
 

SANTA CLAUS GOLF – TALVIGOLFKENTTÄ 

Golfatessa keväthangilla tulee varustautua hyvin ja huomata talvigolfin erilaiset säännöt. Laji on 

tuttu, mutta kokemus aivan uusi. Viheriöiden sijaan pelataan valkioilla, valkoiset golfpallot 

vaihdetaan kirkkaan oransseiksi, pulkat korvaavat kärryt ja teeboxissa lyöntimatto on jalkojen alla. 

GOLFKENTTÄ 

Ounasvaaran pohjoisrinteille rakennettu Santa Claus Golfin 

talvigolfkenttä tarjoaa rentouttavan pelikokemuksen kauniissa 

vaaramaisemissa. Talvigolfkentällä käytetään osittain samoja väyliä 

kuin Ounasvaaran kesägolfkentällä. Talvella osa valkioista on sijoitettu 

jäälle, kentän vesiesteisiin.  

9 reiän talvigolfkierros kestää noin 1,5-2 tuntia ja 18 reiän noin 3-4 

tuntia. Talvigolfkenttä on (lumitilanteesta riippuen) avoinna helmikuun 

alusta huhtikuun alkupuolelle saakka, kunnes kenttä sulaa pois. 

GOLFKLUBI 

Santa Claus Golfin klubi palvelee päivittäin golfkentän ollessa avoinna. Klubilta löytyvät 

pukuhuoneet, vessat, suihkut, pieni ProShop, Caddiemaster ja ravintola. Talvigolfkentällä 

pelatessanne voitte hyödyntää klubin palveluita ennen ja jälkeen kierroksen sekä kierrosten 

välissä. Klubilta löytyvät niin vuokramailat, kuin muut talvigolfvälineet. 

TALVIGOLFIN PAIKALLISSÄÄNNÖT 

1. 3 rautamailaa ja putteri sallitaan, pienin sallittu on rauta-5.  

2. Tiiaus väylillä sallitaan ja siirto noin tuloskortin verran. 

3. Väylälle kadonneen pallon saa korvata uudella ilman rangaistusta. Uusi pallo asetetaan 

oletettuun katoamiskohtaan. 

4. Väyläksi katsotaan kaikki tampatut alueet. 

5. Kaikki tamppaamattomat alueet sekä hiihtoladut katsotaan sivuvesiesteiksi, jolloin yhdellä 

rangaistuslyönnillä saa uusia lyönnin tai dropata / asettaa pallon 2 mailan mitan päähän (ei 

lähemmäs lippua) kohdasta, josta se meni esteeseen. Hiihtoladuilta pallo on aina 

dropattava väylälle. 

6. Valkioilla lumi ja jääpaukkujen poistaminen ja tasoittaminen on sallittu. 

7. Lippua ei poisteta putatessa (reiät ovat isommat kuin kesägolfissa) 

8. Hiihtäjiä on väistettävä ladun ylityksissä. 



 

VARUSTEET 

✓ Lämpötilan vaihdellessa +5 ja -25 asteen välillä, varustautukaa lämpimillä vaatteilla. 

✓ Huomioikaa erityisesti lämpimät kengät ja golfkäsineiden päälle puettavat 

lämmittelyhansikkaat.  

✓ Talvigolfkentällä käytetään kirkkaan oransseja, tai muita värikkäitä palloja. Palloja on 

saatavilla golfklubilta.  

✓ Huomatkaa, että talvigolfsäännöt rajoittavat mailojen kokoa ja määrää.  

SAAPUMINEN 

Talvigolfkenttä sijaitsee Joulupukin virallisessa kotikaupungissa Rovaniemellä. Rovaniemelle on 

tarjolla suoria lentoja paitsi Helsingistä (kesto n. 1h), myös monista Euroopan kohteista mm. 

Lontoosta, Berliinistä, Pariisista ja Frankfurtista. Rovaniemelle on helppo saapua myös junalla. 

Golfkenttä sijaitsee n. 4 km Rovaniemen keskustasta Kemijoen toisella puolella. Kaupungista 

lähdettäessä, ylitä Jätkänkynttilän silta ja käänny vasemmalle seuraten Golfpuisto kylttejä. Käänny 

oikealle rautatiesillan alitse ja jatka kunnes näet Golfpuisto kyltin tien oikealla puolella.  

MAJOITUS 

Rovaniemellä majoittua voi hyvin monella tavalla, hotellien lisäksi mm. lasi-igluihin, lumihotelliin,  

Suomen parhaaseen hotelliin tai tunnelmallisiin mökkeihin. Kevät on Rovaniemellä erittäin 

suosittu sesonki, joten suosittelemme varaamaan majoituksen hyvissä ajoin.  

MUUT AKTIVITEETIT 

Golfin ohella golfkentällä voi myös hiihtää ja lumikenkäillä. Rovaniemi tarjoaa golfin lisäksi myös 

erittäin kattavan valikoiman muita talvisia aktiviteettejä, kulttuuria, ostoksia, mahtavan 

ravintolatarjonnan yms. Joulupukin voi tavata Joulupukin Pajakylässä Napapiirillä päivittäin, 

ulkoilusta voi nauttia mm. husky, moottorikelkka, poro, fatbike ja lumikenkä safareilla. Lisätietoja 

www.visitrovaniemi.fi.  

 

  TERVETULOA VALKIOILLE! 

 

http://www.visitrovaniemi.fi/

