoimia ja maksuttomia golfiin
tutustumisia järjestämme mm. kansallisella
golfviikolla 9.–16. kesäkuuta. Lajia esittelemme erilaisissa tilaisuuksissa, messuilla ja
kouluissa. Alkeiskursseilla lajin pariin pääsee lähes viikoittain 20. toukokuuta alkaen.
Junnulle koko kesän junnugolfkoulu maksaa
vain 50€ ja aikuiselle lajin aloitus alkeiskursseineen, viikoittaisine harjoituksineen
ja pelikierroksineen sekä rajoittamattomine
pelioikeuksineen vain muutaman satasen.
Tarjoamme siis kaikille mahdollisuuden pelata. Ja on meillä pelattukin. Kierrosmäärät
kasvoivat edelleen viime vuonna. Kokonaiskierrosmäärämme oli noin 14 500. Talvikentällä kierroksia oli noin 2 000. Saman
verran oli myös kilpailukierroksia.
Talvigolfista saimme tänä vuonna nauttia
ennätyksellisen pitkään. Suuri kiitos talven
kenttähenkilöstöllemme Aarnille, Karille ja
Jarnolle. Kesällä kentänhoidon tiimiin liittyvät myös teille jo tutut Suvi, Suvi, Mikko,
Juho ja Markus sekä uutena Kalle. Klubilla
Marjan lähtiessä etelään kohtaatte caddie-

mastereinä jatkossa Annen, Sarin ja Aavan,
Karia unohtamatta. Vakituisempien työntekijöidemme lisäksi työllistämme kesän aikana myös muutamia yhteisömme nuoria.
Kenttätoimikunta; Hannu Ylinenpää, Pekka
Neitola, Markku Hyvönen ja Esa Koukkula
jatkavat hienoa työtään kenttämestarin ja
allekirjoittaneen kanssa.
Asiakastyytyväisyytenne nousi viime
vuonna entisestään, viheriöiden osalta
haastavasta vuodesta huolimatta. Pelaaja
ensin kyselyssä arviot kentän osalta laskivat
viheriöiden myötä, mutta muiden palvelutekijöiden tulokset olivat erinomaisia. Talvisuojauksen myötä pääsemme toivottavasti
tänä vuonna aloittamaan kauden ajoissa ja
paremmassa kunnossa olevilla viheriöillä.
Routa oli kunnolla maassa ennen lunta,
joten viheriöillä on näyttänyt hyvältä nyt
keväällä. Tyytyväisiä ovat olleet myös viime
vuonna lanseeratun ja erittäin toimivaksi
osoittautuneen aloittelijoiden paketin ottaneet, joista kehkeytyi pikavauhtia aktiivisia ja taitavia golffareita. Pakettia jatketaan
tänäkin vuonna ja käyttöön otetaan myös
vasta-alkaneiden jatkopaketti.
Uuden valmentajamme, PGA pro Mika
Vettaisen ammattitaitoisessa ohjauksessa
opetusta järjestetään paitsi vasta-alkaneille ja junnuille, myös enemmän pelanneille.
Junnuille lajin aloitukseen tarjotaan uusina
tuotteina golfleiriä (6–10v.) ja junnujen
alkeiskurssia (11–15v.). Ilmoittautumiset
kaikille kursseille hoituvat näppärästi nettisivuillamme. Muistakaa, että voitte tuoda
golfia harrastamattomat ystävänne tai per-

heenjäsenenne kanssanne kipinäkierrokselle tutustumaan lajiin, täysin maksutta.
Kipinän sytyttyä alkeiskurssi ja aloittelijan
paketti ohjaavat lajissa edelleen. Aktivoikaa
myös vähän pelaavia tuttujanne kutsumalla
heidät yhteiselle pelikierrokselle.
Tulevista tapahtumista, opetuksesta,
kilpailuista yms. tiedotamme aktiivisesti
eri kanavissa. Vuonna 2018 lähetimme
teille yhdeksän jäsentiedotetta, kaksi Ladien tiedotetta, 15 eBirdie viestiä ja tarpeen
mukaan tekstiviestejä. Nettisivuilla julkaisimme 40 artikkelia ja Facebook päivityksiä
teimme 275 kpl. Yhteystietonne otamme
NexGolfista, joten muistakaa pitää tietonne
ja tiedonjaonasetuksenne ajan tasalla.
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi pelaamaan ja viihtymään klubille ja
kioskille!

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 1.1.2019 718 kpl • Ounasvaaran Golfpuisto
SANTA CLAUS GOLF CLUB RY:N HALLITUS 2019

Puheenjohtaja Asko Hirvisalo
Varapuheenjohtaja Ismo Lahtela
Hallituksen jäsenet: Kari Plosila, Sirpa Torvinen, Erkki Kelhä, Heidi Puranen,
Pertti Huhtanen
Nimi

Puhelin

Puheenjohtaja

Asko Hirvisalo

0400 245 155 askohirvisalo@gmail.com

Varapuheenjohtaja ja
Senioritoimikunnan pj

Ismo Lahtela

040 7267 957 ismo.lahtela@pp.inet.fi

Kilpailutoimikunnan pj. Kari Plosila

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 536 000 €

HALLITUS

HALLITUS

VUOSIKOKOUS

YHTIÖKOKOUS

JÄSENISTÖ

OSAKKAAT

040 538 5324 kari.plosila@gmail.com

Erkki Kelhä

040 594 4967 erkki.kelha@gmail.com

Klubitoimikunnan pj.

Sirpa Torvinen

040 581 8415 sirpa.torvinen@pp.inet.fi

Kapteeni

Ville Alenius

040 768 1151 ville.alenius@gmail.com

Ladykapteeni

Tarja Konstig

0400 633 159 tarja.konstig@gmail.com

Toiminnanjohtaja

Pia Lillberg

040 135 4321

pia.lillberg@santaclausgolfclub.fi

SANTA CLAUS GOLF/ARCTIC GOLF OY
Golfkentäntie 43, 96600 ROVANIEMI
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GOLFYHTEISÖN R AK ENNE

Sähköposti

Junioritoimikunnan pj

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsenet
			
Toimitusjohtaja		
Kenttämestari		

Santa Claus Golfin

Juha Seppälä
Kari Plosila (varapuheenjohtaja), Pekka Lemmetty,
Markus Vitikka ja Asko Hirvisalo
Pia Lillberg
Aarni Härkönen

718 jäsentä 1.1.2019

•
•
•
•

henkilöosakkeet
perheosakkeet
yritysosakkeet
Santa Claus Golf Club ry
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HEI VA AN SANTA
CL AUSIN GOLFFARIT
PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

TERVEHDYS kaikille jäsenille ja kiitokset
luottamuksesta ja valinnastani seuran johtoon. Pyrin tekemään parhaani seuran hyväksi. Kiitokset myös edelliselle puheenjohtajalle niistä kahdesta vuodesta, joiden
aikana Kirsti hienosti tehtäväänsä hoiti.
Santa Claus Golf on noin 800 jäsenellään yksi Rovaniemen suurimpia urheiluseuroja. Seuran jäsenistö harrastaa tätä
hienoa lajia kukin omalla tavallaan ja intensiivisyydellä. Toiset kiertävät kentän päivittäin, toiset kerran kesässä. Vähintään yhden
kierroksen kesällä 2018 kiersi jäsenistä 468
henkilöä ja vähintään kaksi kierrosta 411
jäsentä. Jäsenistön aktivointi oli edellisen
vuoden ja myös tulevan vuoden haaste. Pelaamisen vähyys ei saa olla kiinni siitä, ettei
ole pelikaveria. Yksi tapa löytää pelikaveri
on osallistua seuran johdettuihin harjoituksiin. Harjoituksissa tutustuu uusiin harrastajiin ja löytää samantasoisia pelikavereita.
Suomen Golfliitto on lanseerannut
markkinointibrändin #muntapapelata. Tapoja pelata on yhtä monta, kuin on pelaajia. Tämä on meidänkin seurassamme hyvä
ajatusmalli. Kaikkien ei esimerkiksi tarvitse
kilpailla. Golfin harrastajista, kuten kaiken
muunkin liikunnan harrastajista, suurin osa
ei kilpaile vaan tekee sen liikunnan ilosta ja
hoitaakseen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Ne, joilla on vähemmän aikaa käyttää harrastukseen voivat
kiertää yhdeksän reikää kahdeksantoista
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sijaan. Reilun tunnin kestävä speedgolf
kierros hölkkäämällä tai juoksemalla on
kiireisen kuntoilijan vaihtoehto. Allekirjoittaneella on siitä kokemusta 24h-junnugolf
tapahtuman yhteydestä. Kolme kierrosta
juoksemalla saman vuorokauden aikana
oli mukava kokemus.
Kaikkien ei tarvitse kilpailla, mutta kynnys kilpailutoimintaan mukaan tulemiseen
on pidettävä mahdollisimman matalana.
Kilpailutoimikunta on Kari Plosilan johdolla lisännyt parikilpailujen ja joukkuekilpailujen määrää, jotka madaltavat kynnystä

osallistumiselle. Myös aloittelijoiden omat
kilpailut saavuttivat hyvän suosion. Tätä
kehitystä kannattaa jatkaa.
Rovaniemen kaupunki järjesti keväällä
paikallisille urheiluseuroille seurafoorumin,
jossa tuotiin seuroille tiedoksi kaupungin
mahdollisuudet seurojen tukemiseen. Esille
tuotiin myös kaupungin toiveet seurojen
toiminnan kehittämisestä. Erityisesti toiminnan kohdentamista kaikille ikäluokille korostettiin. Tavoitteena on liikunnan
terveysvaikutusten aikaansaaminen koko
elinkaaren ajalle. Tämä on yksilön ja yhteiskunnan kannalta merkittävää toimintaa.
Santa Claus Golf Club ry:n on helppo
vastata kaupungin liikuntajohdon haasteeseen seuratoiminnan järjestämisestä
kaikenikäisille. Ilman mitään muutoksia toimintaan voidaan sanoa, että seura järjestää
toimintaa koko väestölle ”vauvasta vaariin”.
Junioritoimintaan on satsattu jo useita
vuosia ja uusia pelaajia on saatu kenttää
kiertämään. Onko lajin haastavuus kuitenkin aiheuttanut sen, ettei nuorten pelaajien määrä ole noussut niin paljon kuin olisi
toivottu?
Sen lisäksi, että golf on mukava seurapeli kehittää se myös peruskestävyyttä.
Peli ei kuitenkaan kehitä niitä voima ominaisuuksia, mitä se vaatii hyvään pelaamiseen. Niinpä se motivoi harjoittelemaan
myös pelikentän ulkopuolella kuntosaleilla
ja muilla liikuntapaikoilla. Seuran tarjoama
ryhmäliikuntaharjoittelu kahdesti viikossa,
Suvin vetämänä, on ollut suosittua toimintaa. Kiitos tästä kuuluu Suville.
Seurojen toiminnan kehittämisen yhtenä tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen.
Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse pelata golfia,
mutta jos vähänkin siltä tuntuu niin tervetuloa kokeilemaan.

Seurassamme on noin 800 erilaista
kertomusta siitä, miten on aloitettu golfin
peluu. Omalta kohdalta harrastuksen aloittamista voidaan pitää sattumana, asuimmehan Sodankylän ”syrjäkylässä” Sattasessa.
Yhtenä päivänä, kiireisen alkukesän jälkeen,
päätimme tehdä jotain, mitä ei ole koskaan
ennen tehty. Oulun Virpiniemeen oli avattu
golfkenttä, jota velipoika oli mainostanut.
Päätimme Riitta vaimon kanssa lähteä sinne golfkurssille. Heti alusta alkaen peli vei
mennessään. Oli mahtava tunne viisikymppisenä löytää näin mahtava harrastus. Samana vuonna kaksi pojistamme kävi kurssin
Rovaniemellä. Heistä laji vei mennessään
Timon, joka meitä on viiden viimeisen vuoden aikana Rovaniemellä opettanut.
Yhtenä keinona uusien harrastajien saamiseksi haastan kaikki aktiivipelaajat tuomaan vähintään yhden kaverin perinteiselle
kipinäkierrokselle tulevana kesänä. Sieltä
voi löytyä niitä uusia tyytyväisiä uuden lajin
hurmaamia harrastajia.
Toivotan kaikille hyvää golfkesää 2019
Asko Hirvisalo
Santa Claus Golf Club ry:n puheenjohtaja
Lopuksi pieni vitsi:
Keskellä viidettä kesän kierrostani klubin
kupeessa juttelen vanhemmalle herralle ja
ihmettelin ääneen kun ei peli kulje. Kaveri
siihen tyynenä…no kenellä nyt kulkisi, mutta pääasia, että kalliilla hankittu rasva palaa.
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PGA GOLF PROFESSIONAL

MIK A VETTAINEN
Lapin Golfakatemia
+358 40 732 5239
lapingolfakatemia@gmail.com
www.lapingolfakatemia.fi
OPETUS- JA
VALMENNUSFILOSOFIANI
OLEN 44-vuotias rovaniemeläinen golfvalmentaja. Golfiin tutustuin -91 Saarenkylän 6-reikäisellä kentällä, ja heti ensimmäisestä lyönnistä lähtien tämä hieno laji
sai minut pauloihinsa ja ensimmäiset kesät
menivät yötä päivää golfkentällä. Golfin
lisäksi kuvioissa olivat vielä mukana jalkapallo ja jääkiekko, mutta viheriöt alkoivat
pikkuhiljaa miellyttää enemmän kuin pururata ja kaukalot.
Juniorivuosina kilpailin ahkerasti mm.
valtakunnallisella juniorikiertueella ja (FT)
haastajakiertueella. Valmentaminen tuli
kuvioihin jo varhaisessa vaiheessa vuonna
1996, jolloin suoritin golfliiton ensimmäisen ohjaajakoulutuksen. Samalla kun itse
kilpailin, valmensin pienempiä junioreita ja
autoin myös seuran koulutuksissa alkeiskurssien vetäjänä. Kipinä valmentamiseen
ja opettamiseen oli syntynyt, joten jatkoin
kouluttautumista valmentajana. Olen toiminut Levillä opetus- ja valmennustehtävissä
vuodesta 2008 lähtien ja Levin Head Prona
2012–2016, jonka jälkeen tieni vei Tornioon, jossa olen toiminut juniorivalmennuksessa sekä opetustehtävissä näihin päiviin
asti. Levillä ja Torniossa vietettyjen vuosien
jälkeen palaan kasvattajaseuraani uudella
innolla ja monia kokemuksia rikkaampana.
10

Golf ei ole minulle vain pallon perässä kulkemista vaan hyvä tapa huolehtia omasta
terveydestäni sekä erinomainen syy matkustaa. Golfissa pääsen haastamaan itseäni
sekä koen luonnon rentouttavan vaikutuksen; stressin lieventäjänä sekä kuntoliikuntana golf on erinomainen laji. Golf on
myös ennen kaikkea sosiaalista kanssakäymistä ja yhdessäoloa. Golfin kautta pääset
myös tutustumaan ennennäkemättömän
hienoihin kenttiin jopa ympäri maailman ja
lajina golfia voi harrastaa läpi elämän.
Opetuksessani käytän apuna uusinta
teknologiaa, jolloin saamme tietoa svingistäsi enemmän ja voimme eri harjoitteilla
parantaa juuri sinun svingiäsi. Vaihtoehtoina kehittymiselle tarjoan ryhmäopetusta
sekä yksityistunteja.
Jos olet avoin oppimaan ja sinulla on
intoa harjoitella, niin olen mielelläni avuksi!
GOLFMATKAT
Olen matkustanut eri golfkohteisiin ympäri maailmaa harrastuksen alusta lähtien ja
viime vuosina järjestänyt myös golfmatkoja suuremmille ryhmille. Tulevaisuudessa
on tarkoituksena lisätä golfmatkojen tarjontaa, joista tiedotan myöhemmin.

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

SANTA CLAUS GOLFIN TOIMINTA-AJATUS
Golfpuisto on osa rovaniemeläistä liikuntatarjontaa. Golfyhteisö
edistää toiminnallaan terveitä elämäntapoja sekä tukee junioritoimintaa ja kehittää harjoittelukulttuuria.

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

#muntapapelata #golffii
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ALOITTELIJAN POLKU
1) Kaikki alkaa alkeiskurssista.
Kesän 2019 aikana alkeiskursseja järjestetään toukokuusta elokuuhun arkisin
ja viikonloppuisin. Kurssilla harjoitellaan
Green Card kokeessa vaadittavia osaalueita; golfkäyttäytymistä, sääntöjä ja
pelitaitoa. 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 junnugolfleirille, junnugolfkouluun tai
junnujen omalle alkeiskurssille.
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.–
31.8.2019 puolentoista tunnin mittaiset
harjoitukset kerran viikossa.
• ryhmä 1 tiistaisin klo 17
• ryhmä 2 keskiviikkoisin klo 17
• ryhmä 3 torstaisin 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
Toukokuu
20.–22.5.
25.–26.5.
27.–29.5.
Kesäkuu
3.–5.6.
8.–9.6.
17.–19.6.

Heinäkuu
1.–3.7.
6.–7.7.
8.–10.7
22.–24.7.
29.–31.7.
Elokuu
5.–7.8.
12.–14.8.

ALOITTELIJAN PAKETTI 2019
350€ aikuinen, 300€ opiskelija, 250€ junnu
Aloittelijan paketti sisältää:
alkeiskurssin, Green Cardin, jäsenmaksun,
vasta-alkaneiden harjoitukset, vasta-alkaneiden
pelikierrokset ja kisat sekä pelioikeuden.

--------------------------------------------ALOITTELIJAN JATKOPAKETTI 2019
450€ aikuinen, 430€ opiskelija, 360€ junnu

Aloittelijan jatkopaketti sisältää:
jäsenmaksun, vasta-alkaneiden harjoitukset,
vasta-alkaneiden pelikierrokset ja kisat sekä
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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GOLF SOPII hyvin koko perheen harrastukseksi – lapset, vanhemmat ja isovanhemmat
voivat viettää yhteistä aikaa golfin parissa.
Aloittaa voi missä iässä tahansa ja jatkaa niin
kauan kuin pystyy liikkumaan. Golfiin kuuluvat olennaisesti myös hyvät käytöstavat; rehellisyys, kohteliaisuus, toimintaympäristön
kunnioittaminen ja pelikavereiden kannustaminen. Parhaimmillaan lajin parissa opitut
asiat seuraavat mukana myös golfkentän
ulkopuolelle! Junnuille tarjoamme erilaisia
tapoja harrastaa ja aloittaa golf.
PIKKUJUNNUT (6–10 V.)
Junnugolfleiri
• Leiri järjestetään heti kesäloman
alussa 3.–5.6.2019 klo 10–13.
• Osallistumismaksu 50€ sisältää
opetuksen ja välineiden lisäksi myös
lounaan ja välipalan.
Junnugolfkoulu
• Koko kesän kestävässä junnugolfkoulussa lajin pariin pääsee helposti ja
hauskasti (junnugolfkouluun osallistuminen ei edellytä junnugolfleiriä).
• Junnugolfkoulu 10.6.–5.8.2019 maanantaisin klo 16.30–17.30
• Osallistumismaksu 50€ sisältää opetuksen ja välineet
• Mukaan voi liittyä missä vaiheessa
kesää tahansa, mukana pysyy, vaikkei
jokaiselle tunnille osallistuisikaan
• Junnugolfkoulun aikana voi myös
suorittaa Green Card -kokeen (hinta
14

JUNIORIJAOSTON
KOLME ISOA T:TÄ

60€). Ennen Green Card –suoritusta
junnun tulee suorittaa Junior Green
cardin pelitaitotestit.
JUNNUT (11–15 V.)
Junnujen alkeiskurssi
• 10.–12.6.2019 klo 11–14
• Alkeiskurssilta junnu saa golfin perustiedot ja -taidot.
• Kurssi sisältää sisältää opetuksen
(9h), tarvittavat välineet kurssin ajaksi
sekä Green Card -suorituksen. Hinta
75€ / junnu.
• Junnujen alkeiskurssi on kestoltaan
hieman pidempi kuin normaali golfin
alkeiskurssi. Halutessaan junnut
voivat osallistua myös normaaleille
alkeiskursseille.
Harrastejunnujen ryhmä
• Junnujen alkeiskurssilta voi jatkaa
suoraan seuraavalla viikolla alkavaan
harrastejunnujen ryhmään.
• Harrastejunnujen harjoitukset järjestetään koko kesäloman ajan 17.6.–
6.8.2019 tiistaisin klo 13–14.30.
• Hinta koko kesältä 75€ / junnu.
Ohjaajana toimii Golf Promme Mika Vettainen sekä Santa Claus Golfin kilpajuniorit.
Mukaan tarvitsee vain mukavat ulkoiluvaatteet ja ulkoliikuntaan soveltuvat jalkineet,
välineet löytyvät tarvittaessa meiltä.
Ilmoittaudu mukaan
www.santaclausgolfclub.fi

TUNNETTAVUUS, Toimintaan osallistuvien junioriharrastajien määrä ja Tavoitteellisuus ovat kauden 2019 junioritoimintaa ohjaavat kolme isoa T:tä.
Golf vaatii keskittymistä, sitoutumista,
pitkäjänteisyyttä ja epäonnistumisen sietoa.
Nuorten parissa päivätyötä tekevänä kolmen
lapsen isänä voin todeta, että edellä mainitut golfin vaatimukset tuntuvat välillä lapsista haastavilta. Kuitenkin juuri nämä asiat
kannattavat nuoria elämässä, eikä vähiten
työelämässä. Näitä asioita golf myös kehittää.
Eri lajien, mm. e-urheilun, puristuksessa
golfjunioreiden harrastajamäärien kasvattaminen on haasteellinen tehtävä. Mahdollisuutena näen sen, että golfharrastus
painottuu kesään, jolloin lapsilla on eniten
vapaa-aikaa. Toinen positiivinen asia on
golfharrastusten hinta. Tietävätkö rovaniemeläiset, että kilpagolfaajien valmennuksen koko kesän kausimaksu on vain 300€?
6-10 vuotiaiden golfkoulu maanantaisin
koko kesäksi PGA Pro valmentajan kanssa maksaa 50€ ja sitä vanhempien lasten
75€? Väärinkäsitykset elitistisestä ja kalliista
harrastuksesta on saatava korjattua.
Tunnettavuuden lisäämisessä sosiaalinen
media on tärkeässä asemassa, paikallislehtiä

unohtamatta. Tulokset ja seuran junioritoiminta on oltava kaikkien nähtävillä eri kanavia käyttäen. Saavatko lappilaiset tietää
syksyllä, kuka oli kesän 2019 SantaGC:n
eniten tasoitusta tiputtanut juniorigolfaaja?
Entä kuka oli menestynein SantaGC:n pelaaja Golfliiton Challenge tai FutureTourilla?
Golfissa suurin vastustaja on poikkeuksetta pelaaja itse. Nuorten kilpapelaajien
omat odotukset ja tavoitteet heittelevät
suhteessa todellisiin taitoihin vielä enemmän kuin clubipelaajien odotukset. Tavoitteellisuus harjoittelussa on avainasemassa
ja SantaGC:n junioritoimintaa ohjaava tekijä niin aloittaneiden golfkoululaisten kuin
kilpajunioreidenkin toiminnassa. Olipa tavoite sitten golfharrastukseen sytyttäminen
ja sen ylläpitäminen, yhdessä tekeminen,
lyöntitekniikan kehittyminen tai kilpailuissa menestyminen.
Junioritoimikunta haastaa SantaGC:n
golfyhteisön kertomaan rovaniemeläisille
tuleville golfaajille meidän kolme T:tä!
Toivottavasti tavataan tulevaisuudessa!
Eki Kelhä
Junioritoimikunnan pj
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K APTEENIN
TERVEISET

”EI NOIN voi pelata golfia!”, minulle sanottiin joskus. Kyllä voi. Golf on siitä hieno laji,
että tätä voi kukin pelata juuri siten kuin
haluaa: hampaat irvessä, harrastaa liikuntamuotona, kilpailla, ajanvietteenä, yksin,
yhdessä, kavereiden tai ventovieraiden
kanssa ja mitä vielä. Tyylillä ei ole väliä. Perimmäinen tarkoitus on saada pallo tiiltä
reikään mahdollisimman vähillä lyönneillä.
Joten ei ole väliä lyötkö vasemmalta vai
oikealta, oppikirjamaisesti vai omalla tyylilläsi. Mikä on sinun tapa pelata? Pelaa siten,
että tykkäät siitä mitä teet. Sanovat, että
kehittyäkseen täytyy poistua mukavuusalueelta. Poistu ihmeessä, saatat huomata
olevasi ihan uudella mukavuusalueellasi.
Olen Ville, seuran uusi kapteeni. Kesä
2019 on allekirjoittaneelle 12. golfkesä,
jonka jälkeen olenkin pelannut golfia suurin piirtein puolet elämästäni. Toisin sanoen
siis aivan poikanen vielä. Golfharrastuksen
pariin pääsin seuran oman junnukoulun
kautta. Golfkärpänen puraisi ja se oli menoa. Tie vei heti ensimmäisen kesän jälkeen
talviharjoituksiin ja kilparyhmään. Kesät
kierrettiinkin silloisten junioreiden kanssa
kisareissuilla pitkin Suomea. Tarinoita riittäisi kirjaksi asti. Good times.
16

Mitä se kapteeni sitten oikein tekee?
Kapteenien vastuulla on kehittää ja ylläpitää seurahenkeä, olla uusien jäsenten tukena sekä toimia jäsenten edustajina seuran
hallituksessa. Kapteenit valvovat myös
omalta osaltaan etikettiin ja peliturvallisuuteen liittyviä asioita, edustavat seuraa sekä
ylläpitävät seurojen välisiä suhteita. Toisin
sanoen, jos mikä tahansa asia askarruttaa,
niin vedä ihmeessä pikeepaidan hihasta
ja tule röpinälle. Jäseniä vartenhan tässä
ollaan.
Tätä kirjoittaessani maalis-huhtikuun
taitteessa lumi on vielä vahvasti maassa, kesäkenttä kiinni ja mailat varastossa.
Sormet syyhyävät ja pelihalut ovat kovat.
Uskottelen iltaisin itselleni, että kyllä se
golfkesä sieltä vielä saapuu. Kai se on lievä
riippuvuus, mitä tämä hieno laji aiheuttaa
ihmisessä. Miesten (tai poikasten, miten
sen nyt haluaa muotoilla) pelireissusta ei
vielä tässä vaiheessa kevättä ole suunnitelmaa, katsotaan lähempänä kauden alkua.
Edellisen kerran taisin esiintyä vuosikirjassa juniorihaastattelun muodossa 2009
tai 2010, enkä nuorena kapinallisena halunnut lähettää vanhemmille terveisiä. Siispä, äidille ja iskälle terkkuja!
Ville Alenius

KENTTÄ JA
KENTÄNHOIDON
VUOSI
Touko-lokakuu kesäkenttä
Helmi-huhtikuu talvikenttä
+32°C vuoden kuumin työpäivä ja kylmin -37,5°C
6 vakituisempaa kentänhoitajaa kenttämestari Aarni Härkösen lisäksi,
sekä muutamia kesätyöntekijöitä
Klo 05:00 yleensä työpäivän alku, joskus jo klo 03:00
16 v. kentän nuorin työntekijä ja 61 v. vanhin
15km päivässä valkioiden kolausta
20 min 1 väylän leikkaamisen keskimäärin kuluva aika
4200 reiän paikan vaihtoa
250 000 kg hiekkaa levitetty keväällä hankikannolla väylille
1,3 miljoonaa litraa vettä yössä kentän kasteluun
(Onneksi kasteluvesi pumpataan joesta!)
30m suurin korkeusero yhden väylän teeboxin ja viheriön välillä
123 m kentän korkein kohta ja 85 m matalin
8 talkoot, vanhin talkoolainen 82 v.
Kentällä kohdattuja eläimiä: poro, hirvi, karhu, kettu, metso, koppelo…
Pelaajille kiitosta: alastulojälkien korjaaminen on parantunut, muistakaahan
jatkossakin korjata sekä omat että kaverin jättämät jäljet
Ja kehitystoiveita: välttäkää viheriöiden ja bunkkerien välistä kulkemista
17

L ADYK APTEENIN
TERVEISET

VUODEN 2019 golfkausi avattiin helmikuussa talvigolfin merkeissä ja useita
hymyileviä holarin tekijöitä nähtiin seuramme some-sivuilla. Lumien vähetessä
suuntaamme katseemme tulevaan kesään.
Keltanokkana istuin ensimmäistä kertaa
klubitoimikunnan kokouksessa huhtikuussa
kuuntelemassa tulevan kauden suunnitelmia. Tulevista tapahtumista voit lukea mm.
jäsentiedotteesta, seuran kotisivuilta tai facebookista. Jos et kuulu vielä ladyjen whatsapp-ryhmään, ilmoita numerosi kenelle tahansa ladyista ja tieto kulkeutuu eteenpäin.
Jo perinteeksi muodostunut birdie puu
jatkaa eloaan ja odottaa tyhjänä lintujanne.
Samoin jatkaa eclectic-taulukko naisten
pukkarin seinällä. Itse olen kokenut eclectic-taulukon koukuttavaksi.
Uutuutena on mietinnässä sekaparikilpailu, jossa parit arvotaan. Haluaisimme
kokeilla tätä, sillä erään kapteenin mukaan,
tämä kisa on heidän seuransa kutkuttavin
ja eniten osallistujia keräävä kisa. Jännitys
tiivistyy arvonnassa – kenet saan parikseni. Peliin tulee täysin uusi aspekti, kun
et pelaakaan sen saman tutun pelikave18

rin kanssa, jonka kanssa olet pelannut 10
vuotta yhdessä. Taitaa mennä pelitaktiikat
uusiksi! Katsotaan vuoden edetessä toteutuuko tämä.
NAISGOLFAREILLE SUUNNATTUA
• Pelaa 100 pistettä -kisan tavoitteena on pelata useampia kierroksia ja
aktivoida samalla tasoitus. Porkkanana kisassa on neljä palkintoarvontaa,
kesä-, heinä-, elo- ja lokakuussa,
tuloksensa lähettäneiden kesken. Jos
innostuit tästä, voit jatkaa pelatuilla
kierroksillasi Kierrä 20 -tempaukseen.
• Kierrä 20 -kertaa (9 tai 18 reikää)
1.5.–31.10.2019 ja ilmoita kierrokset ladygolf.fi -sivustolla niin
osallistut marraskuussa pidettäviin
arpajaisiin.
• Kaveri mukaan! Kansallinen golfviikko aloitetaan naisten sunnuntailla
9.6. Nappaa silloin mukaasi kaverisi
tai tuttava, joka on lausunut ääneen
sanat ’Pitäisi kokeilla’. Kun golf-kipinä
iskee kokeilijaan, se mahdollisesti
tuo meille lisää peliseuraa kentälle.

• www.ladygolf.fi Kuinka moni on
käynyt tutustumassa ladygolf.fi
-sivuihin? Sieltä löydät tarkempaa
tietoa naisille suunnatuista tapahtumista. Sivut on päivitetty tulevaa
kautta silmällä pitäen ja löydät tietoa
esim. Gloria Lady Cup -kisasta.
Maailmanlaajuinen tasoitusjärjestelmä astuu voimaan vuonna 2020, joten suosittelen lämpimästi osallistumaan Pelaa 100 ja
Kierrä 20 -konsepteihin. Tasoitusjärjestelmästä tarkemmin voit lukea kilpailutoimikunnan Karin kirjoituksesta.
TUTUSTU
Golf-säännöt ovat uudistuneet. Niihin
on tullut ns. yksinkertaistuksia, joiden
tarkoituksena on helpottaa pelaamista.
Säännöissä ei myöskään enää rangaista
jokaisesta pikkumokasta. Sääntökirjoja

on myynnissä klubilla ja linkin sääntöihin
löydät myös seuramme nettisivuilta.
Tutustu myös termiin Ready Golf. Sillä
tarkoitetaan pelin nopeuttamista, unohtamatta kuitenkaan turvallisuutta. Käytännössä käytämme maalaisjärkeämme ja lyömme
pallojamme eteenpäin siinä järjestyksessä,
kuin se on järkevää ja nopeuttaa peliä,
miettimättä kenen vuoro olisi lyödä. Tärkeää tässäkin on puheyhteys pelikavereihin.
Tämä on siis ensimmäinen vuoteni ladykapteenina, joten olen ns. pihalla kaikesta
mitä minun pitäisi tietää tai tehdä. Nykäiskää hihasta, jos haluatte sanoa hei, teillä on
antaa vinkkejä tai tulee kysyttävää.
Näillä eväin kesää kohti. Nautinnollisia
kierroksia "Minun tavallani pelata".
Tarja Konstig

Lämmin kiitos!
Viime vuonna klubitoimikunnan järjestämiin
kilpailuihin palkintoja luovuttaneille yrityksille:
Cafe Toivo, Ravintola Roka, Neve Oy, Pohjolan osuuspankki, Kone Oy, Sähköpalvelu Sarkkinen, Hiuspiste,
Kunnon paikka, Danske pankki, Marimekko Napapiiri,
Kairatien apteekki, Sensuelle-alusvaateliike, Koti ja Onni
sisustustavaraliike, LVI-Lämsä Oy
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KLUBITOIMIKUNNAN
KUULUMISET

MINULLA ON ilo vetää klubitoimikuntaa,
johon kuuluvat Irmeli, Anita, Minna, Pirjo,
Riitta ja Jari. Toimimme yhteistyössä toimari
Pian sekä ladykapteenimme Tarjan kanssa.
Itse olen aloittanut golfin pelaamisen
2012, jolloin suoritin Green Cardin ja sen
jälkeen se on ollut menoa. Minulla oli coutsi
kotona ja oli helppo jatkaa pelaamista kurssin jälkeen. Nyt olen aivan hurahtanut. En
olisi ikinä uskonut, että minusta tulisi näin
innokas pelaaja. Olen saanut paljon uusia
ystäviä ja pelikavereita, joihin en luultavammin koskaan olisi tutustunut ilman yhteistä
harrastusta, golfia. Golf on tuonut niin paljon positiivista minun elämääni, että sitä voi
todellakin suositella kaikille. Nyt olisi vaikea
kuvitella, että lähtisi lomalle ja lomaan ei
liittyisi golfin pelaamista. Minua golfissa
viehättää se, että voit koko ajan haastaa
itseäsi ja sinulla on aina uusi mahdollisuus
onnistua seuraavassa lyönnissä. Tykkään
myös lajin sosiaalisuudesta ja tietenkin ulkoilusta ja golfin tuomasta liikunnasta.
Klubitoimikunnan tehtävänä on aktivoida jäsenistöä ja edistää hyvän yhteishengen
luomista. Tähän kuuluu mm. jäsenpalvelujen
kehittäminen, Green Cardin suorittaneiden
20

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 kokoontuu muutaman
kerran vuodessa, jolloin suunnittelemme
yhdessä tulevan vuoden toimintaa. Otamme myös avoimin mielin vastaan jäsenten
kehittämisehdotuksia toiminnan suhteen.
Klubitoimikunta järjestää mm. siivoustalkoita kauden alussa ja hankimme palkintoja
muutamiin kesäkauden kisoihin.
Niinhän siinä sitten kävi, että sisustus
innostus jatkui myös kesällä 2018 ja Anneli
ja Piiti saivat vahvistuksen Irmelistä ja nyt
Irmelin suloiset virkkuutyöt ilahduttavat
meitä kaikkia useammassa paikassa. Kesällä
2018 Kimmo ja Jari myös maalasivat väylän
13 viereisen wc:een ja siitä tuli todella kiva.
”Sisustustiimi” teki omat viimeistelytyöt ja
nyt wc on aivan erinäköinen kuin aiemmin.
Maltetaan vielä hetki ja sitten kentällä
tavataan! Oikein antoisaa, tulevaa golf kesää kaikille toivottaa Sirpa
Sirpa Torvinen
Klubitoimikunnan pj

SANTASENNUN
TAPA PELATA

GOLFLIITTO LANSEERASI kuluvalle kaudelle sloganin ”Mun tapani pelata”.
Ajatuksena oli kai se, että kullakin golffarilla on oma tapansa pelata tätä rakasta ja
samalla haastavaa lajia.
Meille senioripelaajille on pelikokemusmäärän suhteen muodostunut kullekin oma
tapa pelata – uskoisin. Tämä ei kuitenkaan
voine tarkoittaa sitä, ettei uutta pelitapaa
enää ehdi omaksua. Kukin meistä golffareista pelaa omilla tavoitteillaan ja taidoillaan. Osa meistä haluaa kilpailla, osa ulkoilla
hienoissa maisemissa samalla pelaten golfia
tai jopa vain pitääkseen yllä omaa terveyttään ja kuntoaan.
On hienoa, että kukin golffari löytää
oman tapansa pelata. Muutama seikka on
kuitenkin huomioitava, oli pelityyli sitten
millainen tahansa. Ensinnäkin golfin pelaamiseen on muodostunut ajan saatossa pelietiketti, jota meidän kaikkien tulee
noudattaa. Mielestäni tämän etiketin tärkein pointti on toisten pelaajien huomioon
ottaminen sekä pelin sosiaalinen luonne.
Myös turvallinen pelaaminen kuuluu asiaan. Toisena seikkana ovat pelaamisen
säännöt, jotka tälle kaudelle uusiutuivat
jonkin verran. Tietenkään harjoittelu- ja

nautiskelukierroksilla sääntöjen noudattaminen prikulleen ei ole siinä asemassa, kuin
taas tasoituskierroksilla ja kilpailuissa, joissa
pelataan tarkasti sääntökirjaa noudattaen.
Meillä seniorigolffareilla on tapana myös
talkoilla kauden mittaan. Kenttämestarin
kanssa suunniteltiin tulevalle pelikaudelle
niin sanottuja torstaitalkoita. Varatkaa siis
ainakin muutama torstai kesän ja syksynkin aikana tuleville kenttätalkoille. Talkoileminen on meidän tapamme parantaa ja
hoitaa kenttäämme!
Hieno ja edullinen tapa tutustua muihin kenttiin on senioripelioikeus. Lähes
neljälläkymmenellä kentällä tätä oikeutta
voi Suomessa käyttää. Edullisella 15-20 €
toimistomaksulla pääsee Suomen Golfseniorit ry:n (SGS:n) jäsen tutustumaan ympäri
Suomea oleviin kenttiin ja tapaan miten
muualla pelataan.
Hyviä pelikierroksia ja toivottavasti pääsemme kukin pelaamaan omalla tavallamme runsaslukuisen määrän kierroksia tällä
kaudella!
Ismo Lahtela
Senioritoimikunta
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KILPAILUTOIMIKUNNAN
KUULUMISET

TAAS ON kilpailukausi avattu perinteisillä
talvikilpailuilla, joista varmaankin ikimuistettavin oli hangessa kahlattu Kallion-kierros,
jossa mukana oli tähän saakka kauimpaa
tulleet kilpailijat eli pari Uudesta-Seelannista maapallon toiselta puolen. Kiitokset
kenttähenkilökunnalle taas kerran hienosta
talvikentästä.
Alkanut kisavuosi tuo peliin suurimpia
muutoksia uudistuneiden golfin säätöjen
puitteissa. Uudet paikallissäännöt ja kilpailuohjeet on kirjoitettu ja niihin varmaankin
tulee muutoksia ajan myötä. Ne ilmestyvät
myös tässä vuosikirjassa. Emme tehneet radikaaleja muutoksia aikaisempiin sääntöihin
ja olemme näin pyrkineet helpottamaan uusien sääntöjen sisäistämistä. Paikallissäännöistä on jätetty pois säännöt, jotka on jo
kertaalleen kirjoitettu varsinaisiin sääntöihin,
joten seuran sääntöiltaan osallistuminen ja
uusiin sääntöihin perehtyminen ennen pelikautta auttaa niiden sisäistämisessä.
Uudet säännöthän on pyritty kirjoittamaan johdonmukaisemmiksi, yksinkertaisemmiksi, oikeudenmukaisemmiksi ja
anteeksiantavammiksi. Näin saamme pelin
joustavammaksi ja usein kilpailuissakin paljon puhuttaneen pelinopeuden kohdilleen.
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Toinen jo tulevana kesänä tulevaisuuteen vaikuttava uudistus on uusi tasoitusjärjestelmä, joka tulee voimaan vuoden
2020 alusta. Siinä huomioidaan kahdeksan parasta kierrosta viimeisistä pelatuista 20 kierroksesta. Kierrokset tulisi pelata
viimeisten kahden vuoden (24 kk) aikana.
Lähtötilanteen laskenta ei ole vielä tätä
kirjoittaessa selvillä, mutta mikäli kierroksia
on tullut vähemmän kuin tuo 20, käytetään
jonkinlaista laskentakaavaa. Järjestelmä on
yleismaailmallinen ja tarkempi kuin nykyinen järjestelmä. Jotta kuitenkin ensi vuonna pelaisitte ”oikealla” tasoituksella, olisi
tänä kesänä hyvä jättää useita kortteja.
Tuleva kesäkausi kilpailujen osalta toteutetaan melko perinteisellä kaavalla. Sponsorikisojen määrä pysyy entisellä tasolla ja
seuran omat kisat toteutetaan totutuilla
tavoilla. Mestaruuskilpailut on kuitenkin
päätetty pitää niin, että avoimet kilpailut
pidetään eri viikonloppuna, joten seniorit voivat osallistua myös niihin. Muutoin
mestikset pelataan myös reikäpelien osalta
aikaisemmalla formaatilla. Pyrimme järjestämään myös mahdollisuuksia aloittaville
kilpailijoille pelata kisoja yhdessä kauemmin pelanneiden kanssa esim. järjestämällä
parikilpailuja arvotuin parein.
Uudistuksia ja hyvää golfkesää odotellen
Kari Plosila
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja

KILPAILUKALENTERI 2019
Reaaliaikaisen kilpailukalenterin löydät nettisivuiltamme www.santaclausgolfclub.fi.

Ilmoittaudu mukaan kilpailuihin joko Nexgolfissa (nexgolf.fi/santagc) tai
Caddiemasterille (p. 0200 30200 tai caddiemaster@santaclausgolfclub.fi)

12.6.

ke

Santa seniorit kesäkuu

10.8.

la

Rovaniemi Open

15.6.

la

Kauden avauskisa

11.8.

su

Rovaniemi Open

21.6.

pe

Juhannus golf

17.8.

la

29.6.

la

Pentik Ladies Open

Seuranmestaruuskisat
SEN, N, Nuoret

29.6.

la

Frisbeegolf

18.8.

su

Seuranmestaruuskisat
SEN, N, Nuoret

30.6.

su

Valokulma Open

24.8.

la

Santa's Hotels Open

1.7.

ma

Reikäpelimestaruus

28.8.

ke

Yritysgolf

2.7.

ma

Perämeri Rovaniemi

30.8.

pe

Seuranmestaruuskisat YL

6.7.

la

K-Rauta miesten kisa

31.8.

la

Seuranmestaruuskisat YL

11.7.

to

Santa seniorit heinäkuu

1.9.

su

Seuranmestaruuskisat YL

13.7.

la

Kapteenin kannu

6.9.

pe

Osakaskisa

14.7.

la

Senioreiden Lappi-cup
Rovaniemi

7.9.

la

Roki Golf

20.7.

la

Brillet - Oliver's Corner

8.9.

su

Kaupunki ottelu MLGK

27.7.

la

Rops

14.9.

la

Santasport Open

3.8.

la

Honda Open

15.9.

su

Santa seniorit syyskuu

8.8.

to

Santa seniorit elokuu

21.9.

la

Kauden päätös

28.9.

la

Kinkkukisa

KILPAILUTULOKSET
Kaikki kisatulokset löydät helposti vuodesta 2009 alkaen nettisivuiltamme:
Kilpailut → Kilpailukalenteri → Valitse vuosi → Hae.
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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 aina voimassa maaliskuun loppuun 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. Uutena eBirdiessä on nyt myös
tasoituskierroksen syöttö.
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:
• varataan ja vahvistetaan peliajat
• hallinnoidaan jäsenten pelioikeuksia
• syötetään tasoitus- ja harjoituskierrosten tulokset
• ilmoittaudutaan kilpailuihin
• ylläpidetään yhteystiedot ja hoidetaan laskutus

WWW.SANTACLAUSGOLFCLUB.FI
Seuran ja yhtiön tiedotuskanava netissä sisältää kaikki ajankohtaiset
• tiedotteet ja tapahtumat
• kilpailukalenterin
• toimikuntien infot
• kenttäesittelyn
• kauppapaikkan
• yhteystiedot

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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KOLME SUKUPOLVEA

HUR AHTANEENA GOLFIIN
PITKÄLLISEN harkinnan tuloksena alkoi
kolmen sukupolven golfharrastus. Kokon
Rauni ja Jorma majoittuivat lomallaan Espanjassa golfkentän vieressä ja miettivät
silloin, että laji voisi olla kiinnostava. Viisi
vuotta myöhemmin Jorman sisko Ruotsissa
houkutteli pariskunnan caddiekseen golfkierrokselle. Lopullinen päätös kuitenkin
syntyi myöhemmin tanssikurssilla tunturissa, heidän tavatessaan Santa Claus Golfissa
pelaavat Kaukon ja Marketan, jotka kehuivat
golfia hauskaksi harrastukseksi. Kiinnostuksen herättyä, Santa Claus Golfin valmentaja
soitteli viikonlopun jälkeen perään ja houkutteli pariskunnan alkeiskurssille.
Aloittaessaan golfin Raunin ja Jorman
päivät alkoivat aamu yhden tai kahden
aikaan työpäivällä leipomossa, jatkuivat
päiväunilla aamu yhdeksän aikaan, jotta he
jaksoivat tulla golfaamaan iltapäiväksi jatkaakseen taas töitä leipomossa illalla. Vaikka
aikataulu kuulostaa hurjalta, koki pariskunta
golfin piristävän. Vuoden pelattuaan alkoivat he houkutella mukaan myös tytärtään
Elisaa puolisonsa Villen kanssa. Lopulta Villeltä loppuivat tekosyyt ja hän lähti Jorman
kanssa kipinäkierrokselle. Vielä tässäkin vaiheessa kiireisen Sinetän K-marketin kauppiaan ajatus oli, että ”käydään nyt kerran kokeilemassa, vaikka aika ei oikein riitä”. Kesän
viimeisen alkeiskurssin alkaessa sopivasti
heti kipinäkierroksen jälkeen, ilmoittautuivat Ville ja Elisa kuitenkin kurssille.
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Molemmat pariskunnat ovat osallistuneet Santa Claus Golf Club ry:n jäsenilleen
tarjoamiin vasta-alkaneiden harjoituksiin ja
perjantain yhteisiin pelikierroksiin. Rauni ja
Jorma ovat käyneet melkein jokaisella tunnilla ja pelikierroksella koko kesän ajan. Pelatessaan paljon yhdessä, ovat he erikseen
pyytäneet, että vasta-alkaneiden pelikierroksilla heitä ei laitettaisi samaan ryhmään.
Valmentajan ohjaama perjantain pelikierros on kerran kuussa vasta-alkaneiden, eli
+30 tasoituksella pelaavien, oma kisa. Elisan
ja Villen ensimmäinen kierros kentällä sattui
olemaan juurikin kauden viimeinen vastaalkaneiden kilpailu, mikä ei ollut ollenkaan
huono asia. Ville nimittäin laski kierroksella
tasoitustaan yhdellätoista voittaen koko
kilpailun, vaikka syysiltana viimeisellä reiällä
joutuikin puttaamaan valmentajan näyttäessä kännykästä valoa. Vasta-alkaneiden kisat
ovat olleet mukavia ja jännittäneet hyvällä
tavalla. Kuluneella talvikaudella Ville ja Jorma osallistuivatkin jo useampaan yleiseen
kisakalenterin kilpailuun.
Kiireisen arjen keskellä molemmat pariskunnat ovat löytäneet aikaa golfille. Pelaamassa saatetaan käydä aamulla ennen
töitä ja illalla töiden jälkeen. Talvigolfkentälläkin Ville ehti kiertämään 2 kuukauden
aikana 30 kierrosta. Ulkoilu ja pelaaminen
nostavat vireystilaa ja vievät ajatukset pois
arkisista asioista ja huolista, he kertovat.
Muutkaan harrastukset, tanssi ja jääkiekko,

Elisa ja Ville Mölläri sekä Rauni ja
Jorma Kokko viettävät nykyään
perheen yhteistä aikaa golfkentällä, ensi kesänä mukaan tulevat
myös lapset ja lapsenlapset.

eivät ole jääneet pois, mutta golf on nipistänyt osan niiden ajasta. Osittain harrastuskaudet limittyvätkin sopivasti. Alkuun
pariskunnat pelasivat pitkälti oman puolisonsa kanssa, mutta viime aikoina miehet
ovat alkaneet pelaamaan keskenään ja
naiset keskenään. Lomamatkatkin suunnitellaan nykyään golfin ehdoilla.
”Lajin haastavuus sekä turhauttaa että
kiehtoo. Alkuun pelitaso vaihteli valtavasti.
Huonoilla kierroksilla tieto siitä, että hyvä
kierros on mahdollinen, kannusti. Nyt taso
on jo hieman vakiintunut, eikä enää ole
tunnetta, että olisi kentällä muiden jaloissa.
Sekin on usein varmasti ollut vain omassa
päässä oleva ajatus, eikä niinkään todellisuutta.” kertoo Ville, joka on kesällä tuomassa kipinäkierrokselle useita kavereitaan.
Raunikin on välillä ollut heittämässä mailoja

kotimatkalla Kuolajokeen, mutta pian kotiin
päästyään jo varaamassa seuraavaa peliaikaa. Perheen välejä ei ole rikkonut sekään,
että Ville vahingossa lennätti Jorman draiverin lavan irti varresta rangella.
Alun ajatus golfista herrakerhona on pelaamisen myötä karissut pois ja lajiin on hurahdettu tosissaan. Villen ja Elisan keittiön
ja eteisen ovat valloittaneet lyöntiteltta ja
3,5 metrinen puttimatto, jolla lasten kanssa
otetaan puttikisoja. Takapihalla puolestaan
chippaillaan hillopurkkiin. Perheen lapset ja
lapsenlapsetkin ovat siis innostuneet golfista ja ilmoittautumiset ensi kesän junnugolfleirille ja junnugolfkouluun on jo tehty.
Perhe kehottaa kaikkia rohkeasti kokeilemaan lajia, mutta varoittaa samalla, että jos
koukkuun jää, niin siinä myös pysyy.•
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KILPAILUMÄ ÄR ÄYKSET 2019
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 (yleensä kilpailunjohtaja).
3. KILPAILUIHIN ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen alkaa aikaisintaan neljä, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua.
Pelaaja on yksin vastuussa ilmoittautumisestaan. Ilmoittautumisaika viikonlopun kisaan
päättyy yleensä torstaina klo 18.00. Ilmoittautuminen tapahtuu NexGolf-järjestelmään
tai caddiemasterille.
Mikäli kilpailu tulee täyteen, ilmoittautuneet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Jälki-ilmoittautuneiden 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 M65 ja alle 14-vuotiaat pojat -sarjoissa pelaajat
voivat halutessaan valita punaisen tiin. Valinta on ilmoitettava ilmoittautuessa.
4. PERUUTUKSET JA POISJÄÄNNIT
Kilpailuun osallistumisen voi peruuttaa maksutta ennen lähtölistojen valmistumista.
5. KILPAILUN AIKATAULU JA LÄHDÖT
Kilpailun lähtölistat julkaistaan NexGolfissa ja Internet-sivustoilla viimeistään vuorokausi
ennen kilpailun alkua. Kilpailija itse on vastuussa lähtöaikansa tarkistamisesta.
6. PELINOPEUS
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.
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• ensimmäinen rikkomus: yksi lyönti, toinen rikkomus: kaksi lyöntiä,
useampi rikkomus: pelistä sulkeminen
Pelaajia kehotetaan säännön 5.6b mukaisesti ripeään pelinopeuteeen. Mikäli pelaaja kuitenkin viivyttää peliä kohtuuttomasti ja ryhmä jää laaditusta aikataulusta eikä hidastelu
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 5.5 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.
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 ratkaisevat järjestyksessä
viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 38 reiän kilpailuissa ratkaisevat järjestyksessä
viimeiset 18, 9, 6, 3 ja 1 reikää ja lopuksi arpa. 54 reiän kilpailuissa ratkaisevat 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 1. väylältä alkaen normaalissa järjestyksessä, kunnes
ratkaisu syntyy.
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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SANTA CLAUS GOLFIN
PAIK ALLISSÄ ÄNNÖT 1.4.2019
1. KENTÄN ULKORAJA
Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien kentän
puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkevalla suora linja.

2. VÄYLÄN 2 DROPPAUSALUE
Pallon ollessa estealueella väylällä 2 (tai kun
tiedetään tai on käytännössä varmaa, että
pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella),
on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella
käytössään ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle (merkitty DZ). Pudottamisalue
on vapautumisalue säännön 14.3 mukaisesti. Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä
paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen
rangaistus säännön 14.7a nojalla.

5. MUURAHAISPESÄT
Kaikki kentällä olevat muurahaispesät ovat
kunnostettavia alueita, joista saa vapautua
säännön 16.1 nojalla.

6. TIET, SILLAT JA OJARUMMUT
Kentällä olevat tiet ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla. Väylällä
17 ylös vasemmalle menevä tie, kaikki kentällä olevat ojarummut ja sillat ovat yleistä pelialuetta (ei vapautumista ilman rangaistusta).

3. ILMASTUSREIÄT

TÄMÄN PAIKALLISSÄÄNNÖN VOIMASSAOLOSTA ON KERROTTAVA PELAAJILLE
TAPAUSKOHTAISESTI ERIKSEEN, EI VOI YHDISTÄÄ MUIHIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN.

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai -viillossa tai koskettaessa sitä:

7. SIIRTOSÄÄNTÖ

• Pallon ollessa yleisellä pelialueella
pelaaja voi vapautua Säännön 16.1f
nojalla. Jos pallo päätyy toiseen
ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua
uudestaan tämän paikallissäännön
nojalla.
• Pallon ollessa viheriöllä pelaaja voi
vapautua säännön 16.1d nojalla.
Haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai
viheriöllä pelaajan pelilinjaa.
4. POROJEN JÄLJET
Porojen yleisellä pelialueella aiheuttamat
vauriot ja poron papanat ovat kunnostetta-
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vaa aluetta ja niistä saa vapautua säännön
16.1b nojalla.

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen
osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai
lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman
rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon enintään 15 cm
päähän alkuperäisestä pallon paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon
hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa säännöissä 14.2b(2) ja
14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä
paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen
rangaistus säännön 14.7a nojalla.”

Asianajotoimisto
Ilkka Ikäheimo Oy
Valtakatu 4 C 1, 96100 ROVANIEMI
ilkka.ikaheimo@aatsto.suomi.net
016 316 661

LUKITUS-, HÄLYTIN-, KAMERAVALVONTA- JA MUUT TURVALLISUUSTUOTTEET

ROVANIEMEN
LUKKOPALVELU
Liike 029 123 580
WWW.ROVANIEMENLUKKOPALVELU.FI

Jaakko Saranki
HT-tilintarkastaja
Tilintarkastus Saranki Oy
Rovakatu 29, 4. krs, 96200 Rovaniemi
tel. +358 440 100 881
e-mail: tilintarkastus@saranki.fi
www.tilintarkastussaranki.fi
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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

Oliver´s
/ Brillet
Challenge
23.7.2016
Oliver’sCorner
Corner/Brillet
Open20.7.2013
20.7.2019
Oliver´s
Corner
Challenge

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
Sähköpalvelu Sarkkinen Oy
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KIINTEISTÖPALVELUT
Palvelemme
Rovaniemellä,
Lahdessa,
Oulussa ja
Ylivieskassa

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.

www.alltime.fi
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Tervetuloa paikalliseen
ja osaavaan
monipalvelupisteeseen!
Löydät meidät
Rovaniemen Prismasta
sekä Facebookista
37

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

yit.fi/kiela

KIITTÄÄ LÄMPIMÄSTI
kaikkia ilmoittajia seuran koulutus- ja
kilpailutoiminnan tukemisesta ja toivoo
jäsentensä asioivan näissä yrityksissä!
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se nyt vaan on tyhmää
maksaa liikaa

Rakasta
ruokaasi,
tunne se.

Gigantti Rovaniemi
Teollisuuskatu 5, 96300 Rovaniemi

#suomiruokaa

SINETTÄ

PRISMA ROVANIEMI
ma-la 8–23, su 9–23
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