
Vihti Golfin pelimatka Tunisiaan – Port El Kantaoui 6.3.–13.3.2020 
 

 
 
Viime hetken peruutusten jälkeen starttasi 11 golffaria ja yksi ei golffari Vihti Golfin matkalle 
Tunisiaan.  Nouvelairin lento kuljetti meidät perjantai-iltana turvallisesti Monastiriin, josta oli 
vajaan tunnin matka hotellille. Hotelli oli IBEROSTAR Diar El Andalous. Kentällä On Golfin opas oli 
meitä vastassa, ja perillä odotti rankka vesisade. Hotelliin sisään kirjautuminen tapahtui nopeasti 
perillä, rannekkeet käteen, ja reippaat miehet kuljettivat bagit ja laukut huoneisiin. Oli helppo 
nukahtaa hyvissä huoneissa tosin kahdesta huoneesta puuttui etukäteen varattu merinäköala, 
mutta sekin asia järjestyi. 
 

            
   Mukava hotellimme 
   



Lauantaiaamuna sai rauhassa keskittyä tulevan päivän haasteisiin, nauttia herkullisesta 
monipuolisesta aamiaisesta ja ystävällisestä palvelusta, koska lähdöt olivat vasta klo 12 alkaen 
kolmessa ryhmässä. Illan sade oli lakannut, ja päivä valkeni puolipilvisenä tosin tuulisena. 
Bagit oli haettu hotellista Golfklubille odottamaan pelaajia. Ensimmäisenä päivänä pelattiin 
kahdesta haastavampaa Panorama Coursea, ja pelimuoto oli mukava. Kaikki avasivat, valittiin 
paras pallo, ja kaikki jatkoivat siitä henkilökohtaista pistebogeytä. Jokaiselta pelaajalta oli valittava 
vähintään kaksi avausta.  
 
Illalliselle Seppo oli järjestänyt meille pitkän pöydän, jossa ruokailun jälkeen jaettiin palkinnot. 
Päivän voittajat naisista Riittamaija Salmi tuloksella 30 ja miehistä matkanjohtajamme Seppo 
Sarnola tuloksella 39. Ensimmäistä kertaa oli käytössä uudet tasoitukset, jotka monien yllätykseksi 
olivat nousseet reilusti. 
 
Naistenpäivä 8.3. alkoi miellyttävissä merkeissä, kun matkanjohtajamme Seppo oli askarrellut 
jokaiselle naiselle Ladypallopaketin päälle ihanan punaisen ruusun aamiaisella jaettavaksi.   
Sunnuntaina kenttä vaihtui Sea Courseen, jossa pelattiin aamusta alkaen poutasäässä 
joukkuekilpailua.  Kaikki avasivat, kolme avausta oli valittava jokaiselta, ja joukkueen tulokseen 
laskettiin kahden parhaan tulokset. 
 
Ylivoimaisen voiton vei joukkue Eero Järvenpää, Ari Michelsson, Juhani Salmi ja Varpu-Leena 
Malmgren tuloksella 73, muiden joukkueiden tulokset 62 ja 61. 
 

    
Hyvää naistenpäivää!                                                                Voittajajoukkue Varpu-Leena, Juhani, Ari, Eero ja matkanjohtaja Seppo 

      
Pelin jälkeen muutama reipas pelaaja Maritta, Riittamaija, Varpu ja Reijo uskaltautuivat 
testaamaan hotellin SPA-osastoa, joka sijaitsi erillisessä rakennuksessa. Siellä oli hyvä sauna ja 
pieni uima-allas.  
 
Hotelli oli pannut myös parastaan Naistenpäivän kunniaksi. Illalliselle mennessä aulassa oli 
cocktailtilaisuus, ja saliin mentiin hienon kukilla koristellun sydämen läpi. Oven suussa komeat 
nuoret miehet jakoivat jokaiselle naiselle ruusun. Oma ruusuni jäi auenneena ja kauniina 
hotellihuoneeseen siivoojan iloksi. Nuoret upeat miehet ja tummaihoinen kaunotar kuljettivat 
Naistenpäivän täytekakkua näytille eri pöydissä, ja sitä tarjoiltiin jälkiruokapöydässä. Sama tumma 
kaunotar löytyi sitten tanssilattialta, ja sai jopa matkanjohtajamme partneriksi. Voi sitä iloa ja 
onnea! 
 



         
Seppo, Osmo ja Reijo ennen illallista                                                  

  
 
 

        
Matkanjohtajamme Seppo ja Sirkka Sarnola                                Iltajumppa 

     
 
 
 

                       
 Koko porukka tauolla                                                                                                    Tiina ja Tapio 

 
 
 



Päivä päivältä sää parani, ja Panorama Coursea päästiin pelaamaan hyvässä säässä. Vuorossa oli 
On golfin logopallon kuljetus niin, että jokaisen oli pelattava sillä vähintään neljä väylää. Täytyy 
myöntää, että logopallon kuljetus teki ylimääräistä puristusta, vaikka siitä huolimatta kaksi palloa 
kolmesta pääsi perille. Voittajajoukkue oli Seppo Sarnola, Reijo Sipilä, Ari Michelsson ja Sirkka 
Sarnola, tosin Seppo löi pallon viimeisellä väylällä veteen. 
 
Tiistaina 10.3. oli halukkaille tarjolla vapaapäivä, mutta kolme innokkainta golffaria Tapio 
Karjalainen, Ari Michelsson ja Eero Järvenpää päättivät lähteä pelaamaan. Eikä siinä vielä kaikki. 
Tämä upea golffarijoukkue ei tyytynyt yhteen kierrokseen, vaan päätti pelata kaksi kierrosta. Niin 
sitä pitää, todellisia golffareita. 
Muu joukko lähti tutustumaan ympäristöön, ja kohteenamme oli satama alue. Meidät tunnistettiin 
suomalaisiksi jo kaukaa, ja basaarien kauppiaat iloitsivat asiakkaista. Teimme pieniä tuliaisostoksia 
ja siirryimme ihailemaan upeita veneitä kahvilaan, jossa sade yllätti meidät. Palasimme hotelliin, ja 
Riittamaija, Juhani ja Varpu lämmittelivät toistamiseen SPA-osaston saunassa. 
 
Keskiviikko 11.3. valkeni kauniina ja tuulettomana, ja antoi hyvät olosuhteet mestaruuskilpailulle 
Sea Coursen kentällä. Pieni sade päivän kuluessa ei haitannut pelaamista. 
Kaikki pelasivat tosissaan ja tuloksia syntyi. Illalla palkittiin naisten voittajat Sirkka Sarnola 24 
bogeypistettä, Riittamaija Salmela 21 bp, ja Varpu-Leena 20 bp. Miesten parhaat: 1. Osmo 
Leminen, 2. Seppo Sarnola ja 3. Eero järvenpää. 
Iltapäivällä testasimme Snack Baarin maukkaita pitsoja ja hedelmätarjotin tuotiin jälkiruuaksi  
pyytämättä. 
 
 

    
Naisten sarjan voittaja Sirkka Sarnola                  Miesten sarjan voittaja Osmo Leminen 
 



     
Naisten sarjan 2. Riittamaija Salmi                         Miestensarjan 2. Eero järvenpää 
mukana Juha, Seppo ja tarjoilijamme 
 
 
 

    
Naisten sarjan 3. Varpu-Leena Malmgren,                Miesten sarjan 3. Ari Michelsson 
mukana Seppo ja Maritta 
 
Viimeisenä pelipäivänä 12.3. taivas aukesi ja aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta. Tarvittiin 
aurinkovoiteita. Vuorossa oli joukkuekilpailu, jossa lisäpisteitä voi saada onnistuneista puteista 3 
pistettä yhdestä ja yksi piste kahdesta putista, jos ne oli putattu griiniltä. Kaikki pelaajat palkittiin 
golftavaroilla, joita johtajapariskunnalla oli mukana laukullinen. 
Kierroksen jälkeen monet päätyivät ulkoaltaille aurinkoa ottamaan, ja rohkein Osmo käväisi jopa 
viileässä vedessä uimassa. Sitten olikin vuorossa Tunisialainen illallinen omassa tilassa kauniisti 
kukkasin koristellun pöydän ääressä. Meille tarjoiltiin pöytiin neljän ruokalajin ateria, jossa 
kiinnostavin oli lammasruukku. Taikinakuoren alla oli kypsennetty lammaspaloja mureaksi 
maukkaaksi ruuaksi kasvisten kanssa.  Illallisen puheenaihe ei olutkaan golf vaan koronavirus, 
koska viikon aikana tilanne oli muuttunut radikaalisti. 
 
Tuli kotiin lähdön aika. Bagit oli tuotu edellisenä päivänä jo klubin säilytyksestä, ja nyt oli 
pakkaamisen vuoro.  Kuljetus kentälle lähti puolelta päivältä, ja ennen sitä olikin hyvää aikaa 
tutustua hotellin ympäristöön hyvässä säässä. 
 
 
 
 



Matkanjohtajamme ansiosta golfreissu onnistui hyvin, kaikki toimi suunnitelmien mukaan. Kaikki 
pysyivät suhteellisen terveinä. Lento kotiin laskeutui jopa atuajassa. 
Muutamia huomioita reissusta:  
Rahaa kului vain taksimatkoihin, ja golfautoihin. Tosin taksikyydit olivat edullisia.  
Reilun kilometrin matka golfkentälle maksoi 5-10 dinaria eli noin 3 €.  
Turvallista oli. Taksit jopa alustat tarkastettiin hotellin portilla.  
Golfauto maksoi 80 dinaria kahdelta. Useimmat käyttivät autoja kenttien haastavuuden vuoksi. 
Muuten all inclusive palvelu toimi hyvin. Hotellin siisteydestä piti huolen iso joukko naisia, miehet 
toimivat tarjoilijoina. 
 
Kirjoittajan Varpu-Leena Malmgrenin nostot golffareista: 
Paras humoristisen tunnelman luoja matkanjohtajamme: Seppo Sarnola 
Innokkain pelaaja: Tapio Karjalainen; pelasi 7,5 kierrosta 
Positiivisin seuralainen: Ei golffari Tiina Karjalainen 
Pisimpien lyöntien golffari singlepelaajamme: Eero Järvenpää 
Viikon lyöjä bunkkerista kuppiin: Maritta Illi 
 
Varpu-Leena Malmgren 
 
                                                                                             

     
    Varpu-Leena Malmgren ja Maritta Illi 
  
 
 


