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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS KAUDELLE 2017

Hyvät Suomen Golfhistoriallisen Seuran jäsenet ja muutkin tämän lehden lukijat. Vuosi 2017 on seurallemme 
tärkeä. Seuramme täyttää 10 vuotta ja sen kunniaksi tämä lehti sisältää suomalaisen golfin historiaan liittyviä 
artikkeleita ja on nyt A4-kokoinen. Juhlavuoden kunniaksi osallistukaa sankoin joukoin mm. hikkorigolf tapah-
tumiin.

Vuosi 2017 on seuramme 10-vuotisjuhlavuosi. Juhlis-
tamme tätä tapahtumissamme ja muun muassa tällä 
vuosikirjan juhlapainoksella.

Vuonna 2006 sain puhelinsoiton Antti Paatolalta. 
Sen jälkeen kokoonnuimme Antin ja Lassi Tilande-
rin kanssa kolmeen pekkaan Klaukkalassa keskus-
telemaan yhteisestä kiinnostuksestamme golfin 
historiaan, hikkorimailoihin, kirjoihin, jne. Tämän 
ensi tapaamisen jälkeen ei kulunut vuottakaan, kun 
19.2.2007 kutsuimme kokoon seuran perustamisko-
kouksen Helsingissä. Perustamiskokoukseen osallis-
tui kymmenen henkeä ja täten SGHS ry sai alkunsa. 
Kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon, varsin-
kin kun huomioidaan, että kaikki asiat on saatu liik-
keelle jäsenten vapaaehtoistyöllä ja aktiivisuudella. 
Tästä huolimatta paljon on vielä tehtävää seuraavil-
lekin vuosille. Seuramme on vakiinnuttanut toimin-
tansa hikkorigolfin osalta, tämä onkin mitä hienoin 
tapa olla golfin historian äärellä ja jakaa intohimoa golfin menneeseen maailmaan muiden kanssa. Haluan kui-
tenkin vielä tuoda esiin ajatuksen siitä, että seuramme alkuperäisen ajatuksen mukaan golfin historian ympäril-
lä voi myös olla paljon muunlaista toimintaa. Kuten esimerkiksi keräily, historian tutkiminen, oman golfseuran 
historian dokumentointi, jne. Toivonkin, että te jäsenet tuotte rohkeasti ideoita esille siitä, kuinka voisimme 
monimuotoistaa toimintaamme tulevaisuudessa. Laittakaa rohkeasti viestiä tai soittakaa.

Always make a total effort, 
even when the odds are against you. 

(Arnold Palmer)

PÄÄKIRJOITUS

Lahden Golfin vaikuttajia, vasemmalla monivuotinen puheen-
johtaja Erkki Puuperä, oikealla seuran ensimmäinen sihteeri 
ja Mukkulan kentän suunnitellut Rolf Nyman yhdessä Lassin 
kanssa. Lassi toimi seuran sihteerinä 1967-1971”

Tässä yhteydessä on hyvä esittää myös onnitte-
lut Suomen Golfliitolle, joka siis viettää tänä vuonna 
60-vuotis juhlavuottaan. Suomen Golfliitto valitsi juh-
lavuotensa kunniaksi ensimmäiset Golf of Fame jä-
senet kunniagalleriaan (Eljas Erkko, Erkki Lehto, Jalo 
Grönlund, Hannu Tarmio, Pekka Sivula, Asko Arkkola, 
Lassi Tilander ja Arja Sipronen ). Heidän ansioistaan 
on mukavasti tietoa Suomen Golfliiton sivuilla www.
golf.fi.

Suomen Golfhistoriallisen Seuran perustajajäsen 
ja ensimmäinen puheenjohtaja Lassi Tilander ansait-
see erityiset kiitokset tekemästään työstä seuramme 
eteen ja laajasta julkaisutyöstään liittyen Suomen 
golfin historiaan. Ja tietysti hänellä on kunnioitettava 
määrä golfvuosia ja kenttiä koettuna.

Risto Lehtinen
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Gumböle Golf toimi isäntäkenttänä, 
kun Suomi voitti pitkästä aikaa Ruot-
sin maaottelussa.  Samalla kentällä 
pelatuissa mestaruuskisoissa lei-
vottiin uusia ja vanhoja mestareita. 
Kesän hikkorikiertue sai vanhat tu-
tut voittajat. Ulkomailtakin saatiin 
hieman menestystä. Kevään hikko-
rimatkan kohteena oli Fife ja St An-
drews ja muutama jäsenemme myös 
kävi Skotlannin ylämailla hikkori-
kiertueella.

Gumböle Golf   
isännöi mestaruuskisat
Kesän kohokohta on aina mestaruus-
kilpailut, joka tällä kertaa pelattiin 
Espoossa Gumböle Golfin kentällä. 
Mukana suomalaisten lisäksi edel-
lispäivän maaottelussa pelannut 
Ruotsin joukkue. Yhteensä mukana 
oli 38 pelaajaa joita miesten sarjassa 
20 golfaria, naisten sarjassa 7 pelaa-
jaa ja loput 11 kisasivat senioreiden 
mestaruudesta.

Miesten mestaruus meni jälleen 
kerran Keimolaan, kun ensikertalai-
sena mukana ollut Jani Hietanen pe-

Hikkorikausi 2016
lasi tuloksen 74 voittaen Espoo Ring-
siden Joel Virtasen neljällä lyönnillä. 
Kolmantena oli paras ruotsalainen 
Johan Arnefors 79 lyönnillä. Seuraa-
vat sijat menivät Helsingin Golfklu-
bin Mika Hjorthille ja ruotsalaiselle 
Bengt Lindenlöville, molempien käy-
tettyä 80 lyöntiä kierrokseensa.

Naisten mestaruudesta kisasivat 
tiukimmin kaksi entistä mestaria, 
Golf Talman Kirsi Ahlfors ja Keimo-
lan Minna Jäppinen. Tällä kertaa 
mestaruuden voitti Kirsi lyönnillä 
ennen Minnaa tulosten ollessa 86 ja 
87 lyöntiä. Kolmantena 90 lyönnillä 
oli ruotsalainen Yvonne Carlsson.  
Naisten sarjan ’ulkojäsenenä’ pelasi 
9-vuotias junnu Veeti Puumalainen 
tuloksen 95 ja voitti näin pikapikaa 
perustetun junnusarjan.

Senioreiden kisa oli tiukin kaikis-
ta koska siinä jouduttiin pelaamaan 
jatkoreikiä. Kotikentällään pelannut 
Juhani Viita-Aho ja Suur-Helsingin 
Golfin Veikko Pelkonen pelasivat 
kilpailukierroksensa molemmat 88 
lyönnillä. Toisella uusinta väylällä 
Juhani ratkaisi pelin edukseen ja toi 

isäntäkentällekin yhden mestaruu-
den. Kolmanneksi pelasi Keimolan 
Erkki Rantanen tuloksellaan 94.

Joukkuemestaruus palasi jälleen 
tuttuun osoitteeseen, kun Keimola 
otti omansa ja vei mestaruuden sel-
västi ennen Golf Talmaa ja Gumböle 
Golfia.

Samassa yhteydessä ratkottiin 
tasoitusmestaruus, Finnish Hickory 

Open.  Ruotsalaiset olivat vahvoilla 
kisassa. Neljän kärjessä oli kolme 
ruotsalaista ja vain yksi suomalai-
nen. Voittoon pelasi tuloksella 68 
Svante Hansson. Hänestä lyönnin 
päässä olivat ruotsalaiset Bengt 
Lindenlöv ja Soili Johansson sekä ai-
noana suomalaisena Keimolan Virpi 
Puumalainen. Sijat ratkesivat tasoi-
tusten mukaan, Bengt toinen, Virpi 
kolmas ja Soili neljäs.

Maaottelussa voitto  
pitkästä aikaa
Yhdeksättä kertaa pelatussa maa-
ottelussa Suomi otti vasta toisen 
voittonsa. Tulos oli itse asiassa yli-
voimainen, Suomen 32 reikävoiton 
vastineeksi Ruotsin tulos oli 6. 

Suomen voiton takuumiehinä oli 
tällä kertaa runsas suomalaisten 
ammattilaisten mukanaolo. Kaptee-
ni Aki Ahlfors oli onnistunut houkut-
telemaan mukaan kuusi pelaavaa 
tai opettavaa ammattilaista, kärki-
nimenä eittämättä maamme eturivin 
naisammattilainen Noora Tamminen. 
Muut ammattilaiset olivat Jani Hie-
tanen, Joel Virtanen, Joonas Hinkka-
nen, Ari Koutuaniemi ja Petteri Nykky. 
Lisäksi Suomen joukkueessa pela-
sivat Minna Jäppinen, Mika Hjorth, 
Paul Geitel, Lasse Ruuskanen, Jussi 
Markkanen ja Antti Paatola.

Tuloksellisesti parhaiten suoma-
laispelaajista esiintyivät Noora Tam-
minen ja Lasse Ruuskanen. Noora oli 
mukana voittamassa yhteensä kah-
deksaa pistettä ja Lasse seitsemää 
pistettä. Myös Minna Jäppinen oli 
tuomassa seitsemää pistettä.

Mestari Jani Hietasen avaus maaottelun yhteydessä.

Mestarit vasemmalta Virpi Puumalainen Keimola, Jani Hietanen, 
Kirsi Ahlfors, Veeti Puumalainen, Svante Hansson ja Juhani Viita-aho.

Svante Hansson maaottelussa.

Maaottelun yhteiskuva.

Noora Tammisen avaus.

Olympia edustajamme Noora. 

Kuvat: Risto Lehtinen.

Sivujen 4-5 kuvat:
Antti Paatola ja Risto Lehtinen
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St Andrews ja Fifen par-
haat kentät jäsenmatkalla
Jokakeväinen jäsenmatkamme suun-
tautui tällä kertaa Fifen parhaille 
Linkseille. Ohjelmassamme oli seit-
semän kierrosta golfia upeilla histo-
riallisilla linkseillä. Lisäksi perintei-
sesti ohjelmaan on kuulunut ottelu 
paikallisia hikkori golfareita vastaan. 
Kotipesäksi tällä kertaa valikoitui Le-
ven, yksi alueen pikkukaupungeista 
jossa on hieno vanha linkskenttä. 

Matkan parasta kenttää tai edes 
parhaita kenttiä on vaikea määritel-
lä, sen verran upeita kaikki olivat. 
St Andrewsissa pelasimme kolmena 
päivänä. Pelatut kentät olivat New 
Course, Jubilee Course ja uusi Cas-
tle Course. Kaikki kolme ovat upeita 
kenttiä ja täyttivät vannoutuneen 
links-kenttien ihailijan suurimmatkin 
odotukset. Muutkin kentät olivat sa-
maa korkeata tasoa. Leven Links ja 
Lundin Links ovat vanhoja, hyvin pe-
rinteisiä kenttiä, samoin Crail Golfing 
Societyn Balcomie-kenttä, vanhempi 
kahdesta Crailin kentästä. 

Ottelu Skotteja vastaan pelattiin 
Kinghornin kentällä. Kenttä sijaitsee 
korkealla rantatöyräällä eikä siten 
täytä varsinaisesti links-kentän mää-
ritelmää, upea kenttä kuitenkin. Itse 
ottelu päättyi johonkin tulokseen ja 

mahtavaan yhteiseen päivälliseen 
klubilla, yhteiseloa parhaimmillaan 
miellyttävien Skottien kanssa.

Tourilla tutut voittajat
Finnish Hickory Tourin yhdestoista 

vuosi oli aikaisemmilta vuosilta tut-
tujen pelaajien hallintaa. 

Naisten tasoitussarjassa voitto 
matkasi tuttuun osoitteeseen, kun 
Keimolan Minna Jäppinen voitti kau-
den aikana neljä kisaa ja kipusi näin 

omalle sataluvulleen 114 pisteellä. 
Toiseksi kiri Golf Talman Tiina Kuk-
konen-Suvivuo joka finaalivoitollaan 
pääsi sentään lähelle Minnaa 82 pis-
teellään. Kolmantena 70 pisteellä oli 
Golf Talman Kirsi Ahlfors. Minnan ja 
Tiinan lisäksi osakilpailuvoittoon 
pelasivat Virpi Puumalainen ja Arja 
Männistö.

Miesten tasoitussarjassa viime 
vuoden voittoaan puolusti menes-
tyksellä Keimolan Pali Geitel. Hän 
voitti yhden osakisan, Kytäjällä pela-
tun Evolvit Hickory Openin. Tasainen 
sijoittuminen, usein kolmanneksi, 
toi kuitenkin riittävän pistesaaliin 
voiton puolustamiseksi. Toisena, 
vain kaksi pistettä perässä tuli Kei-
molan Lasse Ruuskanen. Lasse jäi 
voitoitta kauden aikana mutta otti 
kolme kakkossijaa kauden aikana. 
Kolmantena jo selvästi jääneenä oli 
Mika Hjorth. Kauden osakisavoittajia 
Palin lisäksi olivat Lennart Sandgren, 
Svante Hansson, Veikko Pelkonen, 
Jussi Holmalahti, Ilari Turtola ja Erkki 
Hiltunen.

Kaikki sarjat huomioiden kauden 
parhaan pistesaaliin keräsi lyönti-
pelisarjan voittaja Mika Hjorth. Hä-
nen pistemääränsä 115 pistettä tuli 
kolmen voiton ja yhden kakkossijan 
turvin. Toisena oli myös tasoitus-
sarjassa kakkossijan ottanut Lasse 

Ruuskanen 89 pisteellä ja kolman-
tena Pali Geitel 60 pisteella. Mikan 
lisäksi voittoja kauden aikana otti-
vat Lasse Ruuskanen, Jani Hietanen, 
Veikko Pelkonen ja Ilari Turtola.

Hikkori reikäpelimestaruuden 
voitti Aki Ahlfors kukistamalla finaa-
lissa Mika Hjorthin.

Pientä menestystä  
ulkomailta
Kansainvälisissä kisoissa suomalai-
sia myös näkyy, tosin melko harva-
lukuisena. Laajempi menestys on 
vielä antanut odottaa itseään. Toi-
saalta, tärkeintähän on osanotto ja 
hyvät ystävyyssuhteet hikkoripelaa-
jiin maailmanlaajuisesti. Jo monena 
vuonna olemme eri suuruisilla poru-
koilla käyneet pelaamassa Ruotsin 
hikkorimestaruuskisoja vaihteleval-
la menestyksellä. Yleensä jatkoon 
pääsy cutista yleisessä sarjassa on 
ollut paras sijoitus. Samoin käynnit 
Brittein saarten kisoissa on yleensä 
laskettu hienojen kokemusten ja hy-
vien ystävien tapaamisten joukkoon.

Tänä vuonna Ruotsin mestaruus-
kisassa seniorisarjassa Jussi Mark-
kanen saavutti kuudennen sijan ja 
pääsi pokkaamaan palkinnon. Mika 
Lindström pääsi cutista toiseen päi-
vään ilman suurempaa menestystä.  
World Hickory Open Skotlannissa 

oli parin hikkorigolfarin ohjelmassa 
ilman suurempaa menestystä, sa-
moin parin pelaajan osallistuminen 
Skotlannin hikkorimestaruuskisaan 
meni ystävyyssuhteiden vaalimisen 
puolelle. 

Kauden ehdottomasti paras 
kansainvälinen menestys oli Mika 
Hjorthin visiitti Tanskan hikkorimes-
taruuskisaan. Hän menestyi kisassa 
hienosti voittaen miesamatöörien 
Tanskan lyöntipelimestaruuden.

Lassi kaikkien golffareiden tuntemalla sillalla. 

Kuva: Tapio Pekkola

Fifen maisemaa.. 

Kuva: Tapio Pekkola
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Juhlivat klubit 
2017

Seuraavat suomalaiset 
golfklubit saavuttavat  
merkittäviä etappeja 
vuoden 2017 aikana. 

SGHS onnittelee 
juhlivia klubeja. 

60 vuotta

Kokkolan Golf

50 vuotta

Mikkelin Golf

40 vuotta

Espoon Golfseura

30 vuotta

Karelia Golf
Keimola Golf

Koski-Golf
Master Golf Club

Meri-Lapin Golfklubi
Rantasalmi Golf

Ruukkigolf
Tawast Golf

Tietolähteenä on käytetty 
Golfliiton kenttäopasta.

Toukokuu

14. Villimaa Hickory Open, 
 Keimola Golf, Vantaa
Kaikille avoin hikkoritapahtuma joka avaa Finnish 
Hickory Tourin kauden 2017. Keimola on perintei-
sesti avannut kauden, niin tälläkin kertaa. Tour kes-
tää koko kesän ja sen finaali pelataan syyskuun 
lopulla. Osakilpailun voiton lisäksi Tourilla pela-
taan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Hik-
koriklinikka ennen tapahtumaa Keimolan rangella.  

Kesäkuu

11. Golfantiikki Hickory Open, 
 Kytäjä Golf, Hyvinkää
Finnish Hickory Tourin perinteinen tapahtuma pelataan 
nyt jo kymmenettä kertaa. Pelikenttänä tällä kertaa Ky-
täjän SE-kenttä. Kaikille avoin tapahtuma. Osakilpai-
lun voiton lisäksi Tourilla pelataan Golf Center Hickory 
Rankingin pisteistä. Kytäjän hieno range tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden harjoitella hikkorimailoilla. Ennen ta-
pahtumaa rangella pidetään myös hikkoriklinikka jossa 
saa ohjeita hikkoripeliin.

Heinäkuu

1. Open Finnish Hickory Championship, 
 Keimola Golf, Vantaa
Tämä on yhdestoista kerta kun Suomen hikkorimesta-
ruudet ratkotaan. Samassa yhteydessä pelataan Finnish 
Hickory Open, Suomen vanhin hikkorikisa. Tänä vuonna 
pelikenttänä on Keimola Golf Vantaalla. Kisa on kaikille 
golfareille avoin. Pelattavat sarjat ovat:

- miesten mestaruus, lyöntipeli scr

- naisten mestaruus, lyöntipeli scr

- seniorimestaruus yli 60-vuotiaille 
  miespelaajille, lyöntipeli src

- suomalaisten golfklubien välinen 
  joukkuemestaruus

- Finnish Hickory Open, 
  tasoituksellinen lyöntipeli kaikille osallistujille.

Kisan tarkka ohjelma toisaalla tässä lehdessä. Kisasta 
jaetaan kaksinkertaiset pisteet Finnish Hickory Rankin-
gissa.

30.6. on virallinen harjoittelupäivä ja 1.7.  pelataan mes-
taruuksista.

Hikkoritapahtumia kaudella 2017

30. Hikkori-Jussin Historic Open, 
 Suur-Helsingin Golf, Lakisto, Espoo
SHG:n Lakiston kenttä on nyt toista kertaa Hickory 
Tourin ohjelmassa. Tour kestää koko kauden ja finaali 
pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Touril-
la pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. 
Hikkoriklinikka ennen tapahtumaa Lakiston rangella.  
 

Elokuu

5.-6. Ruotsin hikkorimestaruuskilpailu, 
 Västerås Golfklubb, Västerås, Ruotsi
Kisassa on miesten, naisten ja veteraanien sarjat. Lisäk-
si kisataan erikseen tasoituskisa, Svenska Hickorykan-
nan. Lisätietoja kisasta Svenska Golfhistoriska Sällska-
petin sivuilta. Ilmoittautumiset itse tai SGHS:n kautta. 

8. Nordic Hickory Match, Lundsbrunn 
 Golfklubb, Lundsbrunn, Ruotsi
Kymmenettä kertaa pelattava reikäpeliottelu Ryder 
Cup-hengessä suomalaisten ja ruotsalaisten hikkori-
pelaajien välillä. Kisassa Ruotsi on ollut yleensä niskan 
päällä, mutta tällä kertaa Suomi puolustaa voittoa viime 
vuodelta.

12. Scandic Hotels Hickory Open, 
 Gumböle Golf, Espoo
Gumbölen kenttä on nyt ensimmäistä kertaa Hickory 
Tourin ohjelmassa. Viimme vuoden SM-kisan isäntä on 
mainio hikkorikenttä. Tour kestää koko kauden ja finaali 
pelataan syyskuussa. Osakilpailun voiton lisäksi Touril-
la pelataan Golf Center Hickory Rankingin pisteistä. Hik-
koriklinikka ennen tapahtumaa Gumbölen rangella. 

Syyskuu

3. Keravan Agentuuri Hickory Open, 
 Kullo Golf
Kauden uutuuskenttä Finnish Hickory Tourilla on Kullo 
Golf. Kaikille avoin Hickory Tourin tapahtuma jossa osa-
kilpailuvoiton lisäksi tavoitellaam Golf Center Hickory 
Rankingin pisteeitä. Ennen tapahtumaa hikkoriklinikka 
Kullo Golfin rangella. 
 

24. Golfpiste Hickory Final, 
 Vuosaari Golf, Helsinki
Perinteinen Finnish Hickory Tourin finaalikenttä on 
ollut Vuosaari Golf, niin tänäkin vuonna. Jaossa on 
tuplapisteet Golf Center Hickory Rankingissä joten 
Rankingin voitto ratkeaa edellisvuosien tapaan vas-
ta finaalissa. Kaikille avoin tapahtuma jonka yhte-
ydessä päätetään kausi yhteisellä aterialla ja Golf 
Center Hickory Rankingin palkintojenjaolla. Hikko-
riklinikka Vuosaaren rangella ennen tapahtumaa. 
 

Golf Center 
Hickory Ranking

Kaudella 2012 aloitettu Golf Center Hickory Ranking 
pistää pelaajat paremmuusjärjestykseen tälläkin kau-
della. Ranking lasketaan kolmessa eri sarjassa, src, 
hcp-miehet ja hcp-naiset. Src-sarjaan voivat osallistua 
myös ammattilaiset. Rankingissä huomioidaan menes-
tyminen ennalta määrätyissä kisoissa. Kaudella 2017 
rankingissa huomioidaan Finnish Hickory Tourin kuuden 
osakisan lisäksi menestyminen SM-kisassa (src-sarja) ja 
Finnish Hickory Openissa (hcp-sarjat).

Src-sarja on yhteinen miehille ja naisille. Finnish Hicko-
ry Tourin kisoissa ja Finnish Hickory Openissa miehet ja 
naiset pelaavat samassa sarjassa mutta ranking-pisteet 
lasketaan miehille ja naisille erikseen.

Viidessä Finnish Hickory Tourin ensimmäisessä osaki-
sassa jaetaan src- ja molemmissa hcp-sarjoissa pisteitä 
kymmenelle parhaalle. Pisteet ovat 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 
3, 2 ja 1. Hickory Tourin finaalissa, SM-kisassa ja Finnish 
Hickory Openissa jaetaan kaksinkertaiset pisteet.

Rankingin lopputuloksiin lasketaan mukaan SM-kisas-
sa, Finnish Hickory Openissa ja Finnish Hickory Tourin 
finaalissa saavutetut pisteet. Lisäksi mukaan laske-
taan finaali poislukien kolmen parhaan Finnish Hickory 
Tourin osakisan pisteet.

Ranking-voittajat kolmessa sarjassa palkitaan finaalin 
yhteydessä suoritettavassa palkintojenjaossa.
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HIKKORIGOLFIN SM-KILPAILUT 

1.7.2017, Keimola Golf (KGV)
Hikkorigolfin Suomen mestaruuskilpailut pidetään Keimola Golfin Kirkka kentällä lauantaina 1. 
päivänä heinäkuuta 2017. Kilpailuissa ratkaistaan miesten, naisten ja miesseniorien henkilökohtaiset 
mestaruudet sekä niiden lisäksi klubien välinen mestaruus ja Finnish Hickory Open, tasoituksellinen 
lyöntipelimestaruus. Kilpailu on avoin kaikille golfareille. 

Suomen Golfhistoriallinen Seura (SGHS) toivottaa kaikki hikkorigolfista kiinnostuneet osallistumaan 
tapahtumaan. Palkintojen jaon yhteydessä juhlistetaan myös seuramme 10-vuotis taivalta.

KILPAILUOHJE:
Kilpailusarjat: 

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, miehet. 
 Voittaja on vuoden 2017 hikkorigolfin miesten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, naiset. 
 Voittaja on vuoden 2017 hikkorigolfin naisten Suomen mestari.

• 18 reiän lyöntipeli ilman tasoituksia, seniorit 60v miehet.
 Voittaja on vuoden 2017 hikkorigolfin seniorien Suomen mestari.

• Tasoituksellinen 18 reiän lyöntipeli kaikille osallistujille.  
 Paras nettotulos voittaa vuoden 2017 Finnish Hickory Openin 

• Klubien välinen joukkuekilpailu. Klubin kaksi parasta tulosta sekä brutto- että  
nettosarjoista lasketaan yhteen (voi olla samat pelaajat). 

 Alhaisin tulos voittaa vuoden 2017 klubien välisen Suomen mestaruuden.

Tasoituksena käytetään SGHS:n hyväksymää erillistä hikkoritasoitusta.
Seniorisarjaan osallistuva ei voi osallistua miesten sarjaan.

Välineet:
Kilpailussa noudatetaan SGHS:n määrittelemiä välinesääntöjä. Ainoastaan aidot puuvartiset 
ennen vuotta 1935 valmistetut mailat ovat sallittuja. Säännöt löytyvät SGHS:n Internet-sivuilta 
osoitteesta www.sghs.fi. Sieltä löytyvät ohjeet myös ajan hengen mukaisesta pukeutumisesta.
Palloina voidaan käyttää kaikkia nykysääntöjen sallimia palloja.

Ilmoittautuminen:
Kilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ja palauttamalla erillinen ilmoittautumislomake siinä 
olevaan osoitteeseen 23.6.2017 mennessä. Lomake löytyy mm. SGHS:n kotisivuilta. Kilpailijoiden 
määrä on rajoitettu, joten aikainen ilmoittautuminen on suositeltavaa.

Tervetuloa Hikkorigolfin SM-kilpailuihin!
Jussi Markkanen
Kilpailun johtaja
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TIEDOTUKSIA

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat:

SGHS:n vuosikokous 2017
Vuosikokous pidetään Keimola Golf tiloissa sunnuntaina 14.5.2017 tuntia ennen 

Villimaa Hickory Open kisaa.

Ruotsalainen Nor-Lyx on kehit tänyt korkealuokkaisia ase-
kaappeja yhteistyössä metsästäjien kanssa vuodesta 1979. 

Nor-Lyx:n uusin innovaatio on markkinoiden varmin NL-
lukko mekanismi, jonka rakenne yhdistet tynä lujaan kuuma-
valssatusta 4 mm teräksestä valmistet tuun runkoon suojaa 
aseita ja arvo esineitä tehokkaasti. Nor-Lyx -asekaapit 
täyt tävät ampuma-aselain 106 §:ssä tarkoitetun turvakaapin 
vaatimukset. 

Laadukas, uuden aselain vaatimukset täy t tävä asekaappimallisto

HL 12
Nor-Lyx:n suosituin malli
• sisustus 14 tai 8 aseelle ja 

sisähylly (kuvassa)
• paino 132 kg
• tilavuus 285 l
• mitat 151x45x42cm
• siirrettävä ylähylly voidaan 

korvata lukit tavalla lokerolla 
(lisävaruste)

• ovessa 3 siirrettävää tarvi-
kelokeroa ja puhdistuspuik-
kojen pidin

• sisustuksellisia puisia 
kattolevyvaihtoehtoja 
(lisävaruste)

HL 5 Basic
• tilaa 5 aseelle
• paino 77 kg
• tilavuus 124 l
• mitat 125x33x30cm

• ovessa 2 siirrettävää tarvike-
lokeroa ja puhdistuspuikkojen 
pidin

•  pienin Nor-Lyx -asekaappi

maahantuoja:

Katso tarjoushinnat, laajempi tuotetieto ja 
lähin jälleenmyyjäsi osoit teessa: ase.fi.

Tilaa nyt 
Nor-Lyx asekaappi 

suoraan kotiin osoit teesta 
www.villimaa.fi. 

Hinnat sisältävät 
toimituksen.

Kokouskutsu

• kokouksen 

 toimihenkilöiden valinta

• kokouksen laillisuus

• työjärjestys

• toimintakertomus, tilinpäätös 

 ja tilintarkastajienlausunto

• vastuuvapaus

• toimintasuunnitelma 2017

• tulo- ja menoarvio 2017

• jäsenmaksu vuodelle 2018

• hallituksen valinta vuodelle 2017

• toiminnantarkastajien valinta

• muut mahdolliset asiat

Kokouksen jälkeen pelataan Villimaa Hickory Open.

Linear WP 
-puurimakatot inlook.� 
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Varhaiset vuodet
Maassamme ennätettiin lyödä golf-
palloa jo pitkään ennen kuin toiminta 
järjestäytyi oman liiton alaisuuteen. 
Vuonna 1912, silloinen hallitsijam-
me suuriruhtinas Nikolai II, joka oli 
myös Venäjän viimeinen Tsaari, har-
joitteli golfpallojen lyömistä hänelle 
varta vasten rakennetulla harjoitus-
kentällä, Virolahdella. Tsaarin perhe 
vietti usein kesälomiaan Suomessa 
juuri tällä luonnonkauniilla, Suo-
menlahteen rajoittuvalla ranta-alu-
eella.  Nikolain golfinnostus oli var-
mastikin peräisin hänen sedältään, 
suuriruhtinas Michaelilta, joka pe-
rusti 1800-luvun loppuvuosina, edel-
leenkin toimivan, Mandelieu -nimi-
sen golfkentän Ranskan Cannesiin.  

Vuonna 1922 sisällissodan mels-
keistä voittajana selviytynyt kenraali 
ja tuleva Sotamarsalkka Manner-
heim hoiti terveyttään, noihin ai-
koihin vielä Saksalle kuuluneessa, 
Carlsbadissa. Samassa kylpyläkau-
pungissa oli tuolloin pieni yhdek-
sän reiän golfkenttä, jossa silloin jo 
55-vuotias kansallissankarimme pe-
laili. Mannerheimin museosta löytyy 
hänen käyttämänsä hikkorivartinen 
mailasetti ja arkistosta mm. kuitteja 

Suomen Golfliitto 60 -vuotta

suoritetuista pelimaksuista. Tuota 
pientä kenttää ei ole enää olemassa 
ja paikkakunta kuuluu nyttemmin 
Tsekin tasavaltaan ja on nimeltään 
Karlovy Vari. Suomessa Marski ei 
tiettävästi pelannut koskaan, mutta 
Talin kentällä hänet nähtiin kerran 
seuraavan ystävänsä Eljas Erkon pe-
liä. Kaikkien aikojen suomalaiseksi 
aikanaan valittu mies oli siis, muiden 
saavutustensa lisäksi, ilmeisesti en-
simmäinen golffarimme. 

Kesällä 1930 Helsingin kaupun-
ginjohtaja ja Töölön pallokentän pe-
rustaja Erik von Frenckell, päästi jou-
kon kavereitaan eli Helsingin herroja 
pelaamaan, alun perin vain jalkapal-
loilijoille tarkoitetuilla kentillä. Her-
rajoukko koostui pääasiassa ihmi-
sistä, jotka olivat tutustuneet lajiin 
ulkomaan matkoillaan sekä kaupun-
gissa toimineista diplomaateista, joi-
den joukossa oli paljon golffareita. 
Tätä toimintaa kesti kaksi kesää ja 
säännöt olivat sellaiset, että golffarit 
saivat käyttää aluetta vain arkisin ja 
silloinkin heidän oli poistuttava pai-
kalta kello neljään mennessä, jolloin 
päivisin töissä olleet jalkapallon har-
rastajat saapuivat kentilleen.

Talvella 1932 von Frenckell ilmoit-

ti golfaaville ystävilleen, että hän on 
äskettäin ostanut kaupungin nimiin 
Talin kartanon, joka hänen mieles-
tään voisi sopia golfkentäksi. Hän 
kertoi sen sijaitsevan kylläkin vähän 
kaukana (7 km) Pitäjänmäellä, joka 
vielä tuolloin kuului Helsingin pi-
täjään. ”Perustakaa golfseura, niin 
vuokraan alueen teille.”  Näin tapah-
tui ja 2.6.1932 perustettiin Suomen 

Marsalkka Mannerheim seurasi 1939 Talin 
kentällä golfottelua, jossa olivat vastak-
kain brittikenraali Kirke ja ulkoministeri 
Eljas Erkko.

Tali vuonna 1935. Puttaamassa Charles ”pappa” Jensen. 
Mailapoika vasemmalla Pentti ”Pesa” Nurminen. 
He olivat molemmat merkittäviä henkilöitä suomalaisen golfin historiassa.

ensimmäinen golfseura, Helsingin 
Golfklubi ja Erik von Frenckell suostui 
itse sen ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi. Kahta vuotta pitempään ei 
tämä ”Joka paikan Eerikki” jaksanut 
golffareita paimentaa, sillä paljon 
suuremmat tehtävät odottivat tätä 
kaikkien aikojen urheilujohtajaam-
me, kuten vaikkapa kaksien Olym-
piakisojen (1940 & 1952) järjestelyt.

noorin niityt sekä Kaarluoto. Poris-
sakin käväistiin välillä lentokentän 
maastossa, josta siirryttiin sitten 
keskelle kaupunkia Urheilupuistoon. 
Vuonna 1987 porilaiset muuttivat ny-
kyiselle paikalleen, Kokemäenjoen 
kahden mereen laskevan haaran vä-
liin ja tämä, tänä päivänä jo 36-rei-
kää käsittävä kenttäalue tunnetaan 
nimellä Kalafornia.

1930 -luvulla Suomessa pelattiin 
golfia ainakin kahdessa muussa 
paikassa, joista toinen oli, nykyään 
Helsinkiin kuuluva Kulosaari, jonne 
oli rakennettu muutama lyhyehkö 
reikäväli, mutta mitään seuraa ei 
perustettu. Nykyisen Imatran kau-
pungin alueella sijaitsevalla Tainion-
koskella toimi ennen sotia Tornator 
niminen tehdas, jonka virkailijakerho 
oli perustanut tehtaan omistamalle 
alueelle 9-reikäisen ja 745 metriä 
pitkän golfkentän, jossa mm. syksyl-
lä 1937 pelattiin kansallinen golfkil-
pailu. Kilpailussa oli isäntien lisäksi 
mukana myös viipurilaisia pelaajia. 
Samaisen Tornatorin Lahdessa sijait-
seva rullatehdas sorvasi 30-luvulla, 
lähinnä vientitarkoituksiin, puisia tii-
tikkuja, joiden markkinat tuon ajan 
Suomessa olivat varmasti hyvin vaa-
timattomat.

Porilaiset halusivat  
perustaa Suomen  
Golfliiton
15.5.1952 lähti Porista kirje Helsingin 
Golfklubille, jossa ehdotettiin, että 

maahamme perustettaisiin golfliitto 
ja toivottiin, että seuroista suurin ja 
vanhin HGK, veisi asiaa eteenpäin. 
Perusteluina mainittiin, että maahan 
oli juuri sillä hetkellä syntymässä 
uusia pieniä seuroja kuten Kokemäki 
ja Jämijärvi. Kirjeen olivat allekirjoit-
taneet puheenjohtaja Tauno Leino 
sekä seuran sihteeri Kaarina Honka-
salo. HGK ei kuitenkaan millään lailla 
reagoinut saamaansa kirjeeseen, ei 
kiittänyt siitä saati, että olisi siihen 
vastannut.

Sitkeät porilaiset eivät kuitenkaan 
hellittäneet vaan kutakuinkin vuotta 
myöhemmin, 7. 5. 1953 lähetti Po-
rin Golfkerho, suurin piirtein saman 
sisältöisen kirjeen ja samaan osoit-
teeseen. Toisen kirjeen allekirjoittaji-
na olivat seuran uusi puheenjohtaja 
Onni Honkasalo ja sihteeri T. O. Sten-
berg.   

Tällä kertaa porilaisia onnisti, kun 
HGK:n Lauri K. Arkkola vastasi heil-
le jo kuukauden sisällä. Aluksi hän 
halusi tietää minkälainen ja minkä 
pituinen kenttä Porissa on ja myös 
seuran säännöt kiinnostivat. Sitten 
hän totesi, että meidän tarkoituk-
senamme on todella pian perustaa 
Suomeen golfliitto ja ovatko pori-
laiset kiinnostuneet lähettämään 
perustavaan kokoukseen edustajan-
sa. Kirjeen lähettäjä Lauri Arkkola 
oli palkattu Taliin kenttämestariksi 
vuonna 1933, mutta 20 vuotta myö-
hemmin hän vastasi käytännöllises-
ti katsoen koko klubin toiminnasta, 

Talissa joulukuussa 1932 pelattiin golfia. 
Kuvassa vasemmalla Mr. Nicholson, 
Curt Mattson, Pappa Jensen ja Edwin Hamf.

1930-luvulla maahamme perus-
tettiin vielä kaksi muuta golfseuraa. 
Kakkoseksi ennätti Viipuri, jossa 
golfia oli harrastettu jo kymmenlu-
vun puolivälistä alkaen, mutta itse 
seura, Viipurin Golf, saatiin aikai-
seksi vuonna 1938. Ensin pelailtiin 
Huusniemessä tenniskenttien ympä-
rillä pientä par-3 -kenttää ja vuonna 
1939 siirryttiin ihan oikealle kentälle 
Maaskolaan. Pian sotatoimet hääti-
vät golffarit sieltä muualle Suomeen 
ja lopulta Lappeenrantaan, jossa 
ensimmäinen kenttä perustettiin 
kaupungin lentokentän liepeille. 
Suomen kolmanneksi golfklubiksi 
ennätti kesällä 1939 perustettu Porin 
Golfkerho. Porilaisten ensimmäisiä 
pelipaikkoja olivat Lyttylän ja Paar-

Ensimmäisiä porilaisgolffareita Kaariluodon rantamaisemissavarusteinaan katajan juura-
kosta veistetyt mailat. Vasemmalta Onni Honkasalo, Juha Tuuras, Risto Roslander, Armas 
Honkasalo, Taisto Stenberg ja Alvar Vuorilehto.
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ravintolanpito mukaan lukien. Hän 
myös kehitti kenttää kaiken aikaa ja 
nykyinenkin Talin kenttä on edelleen 
pääosin hänen suunnittelemansa.

Porilaiset olivat luonnollisesti in-
noissaan saamastaan nopeasta vas-
tauksesta ja ilmoittivat paluupostis-
sa ne neljä jäsentään, jotka olisivat 
tulossa mukaan perustamaan Suo-
men golfliittoa. Sitten aloitteen teki-
jät jäivät toivorikkaina odottamaan 
lopullista kutsua, jota vaan ei alka-
nut kuulua. Ensin siihen alkoi men-
nä kuukausia, sitten vuosia ja vasta 
vajaan kolmen vuoden päästä sai 
PGK:n sen hetken vahva mies Erkki 
Lehto kirjeen Taavi Pohjanpalolta, 
jossa tämä, vähän niin kuin uutisen-
omaisesti ilmoitti, että he ovat tääl-
lä Helsingissä päättäneet perustaa 
Suomen Golfliiton ja voisiko Pori lä-
hettää sinne edustajansa. Kokous oli 
määrä pitää viikon päästä Helsingin 
Pörssiklubilla. Seuroille lähetetyn 
kutsukirjeen lisäksi Helsingin Sano-
missa kutsuttiin isohkolla ilmoituk-
sella Golfpelin harrastajia Suomen 
Golfliiton perustavaan kokoukseen 
4.3.1957, kello 12.00. Kolmen van-
hemman seuran lisäksi kokoukseen 
ilmestyy, vähän yllättäen, myös 
edustajia Kokkolan Golfista, joka on 
perustettu vain kaksi viikkoa aikai-
semmin.

Liiton synty
Kokous valitsi liiton ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi Eljas Erkon, vara-
puheenjohtajaksi tuli P. H. Zilliacus, 
sihteeriksi Taavi Pohjanpalo ja rahas-
tonhoitajaksi Martti Tulonen. Kaikki 
edellä mainitut olivat HGK:n jäseniä. 
Muut jäsenet olivat Erkki Lehto Po-
rista, Per Wiik Kokkolasta ja Väinö 
Pelkonen Lappeenrannasta, jonne 
puheenjohtaja Pelkonen oli lopulta 
siirtänyt seuransa Viipurin Golfin, 
sekä henkilökohtaisesti huolehtinut 
siitä, että seuran irtain omaisuus, 
joka käsitti mm. kymmeniä mailoja, 
seurasi mukana. Viipurissa pelaa-
mista oli nimittäin harrastettu etu-
päässä seuran mailoilla.

Uuden liiton ensimmäisen kesän 
tärkein tehtävä oli järjestää ensim-
mäiset viralliset SM-kilpailut, niin 
miehille kuin naisille. Tässä yhtey-
dessä kannattaa todeta, että kaikkia 
HGK:n varhaisten vuosien mestareita 
kutsuttiin myös Suomen Mestareik-
si. Näistä epävirallisista mestareista 
kannattaa ehkä mainita muutama 
myös nimeltä. Kaikki 30-luvun nais-
ten mestaruudet (7 kpl )menivät yh-
delle ja samalle henkilölle, joka oli 
belgialaisen diplomaatin rouva, Et-
hel Hampf. Miesten sen ajan mesta-
reista on syytä mainita Autokeskuk-

Porilaiset golf vaikuttajat Erkki Lehto ja Reijo Louhimo Kalaforniassa 1983.

sen omistaja, Eric H. Broman (4 kpl) 
sekä paroni Konstantin ”Tino” Ram-
say (3 kpl), jonka suku hallitsi Talin 
kartanon maita paljon ennen golffa-
rien tuloa. Ensimmäisiksi virallisiksi 

Suomen Mestareiksi kesällä 1957 
leivottiin Talin kentällä, Ebba Hirn ja 
Jalo Grönlund, joka oli voittava niitä 
yhteensä 12 kappaletta.

Nuorella liitolla ei ollut luonnolli-
sestikaan rahaa palkata henkilökun-
taa vielä pitkään aikaan ja pakollis-
ta paperisotaa hoitivat talkootöinä 
mm. Taavi Pohjanpalo, Asko Laukka 
ja Holger Malmsten. 70-luvun lop-
puvuosina liitto palkkaa Juhani Hy-
väkön toimistonsa puolipäiväiseksi 
hoitajaksi ja häntä seuraa Jorma 
Huhtanen, josta tulee liiton ensim-
mäinen kokopäiväinen työntekijä 
tittelillä toiminnanjohtaja vuonna 
1983. Virkaa ovat hänen jälkeensä 
hoitaneet Osmo Saarinen, Kari Hag-
fors, Mikko Rantanen, Risto Korpela 
ja tälle hetkellä Petri Peltoniemi.

Kenttien kehitys
Ensimmäiset kenttämme olivat 
yleensä korkeintaan 9-reikäisiä, 
mutta vuonna 1937 HGK sai sen ver-
ran lisää maata, että kenttä laajeni 
13-reikäiseksi. Sotien aikana kau-

Lassi TilanderJalo Grönlund Aulangon ykköstiillä 1960-luvulla.

punki otti osan klubin maista takai-
sin itselleen ja kenttä typistyi heti 
sotien jälkeen vain 8-reikäiseksi. 
Vuoden 1952 Olympiakisojen lähes-
tyessä Talissa rakennettiin kiivaas-

ti uusia reikiä ja samana päivänä, 
kun Helsingin Olympiakisat avattiin 
19.7.1952, avautui vanhin kenttäm-
me ensimmäisenä suomalaisena 18 
reiän kenttänä. Kiire johtui siitä, että 
olympiavieraiden joukossa oletet-
tiin olevan paljon golfin harrastajia. 
Sotien takia peruuntuneet vuoden 
1940-kisat toivat mukanaan myös 
yhden uuden kentän maahamme. 
Hotelli Aulangon tuolloin omistanut 
Suomen Matkailuyhdistys rakensi 
silloin alueelleen, nyttemmin nimellä 
Hugo tunnetun, pienen ja edelleen-
kin hyvin toimivan kauniin kentän. 
Se valmistui kesällä 1940, mutta 
alue otettiin sotien takia jo seuraa-
vana kesänä viljelyskäyttöön ja vas-
ta vuonna 1959, alkoi golfin pelaami-
nen siellä uudestaan.

HGK:n omistama Talin kenttä sai 
olla peräti 30-vuotta maan ainoa 
18-reikäinen. Vuonna 1982 valmistui 
seuraava ns. täysimittainen eli Espoo 
ja sitä seurasivat vuoden välein Sarf-
vikin vanhempi kenttä ja Aura Golfin 
kenttä Turun Ruissalossa. Tänä päi-

vänä meillä on 130 golfseuraa ja kun 
monella seuralla on useampi kenttä, 
tulee niiden kokonaismääräksi, vä-
hän laskutavasta riippuen, noin 175 
kappaletta. Tällä hetkellä ei uusia 
kenttiä juurikaan rakenneta, mutta 
vanhoja sen sijaan jonkin verran kor-
jaillaan ja laajennetaan. Kokonaispe-
laajamäärään suhteutettuna kenttiä 
tuntuisi siis juuri tällä hetkellä ole-
van riittävästi. 

 

Hilkka Honkajuuri Aulangon naisten ykköstiillä 1960-luvulla.

Aulangon avajaiskilpailusta otettu kuva 
vuonna 1940.



18 19

Suomen golfhistoriallisen seuran 
(SGHS) mestaruuskilpailut 2017 

Lassin pokaali 2017

Osallistumisoikeus
SGHS jäsenet tasoituksella 36,0 tai alle. Vuo-
den 2016 kisan neljä parasta pelaajaa ovat 
järjestyksessä ns. sijoitettuja pelaajia. Muut 
pelaajat arvotaan osallistujamäärän perusteel-
la kaavioon. Tarvittaessa voidaan tehdä myös 
lohkoja tai alueellisia kaavioita/lohkoja ottaen 
huomioon pelaajien kotikentät. 

Pelimuodot
SGHS:n mestaruus ratkaistaan perinteisin hik-
korivälinein henkilökohtaisena tasoituksellise-
na reikäpelinä. 

Tasoitukset
Tasoituksena käytetään ns. Sunningdale-tasoi-
tusta. Tilanteessa 2 up häviöllä oleva pelaaja 
saa seuraavalle väylälle yhden lyönnin edun. 
Yhden lyönnin etu on voimassa siihen saakka 
kunnes ollaan tilanteessa 1 up. Ottelun ollessa 
tasatilanteessa 18 pelatun reiän jälkeen, pela-
taan jatkoreikiä ”sudden death”-menetelmällä 
kunnes voittaja on selvillä. 

Pelikenttä
Pelikentän voivat pelaajat vapaasti valita. Mi-
käli pelikentästä ei päästä yksimielisyyteen 
pelikenttä voidaan arpoa. Reikäpelimestaruu-
desta pelataan klubitiiltä, eli miehet keltaiselta 
ja naiset punaiselta.

Peliajat
Pelaajat sopivat itse peliaikansa. Ajanvaraus 
tapahtuu normaalien ajanvaraussääntöjen 
puitteissa.

Viheriöt
Pelissä käytetään ”Stymie”-sääntöä. Mikäli 
vastustajan reikää lähempänä oleva pallo on 

yli 6” (15 cm) päässä pelaajan pallosta, vastus-
tajan ei ole tarpeen nostaa palloa. Mikäli kau-
empana olevan pelaajan pallo osuu vastusta-
jan palloon, vastustaja voi jatkaa peliä pallon 
uudesta paikasta tai hän voi palauttaa pallon 
sen alkuperäiseen paikkaan. Mikäli vastusta-
jan lähempänä oleva pallo menee kosketuksen 
seurauksena reikään, pallo on reiässä ja siirty-
mistä ei lasketa lyönniksi. 

Tulokset
Kisalle perustetaan sivut edellisvuoden tapaan 
Facebook-tapahtumana. Otteluiden tulokset il-
moitetaan vastuuhenkilölle, joka ylläpitää kaa-
vioita. Reikäpelien tulokset ilmoitetaan muo-
dossa: reikiä johdossa/reikiä jäljellä. Esim. jos 
ottelu päättyy reiälle numero 17 voittajan olles-
sa kaksi reikää edellä, on ottelun tulos 2/1.

Ilmoittautuminen ja kilpailumaksut
SGHS reikäpelimestaruus on maksuton ja il-
moittautua voi sähköpostitse (jussi.holma-
lahti@valvira.fi) 10.5.2017 mennessä. Kaavio 
ja alustavat aikataulut julkaistaan toukokuun 
puolivälissä.

Suomen golfhistoriallisen seuran mesta-
ri palkitaan Hickory Tourin finaalissä syksyllä 
2017.

Keväällä 2016 osallistuin Antti 
Paatolan kanssa Scottish Hickory 
Extravaganza tapahtumaan. Ta-
pahtuma sisälsi neljä eri hikkori-
golf kierrosta links-kentillä Moray 
lahden äärellä. Varusteiden kanssa 
koimme hankaluuksia mutta saim-
me kuitenkin pelit pelattua, tosin 
pääosin lainamailoilla. Tästä huoli-
matta matka oli hieno kokemus.

Kiertueen aikana pelasimme 

Highlands

Nairnin, Broran, Tainin ja Royal Dor-
nochin Championsip-kentät. Royal 
Dornoch Golf Club juhli koko vuoden 
2016 seudun 400-vuotista golfhisto-
riaa ja tapahtuma oli osa tätä juhlin-
taa. Golf Digest valitsi viime vuonna 
Dornochin Championship-kentän 
maailman viidenneksi parhaaksi ja 
Skotlannin parhaaksi golfkentäksi. 
Tainissa osallistuimme Skotlannin 
32. hikkorimestaruuskilpailuihin.

Tapahtumaan osallistui myös 
joukko ruotsalaisia hikkoripelaajia. 
Tapahtumaan voi mm. tutustua tar-
kemmin Jörgen Isberg ylläpitämäs-
tä blogista : http://www.hickorys-
hop.se/

Ohessa kuvia pääosin Dornoch 
ja Nairn kentiltä.

Risto Lehtinen
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Vuosi 2017 on monella tavalla mer-
kityksellinen: vietämme Suomen it-
senäisyyden 100–vuotisjuhlaa, Carl 
Gustaf Mannerheimin syntymästä on 
kulunut 150 vuotta ja kaiken lisäksi 
Suomen Golf Historiallinen Seura 
ry täyttää 10 vuotta. On siis sopiva 
hetki nostaa esiin se fakta, että Man-
nerheim oli mitä suurimmalla toden-
näköisyydellä suomen ensimmäinen 
golfin pelaaja. Sydäntä tietysti läm-
mittää se, että maamme historialle 
näin merkittävä henkilö on jättänyt 
jälkensä myös suomalaisen golfin 
historiaan. Tässä artikkelissa tutkin 
hieman syvemmin Mannerheimin 
golfharrastusta.

Suomen golfin historiasta 
lyhyesti
Ensin on kuitenkin syytä lyhyesti 
kerrata Suomen golfin alkuaikoja. 
Monelle Suomen golfin historian al-
kuvaiheet ovat yhtä kuin Helsingin 
Golf Klubin historia. HGK on Suomen 
vanhin toimiva golfseura, joka on pe-
rustettu vuonna 1932. HGK:n perus-
tajista löytyykin joukko innostuneita 
golfareita, jotka tunnetusti pelasivat 
golfia Helsingissä jo vuosina 1930 ja 
1931 ns. Pallokentän alueella. HGK:n 
puuhamiehinä olleet henkilöt (mm. 
Jensen, Frenckell, Brodie) olivat kaik-
ki kansainvälisiä vaikuttajia ja saivat 
varmasti ensi kosketuksen golfiin 
ulkomailla, todennäköisesti joskus 
1920-luvun loppupuolella.  Voidaan 
siis todeta, että varsinainen golfin 
peluu alkoi Suomessa suomalaisin 
voimin noin vuonna 1930. Tätä en-
nenkin golfia oli pelattu Suomessa, 
mutta oletettavasti ei suomalaisten 
toimesta. Vuosisadan alussa mitä 
todennäköisimmin Venäjän tsaarin 
perhe pelasi golfia Virolahdella, ti-
lalla joka edelleen on osa itsenäistä 
Suomea. En ole löytänyt kuvatodis-
teita asiasta; näkemissäni kuvis-
sa on lähinnä tenniksen peluuta ja 
yleistä ulkoilua. Tarinoiden mukaan 
kuitenkin tsaariperheen kesähuvilal-
la tai datsalla oli pieni golfalue. Tätä 

Mannerheim 
– Suomen ensimmäinen golfari

teoriaa tukee voimakkaasti myös 
se, että venäjän tsaarisuvun jäsen, 
maanpaossa elänyt suurruhtinas Mi-
hail (Mihail Mihailovitsh Romanov) 
oli mukana perustamassa kuului-
saa Cannes Mandelieun golfkenttää 
Ranskan Rivieralle vuonna 1891. 

Vuoden 1900-luvun alun ja vuoden 
1930 väliin jää pitkä aika. Itseäni on 
kiinnostanut mitä tuolloin on tapah-
tunut. Monessa Euroopan maassa 
golf oli jo kovassa kasvuvauhdissa 
1900–luvun alussa, mutta ei Suo-
messa. Pakostikin joku suomalainen 
on pelannut golfia jo ennen sen ran-
tautumista suomeen. 

Mannerheim
Mannerheim on varmasti Suomen 
lähihistorian merkittävimpiä henki-
löitä. Hänestä on kirjoitettu valtava 
määrä kirjoja ja edelleen tänä päivän 
hän saa paljon huomiota. En lähde 
tässä avaamaan Mannerheimin koko 
historiaa, mutta pieni taustoitus on 
paikallaan. Mannerheim tai paroni 
Mannerheim syntyi suomenruotsa-
laiseen aatelisperheeseen ja asui 
lapsuutensa Louhisaaren kartanos-
sa Asikkalassa. Nuoruudessaan 
hän kouluttautui ja suuntautui soti-
lasuralle, tehden aluksi uraa tsaarin 
armeijassa Venäjällä. Myöhemmin 
hän oli sotilaallisesti ja poliittisesti 
aktiivinen Suomessa vuodesta 1916 
eteenpäin. Mannerheim matkusteli 
todella paljon, se oli hänelle vält-
tämätöntä ja varmasti myös suuri 
mielenkiinnon kohde. Hän puhui 
useita kieliä, mistä oli matkuste-
lussa paljon etua. Luettuani monta 
kirjaa Mannerheimista maalautuu 
kuva kosmopoliitista herrasmiehes-
tä, joka selkeästi nautti sosiaalises-
ta kanssakäynnistä ja jolla oli hyvin 
perinteiset vuosisadan alun herras-
miehen arvot. Hänen suurimmat 
mielenkiinnon kohteensa työuran ja 
maailmanpolitiikan ulkopuolella oli-
vat selkeästi hevoset ja metsästys, 
jos siis pois luetaan sosiaaliset kon-
taktit. Suurin osa hänen ns. vapaa-

ajan matkoistaan liittyi jollain tavalla 
juuri metsästykseen, ellei kyseessä 
sitten ollut omaan terveyteen liitty-
vät ns. hoitokaudet. 

Näitä hoitokausia Mannerheim 
vietti elämänsä aikana mm. Karlsba-
dissa (nyk. Karlovy Vary), Lausannes-
sa ja Montreauxissa.  Metsästyksen 
merkitys ilmeen paitsi matkojen tee-
moista, myös siitä, että hän vuokrasi 
useiden vuosien ajan metsästysalu-
etta Tirolissa Itävallassa. Hevosista 
hän monesti puhuu hyvin kunnioit-
tavasti, ne ja ratsastus olivat hänelle 
selkeästi merkityksellisiä. Yleisesti 
ottaen voidaan todeta, että hän oli 
ulkoilmassa viihtyvä ihminen. Man-
nerheim syntyi vuonna 1867 ja kuoli 
83 vuoden ikäisenä vuonna 1951.

Mannerheimin golf
Kirjoitin tähän samaan vuosikir-
jaan viime vuonna laajan artikkelin 
Mannerheimin golfmailoista. Nämä 
mailat ovat säilyneet ja ovat Man-
nerheim-museon hallussa. Museon 
kokoelmissa on myös muuta Man-
nerheimin golfaamiseen liittyvää 
esineistöä, kuten yksi kirja, palloja, 
tiitä ja harjoitusvälineitä.

Mannerheimin mailoista ilmenee 
selkeästi, että ne on pääasiallisesti 
ostettu Ranskasta. Mitä suurimmalla 
todennäköisyydellä golf pro Arthur 
Delliltä, joka toimi Ranskan Rivieral-
la vuosina 1910-1927. Yksi mailoista 
viittaa myös Pariisissa olleeseen ur-
heilukauppaan. 

Mannerheimin rautamaila, 
jossa A Dellin leima.

Kuva Mika Hjorth
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Tutkimalla Mannerheimin edesot-
tamuksia Suomen itsenäistymisen 
jälkeen on helppo todeta, että vuo-
den 1918 jälkeen, kun Mannerheimil-
le ei löytynyt selkeää roolia Suomen 
poliittiselta kentältä, hän matkus-
teli todella paljon. Hänelle kerättiin 
vuonna 1919 kansalaiskeräyksellä 
iso rahallinen lahjoitus, jonka turvin 
hän pystyi elämään hyvää elämää. 
Tämä ei tosin tarkoittanut, että hän 
olisi ollut toimettomana. Hän oli hy-
vin aktiivinen sosiaalisesti, seurasi 
tarkoin politiikka ja ajoi Suomen 
etua. Rauhan vuosina 1919 - 1939 
hän toimi myös paljon vapaaehtois-
työssä.

Vuoden 1919 toisella puoliskolla 
hän matkusti ulkomaille. Hän halu-
si tavata tytärtään Sophie Manner-
heimia joka asui Pariisissa ja toista 
tytärtään Anastasie Mannerheimia 
Lontoossa. Samaan aikaan Manner-

Mannerheimin setti ja bägi. 

Kuva Mika Hjorth

Mannerheimin arkistoista löytynyt Le Golf 
Hotelin kirjepaperi, jonka toisella puolella 
Bezique -korttipelin tuloksia.  

Kuva Mika Hjorth

heim osallistui omalta osaltaan dip-
lomaattina Pariisissa Ahvenanmaan 
kysymyksen ratkaisuun. 

On tiedossa, että vuonna 1919 
Mannerheim vieraili Sophien kans-
sa myös Ranskan Rivieralla. Hän 
mainitsee matkastaan kirjeessä 
Marie Lubomirskalle. Paluumatkalla 
Pariisiin hän myös tapasi suurruh-
tinas Nikolai Nikolajevitsin Antibe-
sissä Ranskan Rivieralla. On hyvin 
mahdollista, että hän juuri tällöin 
sai ensi kosketuksen golfharrastuk-
seen. Mannerheim-arkistoista löytyy 
Le Golf Hotelin muistiinpanopape-
ri, jonka takapuolelle Mannerheim 
on kirjoittanut Bezique-korttipelin 
tuloksia. Ranskan Rivieralla elettiin 
1910- ja 1920-luvuilla kovaa golfbuu-
mia, golfkentät olivat yleensä heti 
hotellien yhteydessä ja harrastami-
nen oli tehty helpoksi ja sosiaalises-
ti hyväksyttäväksi hotellivieraiden 
keskuudessa. Oma teoriani on, että 
Mannerheim innostui täällä kokei-
lemaan golfia. Hänen uusi elämän-
tilanteensa ja jonkinlainen vapaus 
virallisista tehtävistä saattoivat an-
taa potkua uusien asioiden kokei-
lemiseen. Tämä on tapahtunut mitä 
todennäköisimmin vuonna 1919 tai 
1920. Hänen tiedetään myös olleen 
Ranskan Rivieralla vuonna 1922, 
jolloin hän mm. keskusteli Ruotsin 
kuninkaan kanssa. Mielenkiintoinen 
yksityiskohta on myös, että Manner-
heim tunsi hyvin Venäjän hallitsevaa 
eliittiä, joita hän myös tapasi mat-
koillaan. Myös Mannerheimin eng-
lantilaiset kontaktit ja vierailut Lon-
tooseen 1919 - 1920 ovat saattaneet 
vaikuttaa hänen päätökseensä ko-
keilla golfin harrastamista. Voidaan 
myös todeta, että jossain määrin 
ajan sosiaalinen paine varmaankin 
vaati kansainvälistä eliittiä harras-
tamaan tiettyjä asioita ja osamaan 
tiettyjä pelejä.

Mannerheim vieraili myös useasti 
Karslbadissa. Siellä hän vietti usein 
vähintään kerran vuodessa 2-5 vii-
kon mittaisia hoitojaksoja. Nämä 
vierailut alkoivat 1920-luvun alus-
sa. Näihin vierailuihin hän saattoi 
myös yhdistää metsästysmatkoja 
vuokraamilleen Tirolissa sijainneil-

le metsästysmaille.  Karlsbadissa 
pelattiin golfia jo varhain; vuonna 
1904. Mannerheimin oletetaan pe-
lanneen golfia Karslbadissa ja osta-
neen siellä myös golfopetusta.  Esi-
merkiksi Sakari Virkkunen mainitsee 
kirjassaan Mannerheimin pelanneen 
golfia Karslbadissa ja seurustelleen-
sa siellä muiden siniveristen kanssa. 
Todisteena tästä on mm. Manner-
heimin itsensä kirjoittama muistiin-
pano, jonka löytyy Kansallisarkiston 
Mannerheim-arkistosta. Muistiinpa-
nolla ei ole päiväystä, mutta se on 
todennäköisesti peräisin 1920- lu-
vulta. Arkistosta löytyy myös saman 
ajan kartta Karlsbadista, jossa myös 
mainitaan ”Golfplatz”. 

Vaikuttaa kuitenkin todennäköi-
seltä, että Mannerheimin golfura ei 
ollut kovin pitkä. Hän pelasi tai har-
rasti lajia jollain tavalla vuosina 1919 
- 1923. Vuonna 1923 hän matkusti 
Algeriaan, jossa hän joutui pahaan 
auto-onnettomuuteen ja loukkasi 
pysyvästi jalkansa. Toipuminen on-
nettomuudesta kesti pitkään, eikä 
hänen jalkansa koskaan palautunut 
ennalleen. Tämän jälkeen on helppo 
kuvitella, että hänen halunsa ope-
tella uutta, paljon kävelyä vaativaa 
lajia varmasti väheni. En ole löytänyt 
selkeitä viitteitä siitä, että hän olisi 
jatkanut harrastamistaan tämän jäl-
keen, ainakaan kovinkaan aktiivises-
ti. Kuitenkin hänellä olisi varmasti 

Kartta 1920-luvun lopusta, 
jossa näkyy koko kaupunki ja kartan ala-
reunassa golfkentän sijainti juuri kartan 
reunan eteläpuolella. 
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Mannerheimin muistiinpano. 
Mannerheim on kirjoittanut lapulle ruot-
sinkielellä kahden viikon golfkulut: peli, 
opetus, caddie ja 12 palloa. Lisäksi hän 
on lisännyt kirjautumis- ja vakuutuskulun 
loppuun. Muistiinpanoa ei ole päivätty, 
eikä siitä myöskään käy ilmi onko se vain 
huomio vai onko hän todellisuudessa 
maksanut nämä summat. Mannerheim 
oli tarkka ja kirjasi muistivihkoon paljon 
asioita, toteutuneita kuluja, mutta myös 
yleisiä muistiinpanoja tapaamistaan 
henkilöistä, hyvistä hotelleista, kaupoista, 
jne.
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ollut siihen paljon mahdollisuuk-
sia myös myöhemmin elämässään. 
Mannerheimin museosta löytyy kirja 
Modern Golf (PA Vaile 1914 2nd ed.) 
Kirjassa on Mannerheimin exlibris, 
joka kielii siitä, että kirja oli hänelle 
tärkeä, mutta kirja on kovin lukemat-
toman näköinen ja kirjan ainoa mer-
kintä: taitettu sivunkulma, löytyy jo 
sivulta 8. Loppuiko kiireisen Manner-
heimin into lajia kohtaan jo ennen 
kuin se alkoi?

Tiettävästi Mannerheim ei kos-
kaan pelannut Suomessa. 1930- ja 
1940-luvulla hän tapasi useasti rat-
sastaa Kaivopuistosta Taliin ja nautti 
Talin kartanolla virvokkeita ennen 
paluumatkaa. Myös Helsingin Sano-
mat kirjoittaa 20.6.1939, että Man-
nerheim silloin seurasi peliä Talissa 
(ottelu ministeri Erkon ja kenraali Kir-
ken välillä). Hän varmasti näki paljon 
tuttuja Talissa ja oli varmasti omalta 
osaltaan vaikuttamassa Talin golf-
kentän syntyyn, hän tunsi hyvin mm. 
Erik Von Frenckellin joka oli Talin en-
simmäinen puheenjohtaja ja toimi 
myös Helsingin kaupunginjohtajana. 
Tiedetään myös, että Mannerheimil-
le harkittiin Talin kunniajäsenyyttä. 

Mannerheimin allekirjoituksella ja Ex Lib-
ris -merkillä varustettu PA Vailen Modern 
Golf kirjan toinen painos vuodelta 1914.
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Jostain syystä nämä suunnitelmat ei-
vät koskaan toteutuneet. Itse uskon, 
että Mannerheim jossain vaiheessa 
teki tietoisen päätöksen, eikä jatka-
nut lyhyen aikaa kestänyt golfhar-
rastustaan. 

Mannerheimin museon golfesi-
neistössä on kevyitä harjoituspalloja 
ja laskuvarjopallo ”The New Captive 
Golf Ball”, joten onhan mahdollista, 
että hän jossain vaiheessa kotinsa 
ympäristössä Kaivopuistossa on har-
joitellut aikansa kuluksi. Tätä emme 
voi kuitenkaan varmasti tietää. 

Mannerheimin golfkentät
Ainakin osa Mannerheimin mailoista 
on Hyeres Golf Club pron Arthur Del-
lin myymiä, Dell oli prona Hyeresissä 
vuosina 1919 - 1927. Lisäksi Manner-
heimin arkistosta löytyy hotellin kir-
jepaperi Hyeresin Le Golf Hotellista. 
Oletamme siis, että täällä Manner-
heim sai ensi kosketuksensa golfin. 

Mannerheimin harjoitusvälineitä, kevyitä 
palloja ja englantilainen John Jaques & 
Sons laskuvarjolla varustettu pallo. 
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The Hyeres Golf Club, joka tunnettiin 
myös nimellä Hyeres Les Palmiers 
Golf Club perustettiin brittien toi-
mesta vuonna 1894. Aluksi kenttä 
oli ainoastaan lyhyt harjoituskenttä, 
mutta laajeni monien vaiheiden jäl-
keen täysmittaiseksi 18 reikäiseksi 
kentäksi vuonna 1906. Laajennuksen 
takana oli hotelli ja sen omistajata-
hot, jotka halusivat hyötyä kasvavas-
ta golfinnostuksesta ja turismista. 
Golfkenttä sijaitse lähellä hotellia. 
Myös kuulu golfkirjailia Bernard Dar-
win vieraili kentällä ja kirjoitti siitä 
The Times –sanomalehteen arvos-
tavasti verraten kenttää tyypilliseen 
brittiläiseen puistokenttään. 

Golf-aiheinen Hyeres-matkailumainos 
1920-luvulta. 

Hyeres Golf Hotel –postikortti 1920-luvulta.
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Arnaud Massy, yksin ranskan tunnetuim-
pia pelaajia pelaa englantilaisia vastaan 
Hyeresissä vuonna 1909. 
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Hyeres klubitalo vuodelta 1918, taustalla näkyy golfhotelli. 
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Hyeresin kentän erikoisuuksiin 
kuului bunkkereiden puuttuminen. 
Paikallinen hevosharrastaja ei hy-
väksynyt bunkkereita, koska pelkäsi 
hevosten katkovan jalkansa niissä. 
Sen sijaan kentälle rakennettiin rat-
sastusesteitä, jotka tekivät muuten 
tasaisesta kentästä haastavamman. 
Hyeres Les Palmiers ei ollut siihen 
aikaan mikään kansainväliset mit-
tapuut täyttävä kenttä. Suurimmat 
kilpailut pelattiin samalla alueella si-
jainneella Hyeres Costabelle kentäl-
lä. Kuitenkin Les Palmiers oli tähän 
aikaan Rivieran ainoa kenttä missä 
pelattiin golfia vuoden ympäri, muut 
kentät olivat usein kiinni kesän kuu-
mimpina kuukausina.  Hyeres Les 
Palmiers kentää ei valitettavasti 
enää ole olemassa ja kenttäalue on 
rakennettu osaksi kaupunkia. Toi-
minta lakkasi toisen maailmasodan 
alla. Hotellirakennusta pommitettiin 
vuonna 1944 niin pahasti, että se oli 
purettava. 

Samoihin aikoihin 1920-luvun 
alussa Mannerheimin tiedetään 
myös pelanneen golfia toisella puo-
lella Eurooppaa Karlsbadissa. Karls-
bad kuului Itävaltaan, mutta siirtyi 
vuonna 1918 uuden valtion Tsekko-
slovakian hallintaan. Nykyään Karls-
bad, tunnetaan nimellä Karlovy Vary 
ja on osa Tsekkiä. Karlsbad on aina 
ollut kylpyläkaupunki, kaupungin 
läpi virtaa kirkasvetinen Tepla–joki 
ja kaupungissa on toistakymmentä 
kuumaa lähdettä, joiden ympärille 
kylpylätoiminta on rakennettu. 

Karlsbadiin rakennettiin golfkent-
tä vuonna 1904. Vuoristoisella alu-

eella sopivan paikan löytäminen oli 
varmasti haastavaa ja kenttä sijaitsi 
hieman kaupungin ulkopuolella Gey-
ser Park -nimisellä alueella. Pelaajia 
kuljetettiin kentälle kaupungin ho-
tellelita hevoskärryillä. Tämä oli var-
masti myös syy siihen, että täyden 
palvelun klubitalo oli kovin edustava 
pitsihuvila.  Golfkenttä oli vain yh-
deksän reikäinen ja hyvin tasainen,  
mutta varmasti sitäkin haastavam-
pi. Virtaava Tepla–joki oli pelissä 
monella reiällä. Nykyään golfkent-
täalueelle on rakennettu lomakylä 
ja kenttää tuskin enää tunnistaa. 
Joitakin kohtia kuitenkin vielä löytyy, 
jossa selvästi voi hahmottaa vanhan 
golfkentän olemassa olon. Kaunis 
klubitalo on myös poissa ja sen pai-
kalla toimii lomakylän uusiravintola. 
Kuitenkin yksi rakennus on säilynyt 
tältä aikakaudelta. Ilmeisesti jon-
kunlaisena porttirakennuksena, he-
vostaksien huoltorakennuksena toi-
minut kivirankennus, ja osa vanhaa 
muuria ovat vielä paikallaan. 

Karlsbadin kenttää kuvaillaan 
myös Helsingin Sanomien artikke-
lissa vuodelta 1993. Artikkelissa kui-
tenkin annetaan hieman virheellinen 
kuva kentän layoutista ja klubitalos-
ta, ohessa alkuperäinen layout. 

Karlsbadin (Karlovy Varyin) golf-
kenttää ei enää ole samassa muo-
dossa, mutta golfseura on edelleen 
voimissaan ja jatkaa toimintaa uu-
della kentällä. Nykyinen kenttä on 
rakennettu kaupunkia ympäröivien 
kukkuloiden päälle vuonna 1996.  
Mannerheimin tiedetään useimmi-
ten asuneen The Bristol hotellissa 

1920-luvun mainos Karlsbadista. 
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Karslbadin 9-reikäinen kenttä, kenttäkartasta käy ilmi, että Tepla–joki oli pelissä lähes 
joka reiällä.
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Osa vanhasta Karlsba-
din kentästä on vielä 
tunnistettavissa, run-
saasta puustosta huo-
limatta: Kuva on otettu 
kentän 4. reiän greeniltä 
ja kuvan oikealla puolel-
la näkyy vanhan kentän 
viidennen reiän greeni.
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Kuvassa ainoa alkuperäinen jäljellä oleva rakennus, joka on kunnostettu ja siihen on 
lisätty toinen kerros. Aikanaan talo on ollut jonkunlaisessa huoltokäytössä. 
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Kuvassa mahdollisesti osa vanhaa aitaa ja 
porttia kentän vanhan sisääntulon kohdalla.
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Grand Hotel Pupp, 
Karlovy Vary, yksi Man-

nerheimin suosimista 
hotelleista, joka on 

edelleen toiminnassa.
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Mannerheimin arkistosta löytynyt Karls-
badin turistikartta 1930-luvulta. Karttaan 
on merkitty hotellien ja myös golfkentän 
sijainti. ”
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Lassi Tilander: keskustelut 2014-2016Mannerheim arkistossa olleita matkailuesitteitä 1940-luvun lopulta. Vaikka Mannerheim 
ei tiettävästi pelannut golfia, hän vietti elämänsä loppuvuodet Sveitsissä, siksi arkistoi-
hin on kertynyt runsaasti matkailuesitteitä, jossa myös golf on huomattavasti esillä. 

Kuva Mika Hjorth / 
Kansallisarkisto GM”

Mannerheim vuonna 1950. 
Kuva Mannerheim museon kuvapankki

hoitojaksojensa aikaan. Tätä hotellia 
ei valitettavasti enää ole, mutta toi-
nen hänen suosimistaan hotelleista 
The Grand Hotel Pupp on vielä ole-
massa. Tätä hotellia hän suositteli 
lämpimästi myös metsästysmatkoil-
laan tapaamilleen brittidiplomaateil-
le 1920-luvulla.

Lopuksi
Lopuksi voidaan todeta, että on hy-
vin todennäköistä, että Mannerheim 
todella oli ensimmäinen suomalai-
nen golfin pelaaja. Hän kiinnostui 
lajista 1919, eli 11 vuotta ennen kuin 
ensimmäiset lyönnit lyötiin Helsin-
gin Pallokentällä vuonna 1930, jonka 
jälkeen Helsingin Golfklubi perus-
tettiin. Paljon kysymyksiä on vielä 
kuitenkin avoinna ja paljon jää arvai-
lujen varaan. Voimme kuitenkin kaik-
ki golfarit olla ylpeitä siitä, että pe-
lillä on ollut merkitystä myös oman 
maamme historiassa.

Lähteet:

Ensimmäiset suomalaiset hikkoripe-
laajat World Hickory Open Champi-
onship kisoissa olivat Golf Talmasta 
Mika Lindström ja allekirjoittanut. Jo 
oli aikakin osallistua upeimpaan hik-
korikisaan joka on pelattu jo 12 ker-
taa Skotlannissa jo edesmenneen 
Lionel Freeman järjestämänä. 

Täällä kertaa pelattiin upealla, 
vanhalla ja vaikealla Panmure Golf 
Clubilla (1845). Osallistujia on noin 
120 hikkoripelaajaa 18:sta eri maas-
ta. 

Pelit aloitettiin 10.10. ryhmäpelillä 
3 hengen bestball.  Se päivä pidettiin 
kentällä hauskaa ja tutustuttiin vai-
keisiin väyliin upeassa syyssäässä. 
Illalla meille pelaajille oli järjestetty 
upea illallisgaala juhlapuheineen.

11.10.  Oli ensimmäinen pelipäi-
vä World Hickory Open kisassa, pe-
lasimme Mikan kanssa kumpikin 
Medal-sarjassa. Minulla eka kierros 
sujui kohtalaisesti 92 lyöntiä mutta 
Mikalla oli vaikeampaa 101 lyöntiä. 
Toisena pelipäivänä osat vaihtuivat 
Aki 99 lyöntiä ja Mika 91 lyöntiä mut-
ta selvä voitto Akille kokonaisella 
lyönnillä.  Koko kilpailun voitti Skot-
lannin oma poika Open voittaja San-
dy Lyle mutta Ruotsin Johan Moberg 
yritti pistää kovasti kampoihin.

Linkissä http://www.worldhicko-
ryopen.com/index.html voitte tutus-
tua lisää aiheeseen ja tänä vuonna 
lähdemme kunnon porukalla mu-
kaan tuohon upeaan hikkoritapahtu-
maan joka pelataan 1.-7.10. Edinbur-
gin lähellä olevalla Kilspindie GC.

Hikkorikautta odottaen
Aki Ahlfors

World Hickory Open Championship 2016
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Asiat olivat oikein loistavasti Tans-
kan maalla saadessani mahdollisuu-
den osallistua vuoden 2017 avoimiin 
Tanskan mestaruuskilpiluihin. Sa-
maan aikaan pidettiin myös Euroo-
pan Golfhistoriallisen seuran vuosi-
kokous ja pelattiin EAGHC (European 
Association of Golf Historians and 
Collectors) avoimet mestaruuskil-
pailut.

Kokous ja majoittuminen tapah-
tuivat Koldingin lähellä Keski-Tans-
kassa Hotel Munkebjergissä, missä 
sijaitsee myös Tanskan golfmuseo. 
Tanskan avoimet hikkorimesta-
ruuskilpailut pelattiin vuonna 2016 
historiallisella Fanö Veserhavsbad 
-golfklubilla. Hotellilta oli kentälle 
bussi- ja lautta kuljetus. 

Fanö Golf Links on perustettu 
vuonna 1898 ja laajennettu 18 rei-
käiseksi 1930–luvulla. Sopivampaa 
paikkaa hikkorigolfille on vaikea 
kuvitella, ainakaan Tanskassa. Kent-
tä oli upea elämys, tuulahdus van-
hanajan linkshenkeä. Griinit olivat 
pieniä ja dyynien takana piilossa. 
Väylät (jos niitä erotti) olivat pitkiä 
ja kapeita. Tuulella oli suuri merkitys 
peliin. Aprikoimme peliseurueessa, 
että kentän hoitokalustossa tuskin 
on kovin montaa ruohonleikkuria, 
sen verran luonnonvaraiselta paik-
ka tuntui. Tiipaikat olivat kaikki ns. 
”lava”- tai mattotiipaikkoja, mikä on 
pakon sanelemaa herkkien dyynien 
päältä lyötäessä. 

Itse kilpailu oli kovasta tuulesta 
johtuen vaativa.  Kilpailussa palkit-
tiin paras ammattilainen, paras ama-
tööri, sekä naisten ja miesten HCP:t.  
Ammattilaissarjan voitti ylivoimai-
sesti Saksassa opettava australialai-
nen pro Perry Sommers tuloksella 73 

brutto. Paras amatööripalkinto tuli 
tällä kertaa allekirjoittaneelle Suo-
meen tuloksella 84 brutto. HCP sar-
jan voitto meni Svante Hanssonin 
mukana Ruotsiin ja naisten sarjan 
voitto Petra Duzusin mukana Sak-
saan. Kilpailuun osallistui 41 pelaa-
jaa 12 eri maasta.

Tanskan avoimet mestaruuskilpai-
lut olivat samalla myös EAGHC-mes-
taruuskilpailujen ensimmäinen kier-
ros. Seuraavana päivän ratkottiin 
EAGHC-mestaruutta Kolding golfklu-
billa. Tuulen ja kovan rankkasateen 
vuoksi kilpailun toinen päivä lyhen-
nettiin 9-reikäiseksi. Sisämaassa 
sijaitseva kenttä ei kestänyt kovaa 
sadetta ja kastui pelaamattomaksi. 
EAGHC:n mestaruuskilpailuissa pal-
kittiin vain voittajat kustakin sarjas-
ta, Perry Sommers voitti 27-reikäisen 
kilpailun ja parhaat HCP-tulokset 
olivat ruotsin Svante Hanssonilla ja 
Britta Nordilla. 

Kaiken kaikkiaan matka oli mah-
tava kokemus ja järjestelyt myynti-
näyttelyineen ja juhlaillallisineen oli 
unohtumaton kokemus. 

Tanskan golfmuseo
Saman matkan aikana tarjoutui mah-
dollisuus tutustua Tanskan golfmu-
seoon. Tanskan golfmuseo on saanut 
alkunsa vuonna 1987 Erik Hallingin 
kokoelmasta, nykyisessä muodossa 
golfmuseo on avattu vuonna 1992. 
Museo sijaitsee Hotel Munkebjergin 
yhteydessä ja sitä hallinnoi nykyään 
Tanskan Golfhistoriallinen seura. 
Museo on avoinna joka päivä kello 
9.00 – 19.00 ja sisäänpääsy on ilmai-
nen. 

Museo oli yllättävän laaja ja ko-
koelma antoi hyvän läpileikkauk-

sen golfin historiasta. Museossa on 
erityisesti keskitytty Tanskan golfin 
historiaan ja sikäläisen kuningasper-
heen golfharrastukseen. Lisäksi mu-
seossa on perustajan mielenkiinnon 
vuoksi poikkeuksellisen laajan koko-
elma Ryder Cupiin liittyviä tavaroita. 
Tanskan oma poika Thomas Björn oli 
myös hyvin esillä museossa. Suosit-
telen ehdottomasti pistäytymään, 
mikäli lähistöllä liikkuu. Ajankohtai-
set aukioloajat kannattaa tarkistaa 
museon sivuilta.

Tunnelmaan 
klubin edestä

Dyynit 
vaikuttivat peliin

Monet griineistä olivat 
dyynien suojassa

LISÄTIETOJA:
www.fanoe-golf-links.dk

www.danishhickory.com

www.golfika.com

www.danmarks-golfmuseum.dk

Ensimmäinen peliryhmä, vasemmalta 
Perry Sommers PRO, Dennis Willad-

sen PRO ja Mika Hjorth (A)Best Amateur 
kiertopalkinto

Thomas Björn ja hänen uransa 
on hyvin esillä museossa

Museon esineet ovat hyvin esillä valaistuissa vitriineissä

Ryder Cup esineitä 
museossa oli paljon

Danish Hickory Open 2017 
ja Tanskan golfmuseo
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Sir Walter Hän oli niin itsevarma, majesteetillinen ja suruton, 
että häntä kutsuttiin Sir Walter tai Haig. 

Gene Sarazen, yksi golfin suuria mes-
tareita, muisteli hetkeä, jolloin hän 
näki Hagenin ensikerran: ”Se oli US 
Open vuonna 1920. Olin vasta 18, ja 
kaksi sankariani, Harry Vardon ja Ted 
Ray olivat jo tulleet pukuhuoneesta. 
Ja sitten hän marssi ulos, pää pystys-
sä, sen näköisenä kuin hän olisi sult-
taani tai jotain aivan muuta. Mutta se 
oli Walter Hagen. Hän käveli kentälle 
kuin koko maailma olisi vain hänen 
ja vain hänen. Muistan kerran muu-
tama päivä ennen vuoden 1921 US 
Openia, Walter ajoi pukuhuoneessa 
rauhallisesti partaansa, vaikka itse 
presidentti Harding odotti häntä yk-
köstiillä. Se oli Walter, ilman huolta 
mistään maailmassa odotuttaen Yh-
dysvaltain presidenttiä”

Hagen oli tunnettu tavastaan saa-
pua ensimmäisellä tiille aivan viime 
hetkellä, joskus vaihtaen vasta mat-
kalla tiille juhlavaatteensa golfhou-
suihin. Eräällä näytöspelikiertueel-
la Kaukoidässä, Hagen oli jo kaksi 
tuntia myöhässä sovitusta ajasta 
pelissä Japanin prinssin kanssa. Jär-
jestäjien huomauttaessa Hagenille 
asiasta ja kuninkaallisen etiketin 
noudattamisesta, he saivat lyhyen 
vastauksen: ”No, prinssi ei ollut sit-
ten menossa minnekään, vai oliko?” 
Ei, hän ei ollut. Ja pari pelasi iloisen 
golfkierroksen yhdessä.

”Walter ei ollut mikään pitkä mies, 
mutta hän näytti aina pidemmältä 
kuin oli, sillä hän vaelsi ympäri kent-
tää kuin hän olisi omistanut sen”. 

”Hän oli äärimmäisen itsevarma, 
ja hän tiesi, kuinka tehdään vaikutus 
ihmisiin.”

Sir Walter on kuitenkin nykyisin 
jäänyt historian hyllylle hiukan un-
holaan. Vaikka hän oli yksi golfin 
suurista. 1920-luvulla Hagen oli se, 
joka levitti golfin sanoman kaikkial-
le maailmaan, Aasiasta Afrikkaan ja 
Australiasta Etelä-Amerikkaan. Hän 
pelasi näytöspelejä kaikkialla maa-
ilmassa. Tuosta ajasta eloon jäi kui-
tenkin Bobby Jones, tietenkin Grand 
Slamin ja myöhemmin Masters-kisan 
myötä. 

Hagen voitti ensimmäisen arvoki-
sansa, US Openin vuonna 1914, kun 

hän oli vasta 21-vuotias. Sota katkai-
si pelit, mutta hän voitti US Openin 
uudelleen heti sodan jälkeen vuon-
na 1919. Urallaan Hagen voitti neljä 
British Openia (1922, 1924, 1928 ja 
1929), saavutus jonka ylitti vasta 
Tom Watson vuonna 1983 voittaes-
saan viidennen British Open tittelin. 
Hagen voitti PGA Championshipin, 
joka pelattiin vuoteen 1958 saakka 
reikäpelinä, urallaan viisi kertaa. 
Voitoista neljä (1924-27) oli peräk-
käisiä. Hän oli Yhdysvaltain Ryder 
Cup joukkueen kapteeni kuudessa 
Britanniaa vastaan pelatussa otte-
lussa. 1920-luvun kadonneen ”ma-
jorin” Western Openin Hagen voitti 
myös viisi kertaa: vuonna 1916, 1921, 
1926, 1927 ja 1932.

Vuosien 1916 ja 1928 välillä Hagen 
oli lähes voittamaton, sillä hän voit-
ti 32 pelaamastaan 34 reikäpelistä, 
näistä jopa 22 ottelua peräkkäin. 
Hagenin suuri saavutus 30-vuoti-
sella mestaruuskisa uralla oli myös 
käsittämätön. Hän ei koskaan pu-
tannut kolme kertaa viimeisellä vi-
heriöllä. Kaikkiaan on arvioitu, että 
Hagen voitti urallaan noin 75 turna-
usta ja pelasi 1912 alkaneella ja 1939 
päättyneellä ammattilaisurallaan yli 
3000 näytösottelua. Hän oli myös 
ensimmäinen ammattilaisgolfari, 
joka voitti urallaan miljoona dollaria 
ja kuten tarina kertoo, myös ensim-
mäinen, joka kulutti yli 2 miljoonaa 
dollaria. Uransa huipulla Hagenille 

kerrottaan maksetun jopa 1000 dol-
laria per näytösottelu, yhdeksästä 
näytösottelusta viikossa. 

Walter Hagen ei kuitenkaan voit-
tanut British tai US Openia toisen 
legendan eli Bobby Jonesin olles-
sa mukana kilpailussa. 1920-luvun 
loppuun mennessä Bobby Jones 
olikin golfin kirkkain tähti ja Hage-
nille jäi sivuosarooli. Valokeilassa 
molemmat olivat kuitenkin vuonna 
1926, kun 33-vuotias Hagen haastoi 
23-vuotiaan Jonesin 72 reiän peliin. 
Ottelusta 36 reikä pelattiin Jonesin 
valitsemalla kentällä ja vastaavasti 
36 reikää Hagenin valitsemalla ken-
tällä. Lähtökohta oli jo epätasainen, 
Bobby Jones oli amatööri, joka pelasi 
töiden ohessa; Hagen oli rutinoitu-
nut ammattilainen, joka oli pelannut 
kymmenen vuotta säännöllisesti. 

Bobby Jones oli vaikeuksissa 
alusta asti. Eräällä reiällä Jones löi 
250 jaardin avauksensa alamäkeen 
keskellä väylää ja Hagen vastaavas-
ti lyö voimakkaan koukun puskiin. 
Jones vastasi raudalla viheriön reu-
naan ja Hagen löi puskista viheriön 
yli sen takana olevaan kosteikkoon. 
Jones chippasi lähelle reikää ja Ha-
gen räjäytti pallon kosteikosta vielä 
lähemmäksi reikää. Reikä tasattiin ja 
Hagen ei ollut kertaakaan edes väy-
lällä! Niin tyypillistä Hagenin peliä.

Hagen voitti legendojen pelin lo-
pulta helposti 12/11 ja ansaitsi 7.800 
dollari. Summa oli tuohon aikaan 
yksi suurimmista ammattilaiselle 
maksetuista poteista. Välittömästi 
rahat saatuaan Hagen osti Jonesin 
lahjaksi kultaiset jalokivin koristellut 
kalvosinnapit. ”Ostin pojalle vähän 
jotain”, hän kertoi jälkeenpäin. 

Pelissä Hagen oli aina epävar-
ma avauksissaan, mutta erinomai-
nen rautapelissä ja puttaamisessa. 
1920-luvun golfissa hiekkapeli poik-
kesi nykyisestä, sillä nykyaikainen 
hiekkamaila keksittiin vasta Gene 
Sarazenin toimesta 1930-luvulla. 
Hagen pelasikin pallon pois bunk-
kerista ilmiömäisesti käyttäen tuon 
aikaista niblickiä (vastaten lähinnä 
nykyrauta-9).  Hagenin peliä oli aina 
hieno katsoa, sillä hän kykeni teke-

mään lyöntejä toisin kuin mekaa-
niset Vardon tai jopa Bobby Jones. 
Hagen olikin kuin aikansa Arnold 
Palmer, taiteilija vailla vertaa.

Hagenilla oli myös aina pettämä-
tön vaisto dramatiikalle. Vuoden 
1926 British Openin viimeinen reikä 
oli pitkä par 4. Hagen oli kaksi lyön-
tiä Bobby Jonesin takana, joten hän 
tarvitse eaglen tullakseen tasoihin. 
Hagen löi pitkän avauksen noin 140 
metriin. Voitto tai ei mitään. Hagen 
siis käveli koko matkat viheriölle, 
tutki tarkasti viheriön ja pyysi lo-
pulta tuomaria poistamaan lipun. 
Tämän jälkeen Hagen käveli rauhalli-
sesti takaisin pallolleen ja löi todella 
hienon lyönnin, joka laskeutui aino-
astaan metrin päähän reiästä. Jos 
joku muu kuin Hagen olisi pyytänyt 
lipun poistamista, se olisi ollut lähin-
nä naurettavaa. 

Sir Walter oli kuitenkin Hagen.

Hikkori-Jussi
Hikkori-Jussi pelaa golfia perinteisesti 
vanhoilla hikkorimailoilla periaatteena 
”ennen olivat miehet rautaa ja mailat 
puuta.”. Hikkori-Jussi myös rakentaa van-
hoja mailoja ja välittää niitä eteenpäin 
kavereilleen. Blogissaan Hikkori-Jussi 
kirjoittaa kaikesta maan ja taivaan välillä 
näiden asioiden ympärillä. Näkökulma on 
nostalginen ja nykygolfin hypetystä ter-
veellä tavalla haastava. Hikkkori-Jussiin 
voit tutustua myös Naamakirjan sivuilla 
osoitteessa: https://www.facebook.com/
pages/Hikkori-Jussi/190488811145263

Seura on hankkinut käyttöönsä mitaleita

Mitaleja ovat pronssinen mitali, hopeinen mitali ja kul-
tainen mitali. Lisäksi yhdistyksellä on Tom Morris-mitali. 
Mitalien aiheet on johdettu yhdistyksen vaakunasta.

Mitalit myönnetään kunnianosoituksena, palkintoina 
tai huomionosoituksena säännöissä nimettyyn tarkoi-
tukseen tai yhdistyksen puheenjohtajan tai hallituksen 
jäsenten esitysten perusteella. Näitä ovat mm.

Yhdistyksellä on lisäksi seuraavat kiertopalkintoa, jotka jaetaan vuosittain miesten 
ja naisten Suomen Hickory mestarille, tasoituksellisen Finnish Hickory Open -kilpai-
lun voittajalle, joukkue mestaruuden voittajalle, reikäpelin sarjan voittajalle sekä 
vuoden hikkoripelaajille.

Mitali säännöt on hyväksytty SGHS:n hallituksen kokouksessa 4.2.2013.

TIEDOTUKSIA

- Yhdistyksen järjestämät Suomen Hikkorimestaruuskilpailut 
 ja Finnish Hickory Open

-  Kunnianosoituksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä

-  Merkittävästä golfsaavutuksesta 

SGHS kerää 
suomalaisia klubihistoriikkeja

Suomen Golfhistoriallinen Seura 
(SGHS) jatkaa suomalaisten golfklu-
bien historiikkien keräystä myö-
hemmin Suomeen perustettavan 
golfmuseon tarpeisiin.
Tavoitteena on saada kokoon kaikki 
tähän mennessä ilmestyneet histo-
riikit ja tietysti myös kaikki myöhem-
min julkaistavat historiikit.
Historiikit voi toimittaa osoitteella: 
SGHS ry, Antti Paatola, Kylväjäntie 7, 
01840 Klaukkala

SGHS jäsentuotteita tilattavissa

SGHS on teettänyt jäsenistölle 
seuraavia tuotteita. 
Tuotteet tilattavissa osoitteesta info@sghs.fi

SGHS bägilätkä, muovinen   / 10 euroa

SGHS kravatti  50% silkkiä / 50% polyesteriä   / 30 euroa

SGHS rintalätkä pikkutakkiin, magneetilla  / 30 euroa

SGHS postikortti 5 kpl / nippu  / 10 euroa

Hinnat sisältävät 
tuotteen toimituskulut. 

SGHS ry hakee 
vapaaehtoista nettiwelhoa!
 
Tarvitsemme apua nettisivujemme 
kanssa ja mahdollisesti myös seuran 
omien Facebook –sivujen perusta-
miseen. Nykyiset sivut löytyvät os-
oitteesta www.sghs.fi. Ohjelmien ja 
tietotekniikan kanssa voimme hyvin 
auttaa alkuun, riittää kunhan sinulla 
on perustietokone ja nettitaidot.
Toivottavasti jäsentemme joukosta 
löytyisi mahdollisen pikaisesti aktii-
vijäsentä apuumme!
Ota siis viipymättä yhteyttä 
Mika Hjorth 0400 – 735 032 tai 
mika10100@hotmail.com
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Kauden 2016 

tulokset

Edelliset mestarit
FINNISH  HICKORY  OPEN

Ilari Turtola  2015

Minna Jäppinen  2014

Markku Myllyharju  2013

Jörgen Isberg  2011

Hannu Narvi  2010

Kim Hietamäki  2008

Antti Paatola  2007,2009 & 2012

Jean Johansson  2006

Veli-Matti Salminen   2005

Edelliset mestarit SM

Miehet 
Raine Stenberg  2015
David Kirkham  2014
Peter Puhakka  2013
Jouni Laine  2012
Jörgen Isberg  2011
Hannu Narvi  2010
Mikko Laihonen  2008
Mika Hjorth  2007 & 2009

Naiset
Minna Jäppinen  2014 & 2015
Kirsi Ahlfors  2013
Britta Nord  2010 - 2012
Tea Sahlberg  2009
Kaisu Sjöblom  2007 & 2008

Seniori miehet 60v
Erkki Rantanen  2014 & 2015
Jouni Laine  2013

Joukkuemestaruus
Keimola Golf  2011-2014 & 2016
Suur-Helsingin Golf  2015

Hickory SM 2016 Gumböle Golf                                                                          

SCR Miehet
1. Jani Hietanen
2. Joel Virtanen
3. Johan Arnefors

SCR Naiset
1. Kirsi Ahlfors
2. Minna Jäppinen
3. Yvonne Carlsson

Seniorit Miehet 60v
1. Juhani Viita-aho
2. Veikko Pelkonen
3. Erkki Rantanen

Finnish Hickory Open 2016   
Gumböle Golf 

HCP                                                                          
1. Svante Hansson
2. Bengt Lindenlöv
3. Virpi Puumalainen

Joukkuemestari 2016

Keimola Golf

Finnish Hickory Tour 2016

HCP
Paul Geitel
Lasse Ruuskanen
Mika Hjorth

SCR
Mika Hjorth
Lasse Ruuskanen
Paul Geitel

HCP Naiset
Minna Jäppinen
Tiina Kukkonen-Suvivuo
Kirsi Ahlfors

Jäsenrekisteri

Ahlfors Aki Kerava

Ahlfors Kirsi Kerava

Airo Ilari Helsinki

Airola Hannu Helsinki

Aspela Maarit Vantaa

Auerto Ahti Helsinki

Chapman Helka Helsinki

Evälahti Martti Lappeen-
 ranta

Forselius Pekka Helsinki

Forselius Riitta Helsinki

Geitel Paul Helsinki

Hakala Anneli Turku

Halme Petri Lakiala

Hansio Timo Espoo

Heimonen Päivi Mäntsälä

Hemmo Outi  Vantaa

Hietamäki Kim Pori

Hietanen Jani Vantaa

Hiltunen Erkki Helsinki

Himanka Ossi Espoo

Hinkkanen Joonas Helsinki

Hjorth John Porvoo

Hjorth Mika Vantaa

Hjorth Vilhelmiina Vantaa

Holmalahti Antero Jyväskylä

Holmalahti Jussi Vantaa

Holttinen Timo Helsinki

Horsma Kaj Helsinki

Huhtamella Jani  Vantaa

Huurto Anne Mikkeli

Ignatius Markku Espoo

Ihalainen Juhani Hamina

Ihalainen Linnea Hamina

Jaakkola Jere Riihimäki

Johansson Jussi Espoo

Juola Kari Espoo

Jäppinen Minna Vantaa

Kairus Simo Loimaa

Kakko Seppo Espoo

Kallinen Marko Turku

Kanerva Jari Järvenpää

Kari Rauno Helsinki

Karlstedt Jorma Helsinki

Karttunen Jussi Pori

Karvinen Kimmo Espoo

Kaske Peter Porvoo

Katainen Pentti Vantaa

Markku Kataja  Espoo 

Keskinen Veijo Espoo

Koivula Tuulia Tampere

Koutaniemi Ari Espoo

Kukkonen Raino Valkeala

Kukkonen-Suvivuo Tiina Kerava

Kulmala Matti Tampere

Kulo Matti Turku

Kuosmanen Jorma Vantaa

Kuusela Helena Tampere

Lahtinen Jari Veikkola

Laine Jouni Tampere

Laitinen Jouko Helsinki

Lehtinen Risto Helsinki

Lemmelä Harri Espoo

Levula Raimo Harjavalta

Lindevall Lasse Espoo

Lindström Keijo Helsinki

Lindström Mika 

Lundqvist Thor Björn Turku

Mamia Heikki Vantaa

Markkanen Jussi Vantaa

Matikka Marko Helsinki

Matilainen Mari Helsinki

Metsänheimo Pasi Matinkylä

Myllyharju Markku Pori

Mäkelä Tuomas Vääksy

Mäkilä Raimo Helsinki

Mäkipää Esa Pori

Männistö Arja Kotka

Männistö Jussi  Kotka

Narvi Hannu Jämijärvi

Nurmi Ville Helsinki

Nykky Petter 

Paatola Antti Klaukkala

Palmunen Pekka Tampere

Paturi Pertti Vantaa

Pauno Timo Helsinki

Peippo Pertti Turku

Pekkola Tapio Helsinki

Pesola Hannu Tuusula

Pirttilä Arvo Harjavalta

Pope Steve Sipoo

Pusa Rauno Järvenpää

Puumalainen Kari Vantaa

Puumalainen Virpi Vantaa

Rantanen Erkki Vantaa

Rask Eino Nahkela

Rissanen Jukka Oulu

Ristola Tomi Espoo

Ruuska Erkki Vantaa

Ruuskanen Lasse Helsinki

Sahlberg Ola Helsinki

Sahlberg Tea Helsinki

Salenius Rolf Helsinki

Salmela Seppo Turku

Salminen Veli-Matti Lappeen-
 ranta

Sivenius Eero Vantaa

Sohlberg Hannu Helsinki

Soini Petri Klaukkala

Suni Harri Hyvinkää

Suvivuo Ville Kerava

Söderlund Tom Helsinki

Tabermann Jukka Hämeen-
 linna

Tamminen Noora Tuusula

Tarmio Janne Orimattila

Antti Terkomaa Tuusula 

Tilander Lassi Helsinki

Turtola Antti Helsinki

Turtola Ilari Helsinki

Tyry Teemu Helsinki

Vartiainen Jussi Espoo

Vihervuori Esa Turku

Viita-aho Saku  Helsinki

Wikström Ursula 

Virtanen Joel Vantaa

Virtapohja Kalle Kerava

Ylijoki Jukka Espoo
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Vuoden 2016 hikkorigolffarit

Vuoden naishikkoristi 
Minna Jäppinen keskellä.

Seuramme on päättänyt aloittaa vuosittaisen mies- ja naisgolffarin palkitsemisen. 
Kiertopalkinnot on lahjoittanut Eino Rask. Eino ja Jussi Markkanen ojensivat kiertopalkinnot vuoden pelaajille.

Vuoden mieshikkoristi 
Mika Hjorth keskellä.

VALITSE TURVALLISUUS Vuoden 2016 

pelaajina palkittiin 

Mika Hjorth ja 

Minna Jäppinen 
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Maksut:
Varsinaiset jäsenet Kannatusjäsenet
Liittymismaksu  10 euroa Liittymismaksu 10 euroa
Jäsenmaksu  25 euroa Jäsenmaksu 250 euroa

Palauta lomake osoitteeseen:
Oy K. Hjoth Ab
c/o Suomen Golf Historiallinen Seura
Apajakuja 6 b, 01600 Vantaa

Tai Faxilla 09-477 66 230
tai sähköpostilla sihteeri@sghs.fi

Seuran hallitus hyväksyy jäsenet seuraavassa kokouksessaan. 
Jäsenyys astuu voimaan kun liittymismaksu ja jäsenmaksu on maksettu.

Kiitos kiinnostuksesta seuraamme kohtaan!

Liittymislomake

Suomen Golfhistoriallinen Seura ry
(SGHS)

Nimi: Syntymäaika:

Osoite:

Postinumero ja paikka:

Puhelin: Sähköposti:

Kotiseura: Tasoitus:

Kiinnostuksen kohteet:

Golfin historia Hickory pelaaminen Keräily, aihe?

Pvm.:              /            20 Allekirjoitus:

Onnittelut 10-vuotiaalle Suomen Golf Historialliselle Seuralle

Pesupeippo Ky 
Turku
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