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Kerigolf
Nauti golfin haasteista!

torvelantie 67, 58200 Kerimäki
015 252 600
clubhouse@kerigolf.fi
www.kerigolf.fi

Kerigolf on aloittelijaystävällinen paikka, jonne on helppo tulla. Järjestämme kesäisin
kaikille avoimia, maksuttomia tutustumisiltoja golfin pariin.
Klubitalomme yhteydessä toimii kesäisin
Ravintola Ursa. Kaikki alueella liikkuvat ulkoilijat, pyöräilijät, matkailijat ovat tervetulleita klubillemme virvokkeelle tai lounaalle!
Tilamme soveltuvat hyvin kokoustarpeisiin, juhlatilaisuuksiin tai työhyvinvointitapahtumiin.
Tiesitkö, että kenttämme alueella on 100
linnunpönttöä suurta lintukantaa ajatellen.
Luonto on meille tärkeä kaikessa toiminnassamme.

TerveTuloa TuTusTumaan palveluihimme
▪ Golfopetus
▪ range ja harjoitusalueet
▪ TYhY-toiminta

▪ ravintola- ja kahvilapalvelut
▪ asuste ja tarvikemyymälä
▪ Tilavuokraus

raNtasalmi golf
loistava 9-reikäinen kenttä
Rantasalmi Golf sijaitsee Asikkalan kylässä,
8 km päässä Rantasalmen keskustasta. Kentälle pääsee myös veneellä.
9-reikäinen kenttämme on rakennettu
kumpuilevaan pelto- ja järvimaisemaan.
Opastamme sinut mielellämme golfharrastuksen alkuun. Järjestämme alkeiskursseja, golf-opetusta, juniorivalmennusta sekä

tutustumistilaisuuksia lajiin.
Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän
ryhmällenne sopiva paketti!
Pehtoorin kahvila tarjoilee suolaista ja makeaa viilentävien tai lämmittävien juomien
kera. Meille ovat tervetulleita nauttimaan
kesäpäivistä kaikki lähialueella liikkuvat!

Tervetuloa katsomaan ja kokeilemaan mitä golf on!

hovitie 135 B, 58900 rantasalmi
015 448205
toimisto@rantasalmigolf.fi
www.rantasalmigolf.fi

tervetuloa viihtymään

3

Puheenjohtajien tervehdys

rohKeasti muKaaN!
Kartanogolfin, Kerigolfin ja Rantasalmi Golfin seurojen
puheenjohtajat kokoontuivat huhtikuussa vaihtamaan
ajankohtaiset kuulumiset sekä pelaamaan yhdessä
Rantasalmi Golfin kentälle. Uudet harrastajat toivotetaan tervetulleiksi, rohkeasti mukaan! Yhteisenä viestinä on golfharrastuksen monipuolisuus ja golfyhteisöjen hyvä yhteishenki. Omille kommelluksille kentällä
osataan nauraa, opastetaan aloittelijoita ja tutustutaan mielellään uusiin kasvoihin.
”Golf on harrastuksena edullinen. Asuilla ei koreilla.
Golfmailat ovat vahvoja, uusia tarvitsee hankkia kerran
10 vuoteen”, toteaa Rantasalmi Golfin puheenjohtaja
Ari Korhonen.
2019 keväästä asti alueen golfseurat – Kartanogolf,
Kerigolf ja Rantasalmi Golf - ovat puhaltaneet entistä
enemmän yhteen hiileen yhteisen Leader-rahoitteisen
kehittämishankkeen myötä. Alueen vakituisille ja kesä-

asukkaille halutaan tarjota hyvin hoidetuilla kentillä
mielenkiintoinen ulkoilumahdollisuus, jonka kautta
saa luotua uusia ystävyyssuhteita.
”Tämänkin lehden myötä haluamme kertoa monipuolisesti alueen asujille golfista. Laji on hyvä liikuntamuoto kaiken ikäisille”, kiteyttää Kerigolf ry:n puheenjohtaja Arto Lipsanen.
”Kaikilla kolmella golfseuralla on samat ilonaiheet.
Tärkeintä on saada ihmiset liikkumaan ja nauttimaan
yhdessä olemisesta pelaamisen ohessa. Golfkentällä
jokainen saa nauttia puhtaassa luonnossa liikkumisesta visuaalisesti kauniilla alueella. Tervetuloa joukkoon
mukaan”, kutsuu Kartanogolf ry:n puheenjohtaja Paavo Tervonen.
Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille -hankkeen
myötä golfseurat ovat oppineet toisiltaan paljon ja
saaneet golfin pariin uusia harrastajia.

GolfmYYTiT
Hinta
Golfiin tutustuminen ja kokeilu on
edullista. Järjestämme kaikilla avoimia, maksuttomia golftutustumisia
kesäisin. lähipelialueet ovat ilmaisia
ja välineitä voi lainata tai vuokrata
edullisesti. lue lisää alkeiskursseista
sivulta 8.
Kun golfkärpänen on kunnolla purrut, on aika pohtia itselleen sopivinta
tapaa harrastaa: yksittäiset kierrosmaksut, sarjakortti, vuokrapelioikeus,
oma osake… vaihtoehtoja on monia!

Pienen piirin laji
Golfkentillä vallitsee usein yhteisöllinen henki. yhteinen harrastus ja
kiinnostuksen kohde sitovat lajin
kuin lajin harrastajia tiiviiksi yhteisöksi, eikä golf tee tässä poikkeusta.
Päinvastoin – golfarit muodostavat
useassa seurassa rennon yhteisön,
joka toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi.

Pukeutuminen

seuratoimiNta osaNa arKea
Golfiin voi halutessaan myös yhdistää seuratoiminnan harrastamisen; golfyhteisöissä on toimikuntia, joissa pohditaan mm. jäsenistölle sopivia
tapahtumia. Voit ilmoittautua myös vapaaehtoistoimijaksi lähikentällä järjestettävään kilpailuun
tai tutustumistapahtumaan; yhteisöllisyyttä
löytyy golfyhteisöistä monin tavoin - tervetuloa
mukaan!
Golfseuran jäsenyyteen sisältyy:
Golfliiton jäsenlehti
Vastuu -ja tapaturmavakuutus
Tasoituksesi ylläpito
Mahdollisuus osallistua
ohjattuihin harjoituksiin
Seurakohtaiset muut jäsenedut

Ota yhteyttä, me kerromme lisää!
Toiminnanjohtajat:
Kartanogolf
Petteri Ruuskanen
petteri.ruuskanen@kartanogolf.fi
Kerigolf
Soili Pelkonen
soili.pelkonen@kerigolf.fi
Rantasalmi Golf
Eero Sistonen
tj@rantasalmigolf.fi

tervetuloa viihtymään

Golfpukeutuminen on nykyisin
urheilullista ja käytännöllistä.
vaatteiden kannattaa olla sellaiset,
joissa sekä liikkuminen että golfpallon lyöminen tuntuvat mukavalta.
Sääolot kannattaa huomioida pukeutumisessa: auringon paisteella kevyttä, mutta suojaavaa, sateisella kelillä
vettä pitävää ja lämmittävää.

Green Card
alkeiskurssilla uusille harrastajille
myönnetään Green Card, joka on
golfin ”ajokortti”. Green cardin suorituksessa painotetaan pelaajan ymmärrystä pelin sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä kentän kunnioittamisesta.
Sääntöjä ei tarvitse osata ulkoa
vaan riittää, että ymmärtää perusteet.
lyöntitasoa mittaavaa koetta green
cardiin ei nykyään enää kuulu. Golfin
”ajokortti” ei myöskään vanhene, vaan
on elinikäinen.
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pelaava parisKuNta

Eri tavat
harrastaa
Harjoittelu
Jos aika on kortilla, voit käydä harjoitusalueella pitämässä yllä kuntoasi ja
pelitaitojasi. talviharjoittelua unohtamatta!

Pelikierrokset
aina ei tarvitse pelata täyttä kierrosta.
ennen tai jälkeen työpäivän 9 reikää tai vähemmän.viikonloppuna 18 reiän
kierroksen verran laatuaikaa.

Tapahtumat & Kilpailut
lisäjännitystä omaan peliin saat
osallistumalla golfseurasi kilpailuihin.

Yksin & Yhdessä
Golf on laji, jota voi pelata omassa
rauhassa luonnon keskellä, vaikka
kuulokkeet korvilla, tai yhdessä
perheen tai ystävien kanssa.

matkailu
yhdistä matkailu ja harrastus!
lähde kesäviikonloppuna kiertämään
kaunista Suomea ja tutustumaan
vieraskenttiin.
talvella aurinkoloman kylkeen on
helppo yhdistää myös golfaktiviteetti.

mikä saa sinut
golfaamaan?
Harrastajat kertovat,
mikä heidän mielestään golfharrastuksessa on parasta.

anne ja aki taiponen
Golf on YhTeisTä aikaa
liikunnan ohella
anne ja aki Taiponen päätyivät golfin
pariin pari vuotta sitten. Yhdessä
käydyn alkeiskurssin jälkeen molemmat
koukuttuivat lajiin nopeasti.
”Ajattelin ennen, ettei golf ole urheilua, vaan sellainen
pönötyslaji. Mielikuva on täysin muuttunut, kun lajiin
pääsi sisälle. Nykyään golfista on jäänyt turha kankeus pois. Eikä tämä ole niin kallista, mitä luullaan” Aki
kertoo.
Golfin mahduttaminen arkeen on sujunut hyvin. Arkisin ehtii puolikkaalle kierrokselle, viikonloppuisin on
aikaa kiertää täysi kierros. Perheen lapset lähestyvät
täysi-ikää, joten suunnitelmia ei tarvitse enää tehdä
täysin heidän ehdoillaan.
”Ehkä tämä golfharrastus virisi siitä, kun mietimme,
mitäs me sitten kahdestaan keksitään lapsien muuttaessa omilleen.” Anne mainitsee.
Taiposen perheellä osa kesästä kuluu veneilyn parissa, mikä myös ottaa oman aikansa. Toisaalta golf ja
veneily ovat yhdistettävissä Järvi-Suomessa.

”suosittelemme osallistumaan
alkeiskurssille, jos
laji hiemankin houkuttelee.”

”Saimaan altaalta löytyy pari veneellä saavutettavaa
golfkenttää, joten bägit voi ottaa mukaan vesille lähtiessä” Aki pohtii.
Pariskunta käy usein kahdestaan golfaamassa ja yhteispeli on sujunut hyvin. Toisinaan palaute on molemmin puolin suoraa ja rehellistä. Golfin sujuvuuden kannalta pelaajien ei tarvitse taidoiltaan olla tasavertaisia.

”Tennis tai sulkapallo ovat paljon haastavampia
eritasoisien pelaajien kesken, se ei ole niin mukavaa.
Golfissa tasoeroilla ei ole niin suurta merkitystä” Anne
täsmentää.
Golf on yhteistä aikaa vaihtaa kuulumiset liikunnan
ohessa. Läheinen pelikaveri saa myös liikkeelle työpäivän jälkeen.

miika Vesasto,
Savonlinna
”Keväällä 2019
aloitin ja aika
tehokkaasti laji
on koukuttanut”
”Golfissa parasta on se, kun
jokainen pelikierros on erilainen. Pelatessa saa aivan huomaamatta pitkän kävelylenkin raittiissa ilmassa luonnon
keskellä. Golfia pelaamalla rentoudun tehokkaasti myös
kiireisistä työviikoista. Jos työasioita yrittää miettiä ja samalla osua hyvällä lyönnillä palloon, niin ei siitä tule yhtään mitään. Tämä harrastus on minun tapani nollata pää.”
Emmi Kaasalainen,
Savonlinna
”Parasta ja pahinta
on se itsensä
kanssa kilpailu”

”Kaikkia golfiin liittyviä
stereotypioita ei kannata
uskoa, tämä laji ei ole
tiukkapipoista pönötystä.”
- Saara Kiviluoto

”Golfin erikoisuus on se, että
harva laji saa niin raivon partaalle ja heti seuraavaksi onnistuneen elämyksen! Ajoittain golfharrastuksen yhdistäminen töiden ja lapsiarjen
keskelle on haastavaa. Olemme mieheni kanssa kuitenkin päässeet golfreissuille ulkomaille, mikä on ollut mukavaa kahdenkeskistä aikaa. Pelatessa täytyy keskittyä
hetkeen, ei voi pyöritellä koti- tai työasioita mielessä.”

tervetuloa viihtymään

Saara Kiviluoto,
Pieksämäki
”Tykkään osallistua
kilpailuihin ja
olen aina valmis
kisailuun”
”Golf on mukava ulkoilmalaji
varsinkin hyvällä säällä. Kentällä voi seurata lintujen eloa
ja vaihtaa tuttujen kanssa kuulumiset. Lapsen synnyttyä
golfharrastus on jäänyt sivummalle, mutta tänä kesänä
on suunnitelmissa käydä rattaiden kanssa kentällä. Seuratoiminnassa mukana olemalla pystyn kehittämään toimintaa ja vaikuttamaan itselleni tärkeisiin asioihin.”
Saija Räisänen,
Rantasalmi
”Golfkierroksen
aikana ei tule
katsottua kelloa”
”Liikkumisen ja onnistumisen
ilo saa minut golfaamaan. Tärkein on kuitenkin lajin sosiaalinen puoli, ystävien kanssa
pelatessa vaihdetaan samalla kuulumiset. Golfihan ei
minun elämästäni mihinkään häviä, vaikka olisi muutamankin vuoden pelaamatta. Se taito pysyy kehossa, liikemuistissa. Laji virkistää mielen ja kehon, siksi pyrin aina
löytämään aikaa golfille!”
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Eri tavat harrastaa

”golfissa tulos on minulle
toissijainen asia”
Eve Antikaiselle golf on ollut osa elämää jo
pitkään hänen lähipiirinsä ansiosta. Green
Cardin hankkimisesta on vierähtänyt 15
vuotta, mutta kiireisestä arjesta ei löytynyt
aikaa golfille. Hiljalleen kiinnostus lajin pariin palaamisesta kasvoi.
”En pois sulkenut lajia kokoaan. Elämäntilanne alkoi muuttua suotuisammaksi ja
aikaa alkoi jäädä harrastuksillekin. Viime
vuonna periaatteessa aloitin golfin uudelleen Kartanogolfin jäsenenä.”
Varkautelaisen Even kohdalla paluu lajin
pariin sujui helposti ystävien ja puolison
kannustuksella. Moni voi myös miettiä, uskaltaako lajin pariin enää palata pitkän tauon jälkeen.
”Minulla on ollut eri tilanne kuin monella
muulla, kun lähipiirissä golf on ollut koko
ajan vahvasti läsnä. Minä en myöskään mie-

ti, mitä muut ajattelevat. Ei kukaan mieti sinun peliäsi, kuin sinä itse, se pitäisi muistaa.”
Eve kannustaa
Viime kesänä golfkierrokset olivat pääasiassa 9 reiän mittaisia. Ne ovat olleet pituudeltaan ajankäytöllisesti sopivampia, mutta
myös aloittelijan taidoille riittäviä.
”Alkuun lyöntiliikkeessä ranteet ja kädet
väsyvät, ja mailan hallinta alkaa heikentyä”
Golfille luontaista on, ettei peli aina suju.
Eve muistuttaakin, että pallon voi hyvin napata taskuun ja vain kävellä väylä loppuun.
”Turha ottaa stressiä, seuraavalla väylällä
voi kokeilla uudelleen. Golfissa tulos on minulle toissijainen asia. Minä pidän ihmisistä,
joten golfissa sosiaalinen puoli on tärkeämpi.
Golfkentät ovat myös mielettömän kauniita
paikkoja, minä viihdyn niissä maisemissä
luonnon keskellä tosi hyvin.”

Golfissa ei tunneta ikärajoja,
kolme sukupolvea voi
harrastaa yhdessä.

Pääsee nauttimaan
ulkoilmasta ja luonnosta.

Sosiaalinen ja yhteisöllinen laji
huomioi kaikki.

Kierroksella kävelee
huomaamatta lähes 10 km.

Golfarilla palaa keskimäärin
4,3 kg rasvaa kaudessa.

spiraat
io

#muntapapelata

Monipuolinen laji muokkautuu eri elämänvaiheisiin.
Svingejä on ihan yhtä monta kuin pelaajiakin ja
jokaiselle löytyy oma sopiva tapansa pelata!

taiteeN ja golfiN yhteistyötä
Juuri 50 vuotta täyttänyt kuvataiteilija Johanna Oras on
yhdistänyt golfin ja kuvataiteen nimikkokilpailullaan jo
vuodesta 2007, aluksi Nizzassa ja nyt jo kuudetta kertaa
Kerigolfissa. Tänä kesänä Johanna Oras Open pelataan
18.7.2020.
Johanna toteaa, että taiteella ja golfilla on paljon yhteistä. Molemmat vaativat innostusta, opettelua ja keskittymistä. On siedettävä huonoja hetkiä ja iloittava onnistumisista. Sekä taide että golf vaikuttavat vahvasti
tunteisiin. Joskus ne myös ärsyttävät, mutta harvoin
kukaan jää ”kylmäksi”. Aivot joutuvat töihin joka tapauksessa.

Johanna Oras Open on Kerigolfissa kesän odotetuimpia kilpailuja ja yhtä lailla odotamme Johannan juhlavuoden näyttelyn avautumista 10.6.2020 Punkaharjun
Taidekartanossa. Lukuisat vieraat ovat meille yhteisiä
ja tarjoamme elämyksiä niin paikallisille asukkaille kuin
alueellamme vieraileville turisteille.

tervetuloa viihtymään
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golfissa yhdistyvät liiKuNta,
luoNto ja sosiaalisuus

Golfari ottaa kierroksen
aikana keskimäärin
14000 askelta.

Golfin harrastaja kävelee
noin 200 km vuodessa
golfkentällä

Golfkierroksella
bägiä kantava kuluttaa 2000,
kärryjä työntävä 1500,
golfautoa ajava yli 1000 kilokaloria.

Sydämen syke golfkierroksen
aikana on keskimäärin 104 lyöntiä.

Golfarilla palaa keskimäärin
4,3 kg rasvaa kuukaudessa.

Golfareiden kuolleisuus on
muuta väestöä 40% alhaisempi,
mikä vastaa eliniän pidentymistä
viidellä vuodella.

Golfissa sattuu tuhatta
pelituntia kohti vain
0,3 loukkaantumista.

Lähteet:
Vuori I. Tehokas ja turvallinen terveysliikunta
Vuori I. Liikunnan vaikutustapa
THL: Tietoa terveydestä – elintavat – liikunta
Parkkari J. ym. A Controlled Trial of the Health Benefits of Regular Walking on a Golf Course
Parkkari J. Hyvinvointi, terveys ja golf
Suni J. & Vasankari T. Terveyskunto ja fyysinen toimintakyky
Farahmand B. ym. Golf: a game of life and death – reduced mortality in Swedish golf players
Ala-Leppilampi & Kiiski 2009; Alkuperäislähde Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Kansanterveyslaitos 2010.
Ala-Leppilampi & Kiiski 2009; Alkuperäislähde
Parkkari 2005, 10 Parkkari J. ym. Active Living & Injury Risk

Golfia ei aina mielletä fyysisesti vaativaksi lajiksi, mutta sillä on lukuisia positiivisia terveysvaikutuksia sekä keholle että mielelle.
Listasimme yhteen kahdeksan tutkittua ja terveellistä syytä, joiden takia golfin pelaaminen
kannattaa!

Golf pidentää elinikää

Golf pitää kuntoa yllä ja
auttaa painonhallinnassa

Golf vahvistaa luustoa

Yksi kierros golfia kuluttaa keskimäärin 1500 kaloria ja
18 reiän aikana kävelyä kertyy helposti jopa kymmenen kilometriä.
– 18 reikää kärryn kanssa kuluttaa keskimäärin 1500
kaloria ja bägiä kantamalla noin 2000 kaloria.
– 18 reiän mittainen kävely vastaa reilusti lääkäreiden
suosittelemaa yli 10 000 askeleen päivätavoitetta

Ruotsalaisen Karoliinisen instituutin tutkimuksen mukaan golfia säännöllisesti pelaavien henkilöiden elinajanodote pitenee peräti viidellä vuodella. Jo noin 2–3
kierroksella golfia viikossa voit siis elää huomattavasti
pidempään!

Golfin pelaaminen on hyväksi myös luustolle. Sen
vuoksi laji sopii hyvin myös senioripelaajille, jotka ovat
luonnostaan alttiimpia osteoporoosin kehittymiselle
ikänsä puolesta. Säännöllinen golfin pelaaminen hidastaa luiden rappeutumista sekä voimistaa lihaksia,
jotka tukevat selkärankaa.

Golf parantaa unen laatua

Säännöllisellä kuntoilulla on positiivisia vaikutuksia
unenlaatuun. Säännöllisesti kuntoilevat ihmiset nuGolf toimii hyvänä apuna stressinlievityksessä. Raik- kahtavat nopeammin ja pysyvät syvässä unessa pikaassa ilmassa ja sosiaalisessa ympäristössä huolet dempään.
unohtuvat nopeasti. Kierros golfia vapauttaa endorfiineja aivoihin ja parantaa mielialaa tehokkaasti. Liial- Golf pitää sydämen ja keuhkot kunnossa
linen stressi vaikuttaa negatiivisesti sekä psyykkiseen Kierros golfia raikkaassa ilmassa tarjoaa sydämelle ja
että fyysiseen terveyteen, mutta kierros golfia auttaa keuhkoille hyvän treenin, fyysinen aktiviteetti erittää
rentoutumaan arjen keskellä.
kehoon adrenaliinia, joka saa veren pumppaamaan
sydämeen, vahvistaen sitä luonnollisella tavalla. Jo 30
Golf pitää muistin virkeänä
minuutin kuntoilu päivittäin voi laskea verenpainetta
Mielen virkeystaso voi heikentyä iän myötä, mutta gol- 5–7 pykälää. Lisäksi se laskee kolesterolia sekä vähenfin pelaaminen stimuloi aivojen verenkiertoa ja vahvis- tää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.
taa hermosolujen viejähaarakkeita. Tämä puolestaan
ehkäisee muistisairauksien, kuten dementian kehitty- Golfissa loukkaantumisriski on pieni
mistä. Lisäksi golfkentällä pelaaja joutuu keskittymään Matalalla sykkeellä tapahtuva liikunta tekee golfista
lyönteihin, määrittämään etäisyyksiä sekä pohtimaan jokaiselle sopivan lajin, olipa kuntotasosi millainen taeri mailavaihtoehtoja – eli pitämään mielen virkeänä. hansa. Verrattuna muihin urheilulajeihin loukkaantumisriski on pieni, sillä tuhatta pelituntia kohden sattuu
vain 0,3 loukkaantumista.

Golf lievittää stressiä

golfharrastuksella
positiivinen vaikutus
juoksukuntoon
Savonlinnalainen Jyri Sipinen osallistui ensimmäiselle
maratonille Helsingissä vuonna 2002 ollessaan 50-vuotias. Kokemus ei ollut rakkautta ensi silmäyksellä, mutta siitä huolimatta maratonharrastus jatkuu edelleen.
”20 vuoden aikana olen juossut yli 30 maratonia.
Helsingissä, New Yorkissa, Tukholmassa… Viime vuosina olen juossut vain Berliinissä.
Juoksuharrastuksen oheen Jyri aloitti vaimonsa kannustamana golfin 4 vuotta sitten. Kesällä 2019 golfkierroksia kertyi noin 70 kotimaassa ja Baltiassa. Golf
on vienyt viime kesinä sijaa juoksuharjoittelulta, mutta mutta se kertoo, ettei kunto ole ainakaan päässyt roSipisen mukaan sillä ei ole ollut negatiivista vaikutusta mahtamaan.”
Jyrin mukaan golfkentällä kävely on tehnyt hyvää
juoksukuntoon. Päinvastoin.
”Vaikka ikää tulee koko ajan lisää, olen onnistunut jaloille ja nivelille, jotka rasittuvat juoksemisesta.
juoksussa suunnilleen saman tason säilyttämään 20
vuotta. Ennen golfharrastusta juoksin kesän aikana
”suosittelen kyllä golfin aloittamista,
noin 1000 km maratonin pohjalle. Viime kesänä juokvaikka vielä vanhemmallakin iällä.
sua kertyi korkeintaan 300-400 km, mutta maratonkyllä sen oppii ja on myös ihan hauskaa!
aikani parani edellisestä 15 minuuttia. Siihen toki vailiikuntaa saa huomaamatta”
kuttaa monet muutkin tekijät, kuten sääolosuhteet,

tervetuloa viihtymään
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iNNolla Kohti
uutta Kautta!
”Alkeiskurssista miulle jäi tosi hyvä mieli ja fiilis! Kurssin aikana sai ohjenuoria ja vinkkejä lyönteihin. Ne opit
ovat edelleen mielessä kentällä ja rangella.”
Savonlinnalainen, 32-vuotias Sara Jakonen aloitti
golfharrastuksen kesällä 2019 veljensä kannustamana. Monipuolisen palloilutaustan omaavalle Saralle
tuttuja lajeja ovat lentopallo, jalkapallo, salibandy
sekä kolme vuotta sitten aloitettu tennis.
” Golf on hyvin erilainen kuin muut harrastamani lajit
ja se pitää nöyränä. Aloittelijana kaikkien tulisi muistaa, että golf on vaativa laji. Pitkäjänteinen harjoittelu
ja epäonnistumisten sietäminen on myös mielelle tärkeää. Silloin onnistumisen hetket ovat palkitsevia ja se
juuri koukuttaa tähän lajiin.”

miten pääsen
lajin pariin?
1. Tervetuloa tutustumaan!

Golfopettaja
- Tuomas Sistonen

Kerigolfissa ja rantasalmi Golfissa
järjestetään kesäisin kaikille avoimia,
ohjattuja ja maksuttomia golftutustumisia, tarkemmat tiedot löydät nettisivuiltamme.
tarjomme myös ryhmille räätälöityjä
golftutustumisia, joihin voi yhdistää
muita palvelujamme. Kerää kokoon
työporukka tai harrasteryhmäsi, suunnitellaan juuri teille sopiva paketti!

2. Golf haltuun
alkeiskurssilla
alkeiskurssilla pääset oppimaan
eri lyöntitekniikoita, tutustut golfin
sääntöihin ja kentällä käyttäytymiseen. alkeiskurssin myötä taskustasi
löytyy Green Card eli olet valmis golfharrastuksen pariin! alkeiskurssien
ajankohdat näet nettisivuiltamme.
lue lisää sivulta 8.

3. Jäsenyys

Tuomas sistonen on toiminut kerigolfissa ja rantasalmi Golfissa golfopettajana vuodesta 2013 lähtien. alkeiskurssilla tärkeintä on oppia liikkumaan golfkentällä turvallisesti,
ymmärtää perussäännöt ja osata huomioida muut pelaajat.
”Päätavoitteeni on saada ihmiset innostumaan golfin
pelaamisesta. Tärkeää on myös se, että alkeiskurssilta
saaduilla opeilla aloitteleva golfari pystyy kehittymään
ja tietää, miten harjoitella.”
Tuomaksella on monipuolinen urheilutausta pesäpallon, jääkiekon ja yleisurheilussa keihäänheiton parissa. Golfin hän aloitti 13-vuotiaana isovanhempiensa
kannustamana. Harrastus kehittyi vuosien varrella
ammattilaisuraksi kansainvälisiin kisoihin asti.
”2007 siirryin ammattilaiseksi ja edelleen pelaan
noin 3 turnausta vuoden aikana.”

Ohjauskokemusta on kertynyt nuoresta lähtien pesäpallokoulujen kautta. Golfopetuksen Tuomas aloitti
siirtyessään ammattilaiseksi ensin junioritreenien ohjauksesta. Nykyään golfopetukselle jää enemmän aikaa, ja talvikauden Tuomas toimii golfopettajana myös
Espanjassa Cerrado Del Aguilan golfkentällä.
”6-8 vuotiaana voi jo osallistua alkeiskurssille. Vanhemman tai muun aikuisen on alkuun hyvä olla mukana harrastuksessa. Molemmilla kentillä järjestetään
myös junnuharjoituksia 6-21 vuotiaille.”

VaaTETuSTa ulKoiluun
Ja VaPaa-aiKaan!
Kerigolfin ja rantasalmi Golfin yhteydessä toimii
asuste- ja tarvikemyymälä Pro Shop, josta löytyy
vaatteita kaikkeen ulkoiluun ja vapaa-aikaan.
valikoimassamme mm. Catmandoo, adidas,
Chervo, Daily Sports, titleist, FootJoy.

Tervetuloa tutustumaan ja tekemään löytöjä!
tervetuloa viihtymään

Päästäksesi pelaamaan ja harjoittelemaan golfkentälle, sinun tulee olla
golfseuran jäsen. Jäseneksi liittyminen on helppoa! Golfseuran jäsenenä pääset mukaan yhteisöön, jossa
järjestetään erilaisia tapahtumia lajin
parissa.
yhteisössä voi olla mukana monin
tavoin; pelaavana jäsenenä, seuratoiminnan aktiivina sekä toimikuntalaisena oman kiinnostuksen mukaan.

4. Harjoittelu ja
#muntapapelata
harvoja lajeja tai uusia taitoja oppii
sormia napsauttamalla, tämä pätee
myös golfiin. Golfkierrosten pelaamisen lisäksi harjoitella voi rangella,
lähipelialueella ja talvella vaikka
golfsimulaattorissa! Suomessa on liki
140 000 golfaria ja heillä jokaisella
on oma #muntapapelata

TERVETULOA KOKEMAAN
PELAAMISEN RIEMU!
Tervetuloa alkeiskurssille!
Kerigolf ja Rantasalmi Golf järjestävät golfalkeiskursseja
toukokuusta elokuuhun.
Alkeiskurssilla saat Tuomas Sistosen ohjauksessa opetusta
kahtena päivänä noin neljän tunnin ajan.
Kurssin päätteeksi tehdään Green Card -suoritus, jossa
käydään läpi golfin keskeiset säännöt, turvallisuus ja
liikkuminen kentällä.

golfin
alkeiskurssi

sisältää
green cardin

140€
/hlö

golfin alkeiskurssi alle 22v.

sisältää
green cardin

99€
/hlö

Lisätiedot ja varaukset:

Tuomas Sistonen
040 829 6605
tuomas.sistonen@gmail.com

Kesäisin järjestetään myös 6-21-vuotiaille
suunnattuja kaikille avoimia junioriharjoituksia.
Harjoituksissa käydään läpi golfin perustaitojen
lisäksi monipuolisesti perusliikuntataitoja.
Junioriharjoituksia viikoittain.

Katso tarkemmat kurssiaikataulut
nettisivuiltamme tai
skannaa puhelimellasi
alla oleva QR-koodi!

KERiGolf

RanTaSalmi Golf

Torvelantie 67
58200 Kerimäki
clubhouse@kerigolf.fi
p. 015 252 600
www.kerigolf.fi

Hovitie 135 B
58900 Rantasalmi
toimisto@rantasalmigolf.fi
p. 015 448 205
www.rantasalmigolf.fi

