
SENIORIGOLFARI 2/2017     1

Suomen Golfseniorien jäsenlehti

Seniori					 NRO 2/2017

GOLFARI

Naiset ja miehet jälleen EM-mitaleille 
Jokainen golfmatka on uusi seikkailu 
Vuosikokous- ja talvipäiväkutsut 
Golfaiheinen kuvasanaristikko 
Raportit kauden kilpailuista 



2   SENIORIGOLFARI 2/2017 SENIORIGOLFARI 2/2017     3

Suomen Golfse  niorit ry on itsenäinen 
yhdistys, jonka tar koi tuk  sena on kehittää 
se nio ri golfia kilpa- ja kun tourheiluna, 
tarjota jäsenilleen senioreita kiinnostavia 
jäsenpalveluja, tukea ja edes auttaa seurojen 
senioritoimikuntien toimintaa sekä yhteis-
työssä Golfliiton kanssa koordinoida valta-
kunnallista senioritoimintaa. Yh distyksen 
jäseniksi hyväksytään sekä miehet että 
nai set sinä vuonna kun täyt tä vät 50 vuot-
ta. Jäsenmaksun mak sa neita senioreita oli 
vuoden 2017 elokuun lopussa noin 14 500.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
olivat menneenä kautena SM-kilpailut, 
Audi Fin nish Senior Tour, Finnish Senior 
Open, Senioripokaalit ja Audi Senior Open. 
Lisäksi jär jeste tään eri seniori-ikäryhmille 
M50 Haas tajatour, M65 Tour, M70 Tour, 
M75 Tour, N60 Tour, N70 Tour ja Senior 
Aluetour sekä erikseen reikäpelikilpailut 65-, 
70- ja 75-vuotiaille miehille.  
     Edellä mainituista SM-kilpailut ja 
Fin nish Senior Open ovat avoinna myös 
SGS:ään kuulumattomille Suomen Golf-
liiton jäsenseurojen seniori-ikäisille pelaa-
jille. Finnish Senior Open on avoin myös 
ulkomaisille pelaajille. Kansainvälisen kil-
pailutoiminnan päätapahtumat ovat EM-
joukkuekilpailut; EGA:n (European Golf 
Association) järjestämät miesten EM-kisat 
olivat syyskuun alussa Ruotsissa ja naisten 
vastaavat kisat samaan ai kaan Slovakiassa. 
Kesäkuussa järjestettiin ESGA:n (Eu ro pean 
Senior Golf Association) miesten M55-
joukkuei den mestaruuskilpailut Puolassa 
ja M70-sarjan kisat heinäkuussa Tsekissä. 
ESLGA:n (Euro pean Senior Ladies Golf 
Associations) mestaruus kilpailut, nimeltään 
Marisa Sga ravatti Trophy,  sekä N65-
joukkuekilpailut järjestettiin heinäkuussa 
Italiassa.  

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 50%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei set 
Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. Kesä-
päiviä järjestettiin neljät eri puolilla Suo-
mea, Maskussa, Siuntiossa, Lahdessa ja 
Kokkolassa. 
     SGS järjestää golf matkoja yhteistyössä 
matka toimistojen kanssa. SGS on ostanut 
tai vuokrannut jäsenistönsä käyttöön eri 
ken tiltä pelioikeuksia, joita jäsenet voivat 
käyttää maksamalla toi misto maksun. Li-
säksi jäsenet saavat alennuksia green  fee  
-maksuista usealla kentällä ja hotelleista sekä 
kotimaassa että ulkomailla.  
     SGS ylläpitää myös omia nettisivuja sekä 
julkaisee Se niorigolfari-nimistä jäsenlehteä 
kaksi kertaa vuodes sa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi-
sen syyskokouksen valitsema hallitus, johon 
tällä hetkellä kuuluvat puheenjohtaja ja 
kahdeksan jäsentä. 

Suomen Golfseniorit

Helmikuun alussa pidetyistä talvipäivistä alkoi 
toimintakausi 2017 ja aktiivinen vaihe päät-
tyi seurajoukkueiden SM-kisoihin syyskuun 
loppupuolella. Tuohon väliin mahtui paljon 

kilpailuja ja muuta toimintaa.
Kilpailupuolella oman mielenkiintonsa kauteen toi 

miesten ikärajan lasku 50 vuoteen. Audi Finnish Senior 
Tourilla ikärajamuutos toikin kilpailujen kärkipäähän 
”nuorten” miesten esiinmarssin ja EGA:n EM-kisan edus-
tusjoukkue uusiutui lähes kokonaan. Kansainvälisissä 
joukkuekisoissa menestyttiin kun naisten joukkue toi 
pronssia Marisa Sgaravatti Trophysta ja samaan saavu-
tukseen pääsi miesten scr-joukkue ESGA:n EM-kisoissa 
Puolassa. 

Muiden tourien osalta pelaajamäärät jatkoivat kasvu-
aan ja merkittävää uudistusta oli Golfboxin käytön lisään-
tyminen kilpailuihin ilmoittautumisessa ja tulospalvelus-
sa. Se mahdollistaa entistä paremman palvelun pelaajille ja 
helpottaa kilpailuja hoitavien toimintaa.

  Jäsenpalvelupuolella merkittävä asia oli SGS:n peli-
oikeuksien käytön selvä  lisääntyminen hieman hiljaisem-
man kauden jälkeen. Myös kesäpäivien suosio säilyi hy-
vänä. Kaiken kaikkiaan voimme menneeseen pelikauteen 
olla hyvin tyytyväisiä ja onnistuneesta toiminnasta läm-
min kiitos kaikille tilaisuuksia järjestäneille ja tietysti kiitos 
myös jäsenillemme, jotka runsain joukoin olivat mukana 
meidän järjestämissämme tilaisuuksissa. 

Minun matkani SGS:n toiminnassa alkoi vuon-
na 2005 kun tulin hallitukseen hoitamaan Aluetouria. 
Tuolloin SGS:ssa oli noin 3700 jäsentä ja toimimme 
Suomen Golfliiton Senioreina. Kaksi seuraavaa vuotta toi-
min hallituksessa jäsenpalveluita ja markkinointia hoita-
en ja merkittävä avaus tuolloin oli omien jäsenmatkojen 
aloittaminen syksyllä 2006. Ensimmäinen matka suun-
tautui Tunisian Hammametiin ja kolmen viikon aikana 
matkalla oli 252 senioria. 

Vuoden 2008 alusta aloitin järjestön puheenjohtajana 
edeltäjäni Bjarne Nygårdin jälkeen ja hyviä jälkiä oli help-
po seurata. Jäseniäkin oli jo runsaat 7000. Puheenjohtaja-
aikanani yksi mieleenpainuvia hetkiä oli vuonna 2011 
tapahtunut järjestäytyminen itsenäiseksi yhdistykseksi, 
Suomen Golfseniorit ry. Toki tämän kymmenen vuoden 
aikana on tapahtunut paljon muutakin ja sen seurauksena 
jäsenmäärä on jo yli 14 500. 

Tulevassa SGS:n syyskokouksessa, päättyvä matkani 
on on antanut minulle ja vaimolleni Eilalle paljon hienoja 
ystäviä ja värikkäitä muistoja. Minulla on ollut ilo työs-
kennellä hallinnossa mukavassa ja tuloksekkaassa porukas-
sa ja tavata jäseniä, jotka ovat tukeneet ja tarvittaessa autta-
neet meidän toimintaamme ja kaikki tämä hymyssä suin.
KIITOS SIITÄ TEILLE KAIKILLE!!  

Toivotankin seuraajalleni onnea ja menestystä tule-
vissa toimissa ja  kaikille seniorigolfareille toivotan  aktii-
vista ja mukavaa talvea ja onnekasta vuotta 2018.

Pertti Raimiala
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N50 Naisille 
ja M55 Miehille 

proNssiset Mitalit

Tänä kautena olemme 
EM-joukkuekisojen osalta 
jälleen palanneet päivä-
järjestykseen osallistumalla 
kaikkiin ESGA:n, ESLGA:n 
sekä EGA:n järjestämiin 
joukkuekilpailuihin. Viime 
vuonnahan Golfliiton 
säästö kuurin takia EGA:n 
kisoihin ei lähetetty 
Suomesta joukkueita. 
Sekä naisten että miesten 
mitalisarja sai nyt jatkoa 
leidien voittaessa Marisa 
Sgaravatti -kisassa Italiassa 
pronssia ja M55-miesten 
tehdessä saman Puolassa. 

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

Marisa Sgaravatti turnaus pelattiin tänä kesänä jo hei-
näkuun alussa Italian Torinossa. Näin ollen kaptee-
ni Pirjo Sipronen (SHG) valitsi joukkueen kahden 
Senior Tour kilpailun jälkeen. Joukkueeseen saatiin 

mukaan niin edellisen kesän hopeamitalisteja (Tuija Lindvall GT, 
Anne Kokko EGS, Sointu Lassila KGV) kuin kaksi uutta maa-
joukkuetulokastakin (Satu Huotari RuG, Kristiina Junni HyG). 
Tiesimme, että meillä olisi kova, tasainen joukkue. Odotukset 
olivatkin korkealla joukkueen suunnatessa kohti vuoden 2006 
olympiakaupunkia Torinoa. 

Hyvä henki huokui 
joukkueessa jo lennolla pitäen 
Finnairin Airbusin kevyesti 10 
500 metrin korkeudessa koh-
ti saapasjalkamaata. Alppien 
toisella puolella meitä oli 
vastassa kaunis Circolo Golf 
Torino, La Mandrian kenttä, 
sekä kesän harvinaisuus au-
rinko, 27 Celsius asteellaan. 
Lämpimämpää oli vain tie-
dossa. Pääsimme siis näyttä-
mään taitomme aivan upeissa 
olosuhteissa – kaunis, pitkä 
kenttä (5 350 m) ilman turhia 
korkeuseroja. Väylät kasvoivat 
aivan upeaa vihreää mattoa ja 
haastavat viheriöt loistokun-
nossa.

Nämä alkuasetelmat loi -
vat niin hyvän alkuvireen, että Suomen tytöt täräyttivät 

ensimmäisenä päivän lyöntipeliosuudella pohjat tulostaululle. 
Korkeimmalla Suomen lippua heilutteli Tuija Lindvall 77 lyön-
nillään ollen päivän paras pelaaja. Viiden lyönnin päässä vaani 
belgia, heistä yksi lyönti Espanjaan, pari Itävaltaan. Viime vuoden 
mestari ja kotijoukkue Italia vasta käynnisteli koneitaan ja oli yl-
lättäen 11 lyönnin päässä Suomesta. 

Toisena pelipäivänä Italia vaihtoi turbovaihteen päälle 
Addolarata Coduttin johdolla (73 lyöntiä) ja siirtyi tuloksissa yk-
köseksi kahden päivän jälkeen. Kotikentällään pelannut Codutti 
palkittiin myöhemmin ansaitusti kisojen parhaana pelaajana. 
Joukkueena pelasimme tasaisesti myös toisen pelipäivän ollen 
päivän kakkonen ja sitä kautta lyöntipeliosuuden toinen koko-
naistuloksissa. Näin Suomen ensimmäinen välitavoite oli saavu-
tettu – paikka mitalipeleissä. Päivän juhlinnan kohteena oli myös 
Anne Kokon ’Hole in One’ väylällä 13 tuoden ansaitut kuplivat 
pöytään koko joukkueelle.

Tänä vuonna kisaan osallistui 17 maata. Joukkueeseen voi 
nimetä kuusi pelaaja, joista viisi on kentällä itse kisapäivänä. 
Suomen joukkue muodostui viidestä pelaajasta sekä kapteenista, 
joka tarvittaessa astuisi loukkaantuneen tai sairastuneen pelaajan 
tilalle. Marisa Sgaravatti -kisassa pelataan ensimmäiset kaksi päi-
vää lyöntipelejä, jonka tulosten pohjalta jatketaan sijoitusottelui-
hin ratkaisemaan joukkueiden välinen paremmuus reikäpeleillä. 

Vaikka lämpötila olikin päivien aikana noussut jo yli kol-
meenkymmeneen, päätettiin pitää päät kylmänä jatkossakin. 

Sen verran kovia vastusta-
jia ja matseja olisi tiedossa. 
Ensimmäisenä vastaan reikä-
peleissä tuli lyöntipeleissä kol-
manneksi pelannut Espanja. 
Tuttu vastustaja samasta tilan-
teesta edelliseltä kesältä. Tänä 
vuonna espanjattaret ottivat 
revanssin ja kaatoivat meidät 
luvuin 3,5 - 1,5. Toisessa vä-
lierässä Italia voitti Itävallan 
edeten loppuotteluun.  

Pronssiottelussa saimme 
vastaan Itävallan. Mitalin-
janoi nen ja taisteluhenkinen
Suomi lähti vain ja ainoas-
taan voitto mielessään. Jokai-
nen pelaaja halusi lähteä 
mitali kaulassaan kotiin. En-
simmäisen voiton toi Anne  
– Itävallan pelaajatar tuli kä-

teltyä väylän 14 jälkeen. Perässä tuli Tuija ja kätteli samalla reiällä 
alppimaan seuraavan edustajan. Kisse taisteli leijonan lailla, mut-
ta piste lopulta vastustajalle. Kentällä olivat vielä Hodu ja Sointu, 
molemmat tasaisissa matseissa, mutta hyvin pelaten. Muu jouk-
kue seurasi kannustaen rinnalla. Ratkaisu meni ihan viimeisille 
rei’ille – Hodu pelasi 17. väylää, Sointu 18. väylää.  Tällä kertaa 
Hodu ehti ennen tuoden Suomelle kolmannen pisteen. Näin 
meille siis pronssiset mitalit tuliaisina kotiin. 

Torino järjesti meille hienot, ikimuistoiset kisat, joista ei 
puuttunut mitään – meillä oli lämpöä, tunnelmaa ja taistelua, 
kasa upeita kokemuksia, uusia ystäviä ja upea kapteeni johdat-
taen meidät jälleen loistavaan lopputulokseen. Toinen mitali 
peräkkäin on upea saavutus. Ensi vuonna mitalin kirkastuskisat 
pelataan Itävallassa.

Kiitos Pirjo, Hodu, Tuija, Sointu ja Kisse - joukkue isolla 
J:llä!

Anne Kokko

Pronssijoukkue Pirjo Sipronen (kapteeni), Anne Kokko, Tuija Lindvall, Sointu 
Lassila, Satu Huotari ja Kristiina Junni.

ESLGA Marisa Sgaravatti Trophy
Italiassa
Suomen naiset hienosti pronssille 
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European Senior Ladies 
Team Championship 
yli 65 vuotiaille pelat-
tiin samalla kentällä 

ja samaan aikaan kuin Marisa 
Sgaravatti Trophy. Toiveet sii-
tä, että kilpailu saataisiin pela-
ta omalla kentällä ei vielä tänä 
vuonna toteutunut. Ehkä syynä 
oli se, että osanottajamaiden 
määrä ei vielä ole saatu riittävän 
suureksi. Nytkin tuli hiukan 
takapakkia kun viime vuonna 
yhteentoista noussut määrä oli 
pudonnut kymmeneen. 

Suomen joukkueessa 
pelasivat Erja Saraste HGK, 
Vuokko Karjalainen Kurk, 
Anneli Alanen SGC ja Erja 
Helen-Salonen AGK kaptee-
ninaan Heli Ekström HGK 
Kilpailun voitti Sveitsi yhden 
lyönnin paremmalla tuloksella 
ennen toiseksi tullutta Italiaa ja 
pronssille sijoittunutta Ruotsia. 
Suomen sijoitus oli kahdeksas.

Erja Saraste, HGK luon-
nehti kilpailuaan näin: Kenttä 
oli kaunis puistokenttä, joka 
useammalla väylällä vaati tark-
kaa peliä. Griinien lähestymi-
nen oli haasteellista monien 
bunkkereiden takia. Griinit oli-
vat melkoisen muotoillut ja no-
peammat, mihin oli kotimaassa 
tottunut.

Anneli Alanen SGC, joka 
teki nyt paluun maajoukkuepe-
leihin, kuvaili viikkoaan näin: 
Ensimmäisenä mieleen tulee 
kuumuus, joka harmittavasti 
kypsytti kolmantena päivänä 
meidät pois mitaleilta hyvän 
kahden päivän pelin jälkeen. 
Kenttä itsessään oli kaunis ja 
hyväkuntoinen, suurien vanho-
jen puiden ansiosta väylän reu-
noja pitkin saattoi kävellä var-
jossa. Kenttä 5370 m oli pitkä 
ja vaikea monine vesiesteineen 
aivan greenin edessä. 

Heli Ekström

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

Suomen Master joukkue: Heli Ekström HGK (kapteeni), Erja Helen-Salonen AGK, 
Erja Saraste HGK,  Anneli Alanen SGC ja Vuokko Karjalainen Kurk.

ESLGA Ladieś   Master Team Championship
Italiassa
Helle uuvutti Master-leidimme

ESLGA:n presidenttinä Heli Ekström jakoi sekä Marisa Sgaravatti Trophy että 
Master-kilpailun mitalit ja pokaalit.

Suomen joukkueesta Erja Helen-Salonen, Vuokko Karjalainen, Heli Ekström sekä  
Anneli Alanen rentoutuvat suoritetun urakan jälkeen.

Se tunne, kun pallo 18. 
reiällä 10 metrin vasta-
tuulessa tottelee draivia 
ja perään puuvitosta – 

suoraan, ja kun 40 metrin chip-
pi kaartaa 70 sentin päähän 
reiästä. Se tunne, kun huomaa 
ratkaisupaikassa kyenneensä 
keskittymään vain lyöntiin 
kerrallaan. Fokus ei edes mei-
naa hellittää, vaikka vastusta-
ja, Tšekki-Helena, lyötyään jo 
oman neljäntensä pari metriä 
pitkäksi, tulee kättelemään ot-
telun luovuttamisen merkiksi. 
Riemu pelin päättymisestä re-
peää vasta hienovaraisesti taus-
talla kävelleen Satu Huotarin 
isoon halaukseen. Tuokion ku-
luttua omat ottelunsa 16. ja 17. edukseen ratkaisseiden Anna-
Maria Lehtosen ja Virpi Haatajan  kannustava jännitys laukeaa 
ilohuutoihin. Euroopan 11. paras joukkue marssii yhtenä rinta-
mana kohtuu kevyin askelin kohti Golf Resort Skalican klubia.

Mutta peruutetaan vähän. Suomi sai loistoalun, kun jouk-
kueen rookiet Virpi Haataja  ja Satu Huotari pelasivat ensim-
mäisen lyöntipelikierroksen kolme alle hcp-tasonsa (76 ja 79). 
Suomen yhteistulos oli 398. Toisella kierroksella Erja Saraste pa-
ransi yhdeksän lyöntiä, vaikka valtava sadekuuro häiritsi viimei-
siä reikiä. Lyöntipelien yhteistulos 800 riitti 14. sijaan 18 maan 
turnauksessa. 

Single-osuudella pääsimme ryhmissämme seuraamaan koko 
kisan voittajiksi lopulta nousseiden sirojen ranskattarien taitu-
ruutta. Lyöntien pituuksissa pärjäsimme, mutta lähestymisten 
tarkkuudessa ja puttipelissä riittää ainakin itselläni hiomista en-
nekuin parhaat ovat päihitettävissä. 

Ensimmäinen reikäpeli Itävaltaa vastaan päättyi Suomen 
voittoon 3/2. Pisteet toivat Anna-Maria, Pirkko ja Virpi. Hyvin 
sisulla kisan alkupäivät vetäneen Pirjo Kortesojan oli tässä kohtaa 
taivuttava. Sekä vastustajan edessä että kummallisesti käsiä ja jal-
koja piinaavalle bakteeriperäiselle kivulle. Onneksi Itävallan erit-
täin reilusta teamistä löytyi lääkäri antamaan ensihoitoa.

Toiselle kierrokselle yhä yltyvään tuuleen vastaan tuli 
Skotlanti. Ensimmäistä kertaa Suomen EGA-pelien 1998 alka-
neessa historiassa. Satoja vuosia vanhoilla linkseillään puhureissa 

pelaamaan tottuneet Skotti-
ladyt hallitsivat matseja ja kää-
rivät pisteet 4,5-0,5. Puolikas 
päätyi Pirkolle, kun ottelu vi-
hellettiin tasatuksi 17. reiällä. 
Kapteeni Pirjo Sipronen korva-
si reippaasti petipotilaaksi pää-
tyneen kaimansa.

Nöyrä latautuminen Tšek- 
 ki-otteluun oli edes sä. Viimei-
sen pelipäivän puuskittainen 
8-10 sekuntimetrin tuuli se-
koitti pelikirjaa. Kymmenet 
väyläbunkkerit olivat taas vaa-
nimassa ja varsinkin myötäi-
seen lähestymisissä riitti mie-
tittävää. Vasta vuonna 2010 
valmistuneen Skalican kentän 
paikoin muhkuraisilla väylillä 

pallo pomppi puhurin voimasta vähän arvaamattomasti. Oman 
erityishaasteensa peliin toivat viheriöitä vartioivat esiliinat (apro-
nit), joista monet olivat kuin kaljua selluliittia. No, 5300 metriä 
pitkä kenttä oli sama kaikille.

Siniristiliput liehuivat iloisesti, kun tiiviiksi hitsautunut, vä-
hän väsynyt Suomi 100-joukkue asettui paikalleen päättäjäisissä. 
Ranska, Englanti ja Irlanti pokkasivat palkinnot kaikkien hurra-
tessa reilun pelin hengessä. 

Pirkko Havukainen

Suomen joukkue: Pirjo Kortesoja KlG, Pirjo Sipronen SHG (kapteeni), Erja Saraste 
HGK, Pirkko Havukainen SGC, Virpi Haataja StLG, Satu Huotari RuG ja Anna-
Maria Lehtonen PGC.

EGA Senior Ladieś   Team Championship
Slovakiassa
Suomi 100 -joukkueelle 11. sija

Suomen 
joukkueen 

riemua.
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Saavuimme aurinkoiseen ja lämpöiseen Gdanskiin Finn-
airin lennolla 19.6. aamulla. Puolen tunnin bussimatka 
Gdyniaan, jossa majoituimme.

Seuraava päivä meni virallisen harkkakierroksen 
merkeissä. Sää jatkui entisen kaltaisena, aika ajoin jopa liiankin 
lämpimänä. Championship-joukkueet (scr) pelasivat Postolowon 
kentällä ja Cup-joukkueet (hcp) Sierra Golfin kentällä. Posto-
lowon kenttä on kuuluisa pituudestaan. Takatiiltä 7100 metriä 
ja keltaisiltakin 6300. Kisa pelattiin sinisilta, joka sekin oli lähes 
6000 metriä. Sierran kenttä, jossa pelattiin EGA:n joukkuekisat 
2014, on taas hiukan erilainen, maisemiltaan kaunis ja avara.

Ensimmäinen kisapäivä olikin sitten jo aamusta selkeästi ko-
leampi ja tuulisempi kuin kaksi edeltävää päivää. Aurinko kyllä

paisteli, mutta hiukan koleahko ajoittain navakkakin tuuli
lisäsi pelaamiseen haasteellisuutta. Championship-joukkue oli 
päivän päätteeksi sijalla kolme.  Brittein saarten ja Italian jälkeen. 
Cup-joukkue oli ensimmäisen päivän jälkeen yhdeksännellä si-
jalla.

Toisena päivänä säätyyppi jatkui samanlaisena, mutta 
ennakoidut sateet eivät toteutuneet. Championship joukkue piti 
kolmannen sijan UK:n ja Italian ollessa kärkisijoilla. Ero kahteen 
ensimmäiseen oli nyt kasvanut sen verran suureksi, että sijoi-
tuksen kohentaminen ei tuntunut enää realistiselta. Tavoitteena 

olikin säilyttää viimevuotiseen tapaan kolmas sija. Suomalaisten 
päivän parhaasta yksilösuorituksesta vastasi Peter Kaske pelaten
yhden alle kentän parin. Cup joukkue paransi sijoitustaan
ollen viidennellä sijalla ja pronssille vielä täysin realistiset mah-
dollisuudet.

Kolmannen päivän aamusateet toteutuivat ennusteen mu-
kaan. Onneksi meidän kummatkin joukkueet lähtivät puolen 
päivän jälkeen, koska lähdöt olivat maittain käännetyssä parem-
muusjärjestyksessä. Cup-joukkueen kiri ei onnistunut vaan he 
joutuivat taipumaan sijalle seitsemän.

Championship-joukkue kävi kovaa taistelua Ruotsin 
kanssa pronssitilasta. Etuysin jälkeen tilanne näytti kään-
tyneen jo Ruotsin eduksi. Takaysi kuitenkin ratkaisi ki-

san Suomen eduksi, erityisesti Ari Vauhkosen hieno par-tu-
los 72 siivitti Suomen pronssille jo toista kertaa peräkkäin.

Championship-joukkueessa pelasivat; Thomas Antila, 
Peter Kas ke, Juha Koponen, Pekka Lindeman, Jaakko Malinen
ja Ari Vauhkonen. 

Cup-joukkueessa pelasivat: Jouko Latvakangas, Alpo Mänty-
korpi, Kari Nyman, Kari Timperi, Arto Salmela ja Veijo Suomela.

Ensi vuonna vastaavat kisat pelataankin Hä meenlinnassa.

Heikki Hallaranta

ESGA M55 joukkuekisat 
Puolassa
Championship-joukkueelle pronssia

Postolowon pronssijoukkue; Thomas Antila HGK, Pekka Lindeman NRG, Jaakko 
Malinen LGV, Juha Koponen HGK, Ari Vauhkonen SHG ja Peter Kaske KGC. 

Sierra Golfissa pelannut hcp-joukkue; Alpo Mäntykorpi LGV, Kari Timperi LG, Arto 
Salmela GT, Veijo Suomela KG, Jouko Latvakangas ERG ja Kari Nyman StLG. 

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

E GA:n ensimmäi nen M50-se-
nio   rien EM-joukkue kilpailu
Suomen osalta pelattiin Ruot-
sin Malmössä, PGA Sweden 

Nationalin Lakes-ken tällä. Pelimuo tona 
oli EGA:n perinteinen joukkuekilpai-
luille määrittelemä formaatti. Kaksi 
päivää lyöntipelejä, jonka jälkeen muo-
dostetaan reikäpelikaaviot seuraavalle 
kolmelle päivälle.

Suomen joukkue oli koottu Audi 
Finnish Senior Tourilla parhaiten me-
nestyneistä pelaajista. Joukkueeseen 
kuu luivat Jukka Lehtonen (KGV), Matti 
Moilanen (JG), Leo Savonen (SGC), 
Juha Selin (TawG), Kimmo Vihanto 
(MGC) ja kokeneena maajoukkuesenio-
rina Ari Vauhkonen (SHG). Kapteenina 
toimi Heikki Hallaranta (SaG). 

Joukkueen tavoitteena oli edetä 
lyöntipeleissä kahdeksan parhaan jouk-
koon ja sitä kautta aina mitalipeleihin.

Harkkapäivän aamu oli tuulinen ja 
vettä ”tuhnutti” hienokseltaan pari kolme ensimmäistä väylää. 
Sen jälkeen sää muuttui kohtuulliseksi navakan tuulen hiukan 
häiritessä koko kierroksen ajan.

Ensimmäiseen kisapäivään lähdettiin pilvipoutaisessa ja 
tyynessä säässä. Meillä oli kolme lähtöä aamulla ja sama määrä 
iltapäivällä. Ensimmäisen päivän jälkeen olimme 9. sijalla vain 
pari lyöntiä kuudenteen sijaan, eli hyvissä iskuasemissa toiseen 
päivään lähdettäessä. Joukkueen parhaasta yksilötuloksesta vas-
tasi Matti Moilanen pelaten kentän pariin 72 lyöntiä.

Toiseen päivään lähdettiin tavoitteena parantaa sijoitusta 
siten, että päästään ykkösryhmään. Kovasta yrityksestä huoli-
matta jäimme lyöntipelien jälkeen 10. sijalle. Viisi lyöntiä pa-
rempi joukkuetulos olisi antanut meille sijoituksen 8, jolla oli-
simme selvinneet ykkösryhmään. Nyt lähdimme tavoittelemaan 
sijoja 9-16.

Ensimmäisenä reikäpelipäivänä vastassa oli Sveitsi. Kärkeen 
lähti Foursome-pari Ari Vauhkonen-Kimmo Vihanto ja sitten 
singlet perään järjestyksessä; Jukka Lehtonen, Matti Moilanen, 
Juha Selin, Leo Savonen. Tiukan taistelun jälkeen voitimme ot-
telun 3/2.

EGA M50 joukkuekisat 
Ruotsissa
Malmössä 11. sija haastavissa oloissa

Suomen joukkue vasemmalta; Juha Selin, Ari Vauhkonen, Leo Savonen, Jukka Lehtonen, Matti Moilanen ja Kimmo 
Vihanto sekä Heikki Hallaranta kapteenina.

 Toisena reikäpelipäivänä saimme vastaan Ranskan. Sää oli 
aamusta alkaen erittäin haasteellinen. Vettä vihmoi kohtuullises-
ti ja tuuli oli aika-ajoin navakkaa. Keli vaan paheni iltapäivällä. 
Jouduimme taipumaan Ranskalla numeroin 4/1. Eli tämä tar-
koitti sitä, että lähdimme viimeiseen päivään tavoittelemaan sijaa 
11. Vastaan asettui Italian uusiutunut joukkue.

Viimeinen pelipäivä oli edeltäjiensä tapaan sateinen heti al-
kumetreiltä. Ottelu oli hyvin tasainen. Paripelin pelanneet Juha 
Selin & Leo Savonen voittivat ottelunsa 2/1. Sen jälkeen baa-
nalle lähtenyt Matti Moilanen päihitti vastustajansa myös 2/1. 
Voittoon siivitti yksi eagle ja neljä birdietä. Kimmo Vihanto ja 
Jukka Lehtonen hävisivät niukasti oman pelinsä, eli ratkaisu jäi 
Ari Vauhkosen otteluun. Ottelu oli tiukka, Ari tasoitti pelin väy-
lällä 18, jonka jälkeen lähdettiin jatkorei’ille. Ari ratkaisi voiton 
itselleen ja koko ottelun Suomelle neljännellä jatkoreiällä teke-
mällä siihen birdien. Näin Suomen voitto oli 3/2 ja lopullinen 
sijoitus 11.

Heikki Hallaranta
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  EM-joukkuekilpailut        

ESGA:n seitsenkymppisten miesseniorien EM-jouk kue kilpailut 
pelattiin heinäkuun puolessavälissä Tsekin Karlovy Varyssa. 
Suomi osallistui kisoihin kahdella joukkueella, joista toinen 
pelasi tasoituksetonta (Championship) ja toinen tasoituksellis-

ta (Cup) lyöntipeliä. Championship-joukkueiden pelikenttänä oli Golf 
Resort Karlovy Vary, Cup-joukkueet pelasivat EM-kilpailunsa Golf & 
Spa Resort Cihelnyn kentällä.

Suomen molemmat joukkueet aloittivat mallikkaasti. Cup-joukkue 
jakoi ensimmäisen päivän jälkeen kolmatta sijaa yhdessä Italian kanssa 
Itävallan ja Sveitsin jälkeen. Kärkipaikasta suomalaiset olivat vain neljän 
pisteen päässä.

Myös Championship-joukkue oli hyvin pelissä mukana kuuden-
tena, vaikka kurottavaa kertyi ensimmäisenä päivänä kärkikolmikkoon 
seitsemän lyöntiä. Kilpailua johti Saksa, toisena on Iso-Britannia ja kol-
mantena Ruotsi.

EM-kisojen toisena päivänä Suomen joukkueiden peli ei kul kenut 
aloituspäivän malliin, vaan ero kärkeen kasvoi. Näin Cup-joukkue puto-
si seitsemänneksi ja Championship-joukkue yhdeksänneksi.

Kolmantena päivänä mitalisijat karkasivat lopullisesti Suomen 
kummaltakin joukkueelta.  Joukkueet mahtuivat kymmenen parhaan 

ESGA M70 joukkuekisat 
Tsekissä
Muiden maiden vauhti oli liikaa

 

Karlovy Varyn kentällä Championship-joukkueen Heikki Vehkaperä ja Martti Miettinen odottelevat peli-
parin puttausta. Erkki Ripatti ja Pekka Tolvanen jännittävät puolestaan paripelissä meneekö putti sisään.

 

Hcp-joukkueen Rainer Nyman, Erkki Inoranta ja Heikki Pekkinen lähdösä 
harjoituskierrokselle Chihelnyn kentälle 

joukkoon. Ensimmäisen päivän jälkeen jaetulla 
kolmannella sijalla ollut Suomen Cup-miehistö 
putosi seuraavina kilpailupäivinä kärjen vauh-
dista ja sijoittui seitsemänneksi. Championship-
kilpailussa Suomen joukkue oli yhdeksäs.

Euroopan mestaruutta juhlivat Iso-Britannia 
ja Itävalta. Iso-Britannia voitti Championshipissa 
(scr) mestaruuden seitsemän lyönnin erolla ho-
peajoukkueeseen Ruotsiin. EM-pronssi meni 
Tanskaan. Cupissa (hcp) Euroopan mestaruuden 
vei Itävalta viidentoista pisteen erolla Italiaan. 
Pohjoismaiden värejä tässä kilpailussa puolusti 
Norja pelaamalla EM-pronssia.

Suomen Championship-joukkueessa pela-
sivat: Tom Grön qvist SGR, Martti Miettinen 
TGK, Pauli Ovaskainen MTG, Erkki Ripatti 
NRG, Pekka Tolvanen TG sekä Heikki Vehka-
perä TawG. 

Suomen Cup-joukkueessa pelasivat: Erkki 
Inoranta MG, Matti Kilpeläinen NGK, Hannu 
Koskinen GT, Hannu Narvi LGV, Rainer 
Nyman PGC ja Heikki PekkinenKeG.

Kari Hiukka
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TalvipäiväT 
2018 
helsingin vuosaaressa
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Lauantai 27.1. 
09.00  Saapuminen Hotelli Rantapuistoon
10.00  Luento
12.30  Buffet-lounas, Hotelli Rantapuisto
14.00  Opastettu luontoretki kävellen 12 000 vuotta  
 vanhan Kallahden harjun maisemiin
16.00  Lähtö Vuosaaren urheilutalolle rentoutumaan  
 vapaan tai ohjatun liikunnan pariin:
    – jumppa tai vesijumppa + sauna
    – uinti tai kuntosali + sauna
17.45  Paluu Hotelli Rantapuistoon
19.00 Illallinen ja tanssia Hotelli Rantapuistossa

Sunnuntai 28.1. 
07.00 Aamiainen, Hotelli Rantapuisto
08.00 Huoneiden luovutus
08.00 Vapaata golfharjoitusta, Planmeca Golf Areena
09.00 Ohjattua golfharjoitusta ryhmissä, Planmeca Golf   
 Areena
13.00 Lounas, Ravintola Links, Vuosaari Golf
14.00 Talvipäivät päättyvät  

Päivillä on myös SGS:n logotuotteiden esittely ja esilläolo.
Ohjelmaan saattaa tulla tarkennuksia talven aikana. Siitä 
tiedotetaan SGS:n nettisivuilla: www.suomengolfseniorit.
fi/tapahtumat

Osallistumismaksu
• 130,-/hlö sisältäen majoituksen kahden hengen 

      huoneessa, ruokailut ja ohjelman. 
• yhden hengen huoneen hinta 160,-/hlö
• hinta ilman majoitusta 90,-/hlö

Osallistuminen maksetaan etukäteen SGS:n tilille. 
Tarkemmat ohjeet myöhemmin SGS:n nettisivuilla.

Ilmoittautumisaika 01.12.2017-12.01.2018
Ilmoittautuminen:

• netin kautta: www.suomengolfseniorit.fi
• sähköpostitse: outi.kunttu@golf.fi 
• puhelimitse (09) 3481 2590 tai 0400 404 010

Huoneiden määrä on rajallinen, joten ilmoittautuminen 
kannattaa tehdä hyvissä ajoin.
Lisätietoja: Paavo Reunanen p. 040 740 8402.

Vuoden 2018 seniorien Talvipäivät saavat uudet puitteet päivien siirtyessä 
Helsingin Vuosaareen. Vuosaari ei kuitenkaan ole saari eikä myöskään järvi 
ruotsinkielisestä Nordsjö-nimestään huolimatta, vaan kaupunginosa Helsingin 
itäosassa.
Majoittuminen, luennot, illanvietto tansseineen, sekä pääruokailut tapahtuvat 
meren äärellä Ramsinniemessä sijaitsevassa Hotelli Rantapuistossa. Lauantaina 
liikunta puoli hoituu Vuosaaren urheilutalolla ja Kallahden suojelluissa maise-
missa. Sunnuntaina vapaat ja ohjatut golf harjoitukset järjestetään Euroopan 
uuden aikai simmassa talvi harjoittelukeskuksessa Planmeca Golf Areenassa ja 
päivien päätös lounas syödään Vuosaari Golfin ravintola Linksissä.

  

d
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Golfaavat asiakkaat kiinnostavat yhä useampia matkanjärjes-
täjiä. Golfmatkoihin erikoistuneiden ja asemansa vakiinnut-
taneiden yritysten rinnalla myös perinteiset matkatoimistot 
näkevät golfaajissa suuren mahdollisuuden. Tähän tilaisuuteen 
on tarttunut Ykkösmatkat Oy, kohta kolmekymmentä vuotta 
sitten perustettu yritys, joka toimii nykyisin kuopiolaisen Matka 
Veijalainen Oy:n omistuksessa ja tarjoaa uusia pelimatkapalve-
lujaan Ykkösgolfina.

Kun kohtuullisten etäisyyksien päässä sijaitsevat golf-
kohteet ovat arabimaiden terroriuhan takia ainakin toistaisek-
si keskittyneet eteläisessä Euroopassa etupäässä Espanjaan ja 
Portugaliin, Ykkösgolf hakee markkinoita ja mahdollisuuksia 
myös mantereen muilta alueilta kuten Italiasta ja Balkanilta. 

Toukokuussa runsaan kahdenkymmenen pelaajan suoma-
laisryhmä tutustui virallisesti syksyllä tarjolle tulevaan matkaan, 
jolla golfia pelataan kuuden päivän aikana kolmessa maassa: 
Sloveniassa, Kroatiassa ja Italiassa. 

Golfia hevostilalla
Senioripelaajista koostunut ryhmä lensi vappuna Finnairin 
vuorokoneella Slovenian Ljubljanaan ja sieltä edelleen bussilla 
tukikohtana toimineeseen, Adrianmeren rannalla sijaitsevaan 
Portoroziin. Tästä viehättävästä kaupungista vajaan tunnin ajo-
matkan päässä pelaajia odottivat matkaohjelmaan kuuluvat kol-
me toisistaan monin tavoin erottuvaa kenttää: Slovenian Golf 
Club Lipica, Kroatian Golf Adriatic ja Italian Golf Club Trieste. 

Slovenian kuuluisalla hevosjalostustilalla toimiva Lipica 
Golf on yhdeksänreikäinen, vaihteleva ja tutustumiskäynnillä 
kunnoltaan tyydyttävä puistokenttä, jonka ryhmä pelasi kahte-
na päivänä. Nimenomaan toisella pelikerralla – osin ehkä aurin-
koisen sään ansiosta – kenttä nostatti kunnon pelitunnelman. 

Lipica Golfin erikoisuuksiin kuuluu muutaman väylän pe-
laaminen sisääntulossa eri tiiauspaikoilta, mikä tuo yhdeksän-
reikäiseen kenttään lisää vaihtelua ja mielenkiintoa. Ja jos pelil-
tään vain malttaa, joiltakin väyliltä voi ihailla aidan takana lai-

tumella laukkaavia upeita lipizzanhevosia. 
Lipican klubi tarjoaa peruspalvelut. 

Se ei ylpeile uljailla tiloillaan, mutta an-
saitsee vilpittömän kiitoksen hyvästä ja 
sydämellisestä palvelustaan.

Lajiluksusta Kroatiassa
Adrianmereen työntyvälle Istrian niemi-
maalle rakennettu ja vuonna 2009 avattu 
Golf Adriatic Kroatiassa on kokonaan tois-
ta maata. Kempinski-hotellin tuntumassa 
sijaitsevalta komealta klubilta avautuvat 
silmiä hivelevät meri- ja vuoristonäkymät, 
joiden saattelemana pelaaja pääsee peliker-
rokselle hyvin hoidetulle ja vaihtelevalle 
täysimittaiselle kentälle. Vesiesteillä ja 
bunkkereilla se haastaa pelaajat sopivasti, 

mutta muutama pitkähkö siirtymä innos-
tavien väylien välillä saattaa hetkellisesti 
kyllästyttää. Fyysisesti golfaria koettelee 
erityisesti rankka nousu viimeiselle tiiaus-
paikalle. 

Kroatian Golf Adriatic edustaa mat-
kaohjelmassa ehdottomasti luksusta. 
Pieneksi miinukseksi voidaan oikeastaan 
kirjata vain rajamuodollisuudet, jotka 
saattavat hidastaa ajomatkaa Kroatian ja 
Slovenian välisellä rajalla. Kun Kroatia ei 
kuulu Schengen-sopimuksen piiriin, pie-
noiseen paperisotaan kannattaa rajalla va-
rautua etenkin viikonloppuisin ja sesonki-
aikana. Tällä kertaa jonotusaika ei kuiten-
kaan tuntunut kiusallisen pitkältä, mihin 
toki osaltaan vaikutti Petteri Antikaisen 

johtamalla matkalla vallinnut savolaisen 
lupsakka meininki.

Triestessä perinteet pelissä
Italian puolella Trieste Golf esittäytyy 
myös omilla erikoispiirteillään. Muista 
kentistä se poikkeaa ehdottomasti histori-
allaan, sillä kenttähankkeen panivat vireil-
le toisen maailmansodan jälkimainingeissa 
liittoutuneiden joukoista britit ja amerik-
kalaiset. Kenttä valmistui 1954 ja avattiin 
pelikäyttöön vuotta myöhemmin.

Niin klubi kuin kenttäkin kertovat 
yli kuusikymmenvuotisesta historiasta ja 
todennäköisesti myös kunnioituksesta 
säilyttää ne mahdollisimman paljon enti-
sellään. Klubirakennus on alkuperäinen ja 
huokuu sisustukseltaan brittiläistä tyyliä. 

Pelitunnelmaa ehkä sotkivat Kroatian 
puolelta jääneet ylisuuret odotukset ja 
kierrokselle sattunut sateinen sää, mutta 
selväksi toki tuli, että Triesteen on mentä-
vä suvaitsevalla asenteella, paitsi peli myös 
kentän syntyhistoria ja pitkät perinteet 
mielessä. Adrianmeri näyttäytyy tälläkin 
kentällä, mieleenpainuvimpana kokemuk-
sena toiseksi viimeisen väylän korkeuksista 
avautuva näkymä ulapalle.

Ykkösmatkat järjestää pelimatkoja
myös Italian Gardajärvelle, tuttuihin Es-
panjan kohteisiin ja bussilla Viron Pär-
nuun. Tarjontaa täydentävät matkat 
golfin syntysijoille Skotlantiin sekä lajin 
kannalta hieman erikoisempaan kohtee-
seen, Islantiin. Tämänhetkiseen matka-
ohjelmaan voi tutustua verkkopalvelussa 
osoitteissa www.ykkosmatkat.fi ja www.
ykkosgolf.fi 

Teksti ja kuvat: Seppo Rönkkö

Kai Thomasson kohdistaa puttia Adriatic Golfin harjoitusalueella, jolta näkymä avautuu Adrianmerelle ja aurinkoisella säällä aina Alpeille asti.

Slovenia - Kroatia - Italia 

kolme maata 
kuudessa päivässä

Jälkipeliä perinteikkään Triesten golfklubin terassilla käyvät Kurt Westerling (selin), Ahto Saira, Pentti Vaara, 
Tauno Jokela ja Jukka Aaltonen.

Ahto Saira tarkkailee ja Tauno Jokela valmistautuu 
avaukseen Lipican 9-reikäisellä puistokentällä.



14   SENIORIGOLFARI 2/2017 SENIORIGOLFARI 2/2017     15

Golfseniorit viettivät kauden toisia SGS:n kesäpäiviä Poh jois-
maiden suurimmassa golfkeskuksessa Siuntiossa. Kun puitteet 
ovat sen mukaiset, suurten golftapahtumien järjestäjänä tunnettu 
Pickala Golf Club oli varautunut ottamaan vastaan kesäpäivien 
ennätysyleisön. Enimmillään ilmoittautuneiden listalle kertyi yli 
sataviisikymmentä nimeä, mutta parinkymmenen peruutuksen 
jälkeen paikalle ilmestyi torstaina 13. heinäkuuta lopulta 133 se-
nioria.

Pickala Golfin toiminnanjohtaja ja myös toimitusjohtajan 
tehtävää väliaikaisesti hoitava Sanna Haavisto, SGS:n hallituksen 
jäsen Paavo Reunanen ja seuran senioritoimikunnan edustaja Arja 
Pajari saattelivat seniorit matkaan klubiravintolan edustalta kisa-
kierrokselle ohjatusti, naiset omalle ja miehet omalle kentälleen.

Naisten peliareenana toimi Park, miehet puolestaan kiersi-
vät Seaside-kenttää. Molemmilla kentillä oli voimassa siirtosään-
tö lyhyeksi leikatulla alueella. Käyttöä sille ei juurikaan ollut, sen 
verran hyvään kuntoon kentät ovat kehnon alkukesän jälkeen jo 
päässeet.

Hyvällä syyllä voi sanoa, että kesäpäivien voittajia olivat 
kaikki osallistujat. Oikealla asenteella lajiin suhtautuva väki vähät 
välitti sääennusteista, jotka uhkasivat suvitapahtumaa viime vai-
heessa koko päivän kestävillä runsaillakin sateilla. Pelikierroksen 
aikana aikana vettä ripsi niskaan pienin annoksin. Leppoisaa 
tunnelmaa ajoittainen tihkusade ei missään vaiheessa kuitenkaan 
latistanut, eikä peliä haitannut. Toisaalta se kävi kyllä syyksi ja 
kelpasi selitykseksi, mikäli pelaajan omat tulostavoitteet eivät ki-

sassa täyttyneet.
Vajaa viisi tun-

tia kestäneen peli-
kierroksen jälkeen 
klubille palasi senio-
rijoukko likipitäen 
kuivana ja itse ta-
pahtumaan täysin 
tyytyväisenä. Päivän 
kruunasivat vielä 
klubiravintolan ruh-
tinaallisen runsas 
noutopöytälounas ja 
yhdessäolon tunnel-
maa ja nuoruusmuis-
toja nostattava live-
musiikki.

Pöytien lomassa 
kiersi harmonikkaa soittava ja välillä laulun heläyttävä Mari Kätkä 
esittäen kunkin pöytäseurueen toivekappaleita, kuinka ollakaan 
pääasiassa 1950- ja 60-lukujen tanssimusiikkia. Kesäpäivien lis-
taykköseksi taisi nousta Metsäkukkia, joka kaikui salissa ainakin 
kolmeen kertaan.

Pistebogeyna käytyä kesäpäiväkisaa sävyttivät hurjat tulok-
set. Etenkin miesten sarjassa Espoon Golfseuran tasoituksella 9 
pelaavan Anssi Kalmarin komea 46 pisteen voittotulos oli täysin 
omaa luokkaansa.

Alle oman tasoituksensa pelasi yhteensä yhdeksän miestä, 
joista kärkikolmikkoon ylsivät Kalmarin lisäksi Master Golfin 
Risto Laitinen (39) ja järjestävän seuran Harri Mäkelä (38). 
Naisten sarjassa voiton kuittasi 37 pisteen tuloksella Rauni 
Mustalahti Golf Pirkkalasta. Peuramaa Golfin Salme Pättö pelasi 
pisteen vähemmän ja sijoittui toiseksi. Kolmas oli 35 pisteen tu-
loksella Keimola Golfia edustava Maire Poutanen.

Naisten kuuden ja miesten kahdeksan parhaan pb-pelaajan 
lisäksi palkinnon saivat kesäpäiväkäytännön mukaisesti erikois-
kilpailuissa kunnostautuneet naiset ja miehet. Lähimmäksi lippua 
pääsivät Hattula Golfin Sinikka Linna ja Wiurila Golfin Juhani 
Mäkirinne, pisimmälle puolestaan draivasivat Pirjo Ketonen ja 
Harri Mäkelä, molemmat Pickala Golfista.

Kolmijäsenisin joukkuein pelatun seurakisan voittajak-
si ehditiin julistaa ja palkitakin paikan päällä Peuramaa Golf. 
Palkitsemisperusteissa sattuneen sekaannuksen jälkeen todellisek-
si voittajaksi nousi lopulta kaksi pistettä paremmalla tuloksella 
Hattula Golf.

pallon pisimmälle ja naisista saman tempun teki Tarja Ahokas. 
Viljo Savolainen ja Lea Vainikka pääsivät puolestaan lähimmäksi 
lippua. Ennen odotettua arvontaa palkintojenjaosta huolehtineet 
KGM:n Tero ja Tarja Ahokas sekä SGS:n Kristian Toivio huo-
mioivat vielä parhaat scratch-suoritukset. Niissä kunnostautuivat 
Kari Ojanen (85 ja Leena Peura (91).

KESäPäIvIllä ylI 400 oSAnoTTAjAA
Vuoden 2017 Kesäpäiville osallistui neljässä tapahtumassa Maskussa, Pickalassa, 
Lahdessa ja Kokkolassa 403 senioria. Sääennuste karsi osanottajia erityisesti 
Pickalassa kun taas Kokkolassa ja Lahdessa lähdettiin liikkeelle ennusteista 
huolimatta, eikä sadetta sitten saatukaan. 
 Ensi kauden Kesäpäiväaikataulu on jo lyöty lukkoon. Paikkakkunnat ja 
kentät ovat Loimijoki (Loimijoki Golf 4.7.), Vihti (Hill Side Golf 12.7.), Joroinen 
(Kartanogolf 19.7.) ja Lappeenranta (Viipurin Golf 31.7.), joten ei muuta kuin 
vuoden 2018 allakka esiin.

Satakunta senioria kokoontui Kankaisten Golf-
puistoon torstaina 6. heinäkuuta kauden ensim-
mäiseen Suomen Golfseniorien kesäpäivätapah-
tumaan. Koleaan alkukesään totutellutta golf-
kansaa tervehti aamulla Maskussa kuin taivaan 
lahjana aurinkoinen poutasää. Se yhdessä hy-
vinhoidetun ja viehättävän klubiympäristön 
kera kohotti tunnelmaa paristakymmenestä 
eri seurasta saapuneiden seniorien yhdessä-
ololle ja pelikierrokselle.

 Kesäpäiväkaavan mukaan ennen peliä 
väki kokoontui klubin edustalle kuuntele-
maan tervetulotoivotukset, ohjelmaesitte-
lyn ja ohjeistuksen kisakierrokselle. Tässä 
yhteydessä KGM:n toimitusjohtaja Heikki 
Koskilahti esitteli muutamin sanoin tänä 
syksynä käyttöönotettavaa kentän yhdek-
sänreikäistä laajennusta.

Kesäpäivän sää pysyi poutaisena muu-
tamaa sadepisaraa lukuun ottamatta koko 
pelikierroksen ajan, mutta päivän mittaan 
tuuli yltyi ja saattoi aiheuttaa odottamat-
tomia yllätyksiä päivän viimeisillä, etenkin 
vesiesteiden reunustamilla väylillä. Kaiken 
kaikkiaan yhteislähtönä järjestetystä kierrok-
sesta jäi leppoisassa seurassa miellyttävä jälki-
maku, sillä Kankaisten kenttä rullasi todella 
mainiosti. Klubilla pelaajia odottivat yhteinen 
lounas, raisiolaisen Seppo Mäkikallin koske-
tinsoittimella loihtima musisointi ja riittoisa 

palkintopöytä.
Pistebogeyna käydyssä kesäpäiväkisassa 

palkittiin kuusi parasta niin naisten kuin mies-

tenkin sarjassa. Etenkin naiset taltuttivat Kankaisten 
kentän kovin tuloksin, joista parhaasta vastasi isäntä-
seuran Tarja Moisader 38 pisteellä. Myös toiseksi tullut 
Loimijoki Golfin Marjatta Saarinen ja kolmanneksi si-
joittunut Leena Peura Hyvinkään Golfista pelasivat alle 
oman tasoituksensa. Miesten sarjan voitti Kultaranta 
Golfia edustava Pekka Kulmala 36 pisteellä. Toinen oli 
Kankaisten Golfin Pauli Äikäs (35) ja kolmas Seppo 
Paldanius Porin Golfkerhosta (34).

Erikoiskilpailuissa Pauli Äikäs lennätti miehistä 
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Kesäpäivän osallistujat saivat klubin edustalla lyhyen tilannekatsauk-
sen Kankaisten Golfpuiston laajennushankkeesta. Toimitusjohtaja Heikki 
Koskilahti osoittaa suuntaa, missä uudet ja historiallisia näkymiä tarjoavat 
väylät syksyllä avautuvat.

Kesäpäiväväki kokoontui klubiravintolan edustalle ja hajaantui siitä alkuseremonioi-
den jälkeen kisaamaan kahdelle kentälle.

Pitkän ajomatkan jälkeen Maskuun kroppa on jäykkä, joten svingiä on hiottava 
ennen kentälle menoa.

Harmonikansoittaja Mari Kätkä viihdytti Pickalan 
kesäpäivävieraita. Etualalla EGS:n Yrsa Lindholm.

KAnKAISTEn golfPuISTo AnToI AlKuTAHdIT

SEnIoRIT SEläTTIväT SATEET PIcKAlASSA

Tekstit:  Seppo Rönkkö ja Kristian Toivio
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Lahteen oli luvassa sadetta ja viileää keliä, mutta sadekuurot lop-
puivat jo ennen infotilaisuuden alkua ja se  voitiin pitää ulkona 
ilman sateenvarjoja. 90 pelaajaa hajaantuikin sitten nopeasti ym-
päri kenttää valmiina aloittamaan kisan Lahden Mestari-kentällä.

Edellisenä kesänä avattu Mestari osoittautui todella mielen-
kiintoiseksi tuttavuudeksi, jossa suuri osa uuden etuysin rei’istä 
etenee lähes linksmäisissä olosuhteissa takaosan ollessa sekoitus 
muutamia metsäreikiä ja puistomaista kenttää. Kenttä oli lois-
tokunnossa ja griinit tasaisia ja sopivan nopeita pelata. Kun vielä 
noin tunnin pelin jälkeen pilvipeite alkoi rakoilla ja aurinko pil-
kottaa lämpötilan noustessa nopeasti, hieno golfpäivä oli valmis.

Peli eteni sujuvasti ja kierrokseen kului hieman yli neljä ja 
puoli tuntia ja pääsimme nauttimaan lounaasta, jolla oli tarjolla 
lasagnea ja perinteistä torstairuokaa: hernekeittoa ja pannareita 
hillon kera. Siirryimme sitten ulos terassille nauttimaan kahvia ja 
seuraamaan palkintojen jakoa. Se aloitettiin erikoispalkinnoilla. 
Parhaat scratch-tulokset pelasivat naisissa Ritva Määttä, HyG 90 
ja Lahden Jari Lehtikangas, 77 lyöntiä. Pirjo Sipronen pelasi 85, 
mutta SGS:n hallituksen jäsenenä oli OB. Pisimmän draivin löi 
HGK:n Marja Koski (tässä SGS:n Anneli Tuominen oli metrin 
pidemmällä, mutta myös OB). Lähimmäs lippua pääsi KGV:n 
Tiina Fonsen-Lehtonen, 1,75 m.

Pb-kilpailussa naisten paras oli HyG:n Ritva Määttä 36p ja 

toisena Keimolan Tiina Fonsen-Lehtonen alemmalla tasoituksella 
ennen Kalajoen Helena Lappalaista, molemmilla 34p. Miesten 
voiton vei isäntien Jari Lehtikangas 38 pisteellä ja alemmalla ta-
soituksella ennen samat pisteet saanutta Golf Pirkkalan Raimo 
Järvelää ja 37 pistettä pelannutta Alastaro Golfin Pekka Röppästä. 

Vuoden 2017 kesäpäiväkiertue saatiin päätökseen Kokkolassa 
tiistaina 25. heinäkuuta. Kokkolan seniorit toivoivat kesäpäiviä 
jo varhaisessa vaiheessa samalle viikolle, jolloin juhlittiin Kokkola 
Golfin 60-vuotispäiviä Suomen neljänneksi vanhimpana golfseu-
rana.

Pieni sade kasteli aluetta aamulla, mutta ehti loppua juuri 
ennen infotilaisuutta. Tilaisuuden aluksi Kristian Toivio luovutti 

Suomen Golfseniorien viirin Kokkolan Golf ry:n puheenjohtajal-
le Sami Kallioiselle. Kilpailun johtajan Martti Turpeisen pitämän 
kisainfon jälkeen 90 vierasta ja isäntää hajaantui kentälle.

Kokkolan kenttä oli kaikin puolin hyvässä kunnossa ja 
kilpailu sujui ripeästi hiukan alle neljässä ja puolessa tunnissa. 
Kilpailun aikana sääkin selkeytyi ja auringon paisteessa lämpötila 
nousi yli 20 asteen ja pääsimme nauttimaan lounasta klubitalon 
terassilla. 

Lounaan jälkeen Kokkolan Golfin kunniapuheenjohtaja 
Olli Peltoniemi kertoi seuran mielenkiintoisista ja erikoisistakin 
syntyvaiheista aikaan, jolloin golfista oli Suomessa harva kuullut-
kaan. Noiden aikojen pelimahdollisuuksia ajatellessa miettii ny-
kyisin joskus kiivainakin käyviä keskusteluja kenttien kunnosta ja 
hoidosta hiukan toisesta perspektiivistä.

Tämän jälkeen päästiin sitten palkintojen jakoon. Kuten 
usein kesäpäivillä, nytkin isäntiä tai lähiseuroja edustavat pelaa-
jat menestyivät hienosti. Lähimmäs lippua löivät Merja Alisalo, 
Puula Golf ja Sakari Pisilä, Kokkolan Golf. Pisimmät väylällä 
olevat draivit olivat Laila Myntillä ja Bengt Holmqvistillä, mo-
lemmat Kokkolasta. Scratch-palkinnot menivät Raahentienoon 
Tuula Routaniemelle, 93 ja Kokkolan Jarmo Laitalalle, 80 lyön-
tiä.

Pistebogin lahjakortit jaettiin Mirja Kalliolle KoG, 43, Merja 
Alisalolle PuulaG, 39, Raija Lindforsille KaG, 36 ja May-Britt 
Oinoselle KoG, 36 pistettä. Miesten puolella oli tasaisempaa, 
sillä siellä voittajalla, Kokkolan Kari Kalliokoskella oli 37, kun 
seuravilla neljällä oli kaikilla 36 pistettä, järjestyksessä 2) Seppo 
Routaniemi RTG 3) Pertti Nissinen RTG 4) Aarne Kallislahti 
KoG ja 5) Stig Enqvist KoG. n
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Näkymä Lahden Golf Mestari-kentältä, jossa näyttää muotoja riittävän. Kuvassa noin 
150 metriä pitkä kolmosväylä.

Kauden neljänsien kesäpäivien osanottajat Kokkolan Golfin klubin edustalla kuuntele-
massa kilpailun johtajan Matti Turpeisen pitämää kisainfoa.

lAHdEn KESäPäIväT PäIvITTI SääEnnuSTEEn

KAudEn KESäPäIväT PAKETTIIn KoKKolASSA

La Manga sijaitsee Murciassa lähellä Cartagenan kaupun-
kia, Suomesta tultaessa lähin lentokenttä on Alicante noin 
sata kilometriä pohjoiseen.

La Manga Club Resort on perustettu jo vuonna 1972 
ja se on pinta-alaltaan 560 hehtaaria. Alueella on viiden 
tähden hotelli, neljän tähden huoneistohotelli, huviloita 
ja lomaosakkeita, kolme 18-reikäistä golfkenttää, 28 ten-
niskenttää, jalkapallokenttä jalkapallon, kriketin ja rugbyn 
harjoitusmahdollisuuksineen. Eli kyseessä on suuri urheilu-
keskus eri urheilulajeineen.

Golfkenttiä on siis kolme täysmittaista: North, jonka 
on suunnitellut Robert Dean Putman, South, joka niin-
ikään on Putmanin käsialaa, mutta jota Arnold Palmer on 
sittemmin uusinut. Kolmanen eli West Coursen arkkitehti-
na on Dave Thomas. 

South-kentällä on järjestetty European Tourin kilpai-
luja ja se on luonteeltaan tasainen leveine väylineen. Toki 
siitä löytyy myös vettä ja pieniä rotkojakin (baranco), joihin 
pallon saa katoamaan. North-kenttä on hieman mäkisempi, 
kapeampi ja pieniä rotkoja on siinä enemmän. West-kenttä 
on mäkinen kapeine väylineen ja se jakoi mielipiteet.  Toiset 
pitivät ja toiset inhosivat. Kaiken kaikkiaan kaikille kentille 
hävisi runsaasti palloja. North- ja South-kentät ovat hotellin 
yhteydessä ja West-kentälle on lyhyt shuttle-kuljetus.

Asuimme viiden tähden Principe Felipe -hotellissa, 
joka edusti ehkä jo hieman vanhahtavaa tyyliä kokolattia-

mattoineen huoneissa. Aamiaisbuffet hotellissa ja illallinen 
á la carte -pohjalta hotellin ravintolassa ja kahdessa hieman 
kauempana sijaitsevassa ravintolassa. 

Matkaan kuului viisi kierrosta golfia viikossa kaksi 
kertaa South ja North ja kerran West ja innokkaimmat pe-
lasivat vielä North- ja South-kentän vapaapäivinäkin, kun 
taasen toiset kävivät tutustumassa Cartagenan kaupunkiin.

Pelipäivinä oli erilaisia ryhmäkilpailuja kuten Irlan-
tilaista nelipalloa, paras palloa ja yksilökilpailuja, kuten 
pienin puttimäärä kierroksella ja valitse kaksitoista parasta 
reikätulosta (Stableford). Pelin vaikeuttamiseksi, reiät piti 
valita heti pelatun reiän jälkeen.

Ilmat suosivat meitä, aurinko paistoi joka päivä, tuuli 
ei haitannut. Ensimmäisellä viikolla aamut olivat hieman 
viileät, jos se nyt ketään haittasi, ehkä matkan vetäjää, start-
terina toiminutta Anneli Tuomista.

La Mangassa noudatettiin pukeutumisetikettiä, erääl-
le ryhmämme jäsenistä tultiin huomauttamaan miesten 
”capri”-huosuista. Pitää olla joko shortsit tai pitkät housut. 
Tällä kertaa pelaja kuitenkin armahdettiin ja hän sai pelata 
sen kierroksen.

Osallistujia oli molemmilla viikoilla noin kaksikym-
mentäviisi joista kaksiviikkoisia kaksitoista, mukana oli 
ilahduttavan runsaasti ensikertalaisia golfsenioreita.

Pertti Kaikko, EgS

Golfseniorit 
ensimmäistä kertaa

ESPANJAN LA MANGASSA

Kuvassa vasemmalla Ulf Ekstam ja oikealla Merja Miettinen ja Armi Westin. Puttaajaa ei valitettavasti ole tunnistettu.
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Miesten seniori-ikärajan pudotus on tuonut runsaasti uusia pelaajia mukaan SM-kisoihin.
Mm. tämän seurauksena on ilmennyt tarve lisätä ikäsarjoja. Naiset ovat kisanneet ikä-

luokissa 50, 60, 65 ja 70 vuotta. Miesten ikäluokat ovat olleet 50, 60, 65, 70, 75 ja
80 vuotta. Pelipaikkakuntina ovat olleet Alastaro, Espoo, Joroinen, Pirkkala,

Porvoo, Salo, Sipoo, Turku ja Vantaa. Osanotto on tänäkin kautena ollut
varsin hyvä, eivätkä kaikki halukkaat ole aina kisoihin mahtuneet mu-

kaan. Sekä miehillä että naisilla oli tänä vuonna omat erilliset 
50-vuotiaiden seurajoukkuekisat. Sarjojen M60, M65 ja 

M70/75 joukkuekisat pelattiin lyöntipelikilpailujen 
yhteydessä. SM-kisojen sarjakohtaiset 

kärkitulokset löytyvät tämän 
kilpailuosion lopussa.

SM-KISAt 2017

Naisten lyöntipelit
golf talmassa
Seniorinaisten lyöntipelien Suomen mestaruusareenaksi oli tänä vuonna 
valikoitunut Talman Master-kenttä. Jaettavana oli ainutlaatuiset Suomi100 
-kultamitalit itsenäisen Suomemme juhlavuoden kunniaksi. Kenttä oli tut-
tuun tapaansa mainiossa pelikunnossa. Mestaruuksista pelattiin neljässä eri 
ikäluokassa – N50, N60, N65 ja N70. Kaikkiaan 77 naissenioria oli saa-
punut mittelöimään mitaleista. Luku voisi olla suurempi ja toivottavasti 
ensi vuonna saamme houkuteltua satakunta pelaajatarta mukaan näihin 
arvokisoihin. 

N50 sarjassa ensimmäisen kisapäivän jälkeen ykköspaikan jakoivat 
kotikentällään pelannut Tuija Lindvall ja Pickalan Anna-Maria Lehtonen 
pelaten 80 lyöntiä, vanavedessään parin lyönnin päässä Espoon Golfseuran 
Anne Kokko. Lähellä takana vaani useampia pelaajia kohti mitalia, ku-
ten Hyvinkään Kristiina Junni, Kanavagolf Vääksyn Riitta Jutila, HGK:n 
Tiina Selin ja tietysti Sarfvikin Minna Kaarnalahti. 

Kaarnalahti pelasikin toisen päivän parhaan kierroksen, 78 lyöntiä 
nousten hopealle. Kärkiryhmässä Lindvall ja Kokko aloittivat kierroksensa 
takkuillen ja takaa nousikin pelaajia kohti kärkeä. Hienoimman nousun 
teki lopulta Suur-Helsingin Golfin Pirjo Sipronen nousten lopulta tasa-
tulokseen Kokon kanssa ja pokaten pronssin paremmalla toisen päivän 
tuloksellaan. Mutta Anna-Maria Lehtosta ei Talmassa pysäyttänyt kukaan 
eikä mikään hänen pelatessa tasaiset 80+80 lyönnin kierrokset. Suomi100 
-kultamitali Anskun kaulaan neljällä lyönnin erolla ennen Kaarnalahtea.

N60 sarjassa voittotaistelu käytiin Sarfvik Golfin Pirkko Havukaisen 
ja Aura Golfin Päivi Hongan välillä. Havukainen hallitsi ensimmäistä pe-
likierrosta ja uusi mestaruutensa Hongan joutuessa tyytymään hopeamita-
liin. Kolmanneksi sijoittui Messilän Eija Kettunen.

N65 sarjassa oli todella laaja osanotto ja sitä kautta odotettavissa 
myös tiukka taisto mitaleista. Mitalikolmikko olikin lopulta kahden lyön-
nin sisällä. Tämän vuoden mestariksi kruunattiin ikionnellinen Aulangon 
Erja Helen-Salonen, jolle SM-kulta oli ensimmäinen henkilökohtainen 44 
vuoden golfaamisen jälkeen. Voittopuheessaan Erja kannustikin kaikkia 
jatkamaan golfin pelaamista ja kisaamista, koska näinkin onnellisesti voi 
lopulta käydä. Voitto ratkesi vasta uusinnassa, jonka lopputuloksena ho-
peaa Espoo Ringside Golfin Tuija Hannukaiselle. Pronssimitalin nappasi 
HGK:n Erja Saraste.

N70 sarjassa käytiin myös varsin mielenkiintoinen kisa. Ensimmäisen 
päivän jälkeen mentiin Pirkkalan Tuula Kempin johdossa. Neljän lyön-
nin päässä tulivat Keimolan Sirpa Tuisku ja HGK:n Heli Ekström. Mutta 
mitä tapahtuikaan finaalikierroksella, Sarfvikin Grand Lady, Heleena 
Övermark-Lehto tuli kuuden lyönnin takaa-ajoasemasta, pelasi upean 
84 lyönnin kierroksen ja vei mestaruuden kahdella lyönnillä. Ekström ja 
Kemppi päätyivät tasatulokseen, mutta paremmalla finaalikierroksen tu-
loksella Ekströmille hopeaa ja Kempille SM-pronssia. 

Anne Kokko

Lyöntipelin SM-kisojen mitalistit ylhäältä ja vasemmalta lukien :
Sarja N50: Pirjo Sipronen SHG (p), Anna-Maria Lehtonen, PGC (k) Minna Kaarnalahti SGC (h)
Sarja N60: Eija Kettunen MeG (h), Pirkko Havukainen SGC (k), Päivi Honka AG (p) 
Sarja N65: Tuija Hannukainen ERG (h), Erja Helen-Salonen AGK (k), Erja Saraste HGK (p) 
Sarja N70: Heli Ekström HGK (h) , Heleena Övermark-Lehto SGC (k),Tuula Kemppi GPi (p)

80-vuotiaiden SM-kisoissa Salossa Juhani Kärkinen näyttää 
nuoremmille mallia kantamalla bägiään. Taustalla Alpo Kananen 
vuorostaan näytti malllia pelaamalla kaksi lyöntiä alle ikänsä.

Nuorimmat seniorit kävivät SM-kisataistelunsa Keimola Golfissa Vantaalla. Kuvassa mitalitrio Viipurin
Antti-Pekka Kaarna, Keimolan Jukka Lehtonen ja Talin Timo Huuhtanen laittavat mitalit järjestykseen.
Lopulta Jukka nappasi kotikentällään kullan A-P:n ottaessa hopean ja Timon oli tyytyminen pronssiin.

>
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Kartanogolfissa pelatut M65-sarjan SM kisat päättyivät kotikentällään 
vakuuttavasti pelanneen Kartanogolfin pron Alpo Pa ka risen voittoon 
par-tuloksella. Hän pelasi molemmat päivät samaan tulokseen ja se riitti 
selvään voittoon kuuden lyönnin erolla. Ari Vauhkonen lähti tasatilan-
teesta toiseen päivään, mutta päivä ei ollut Arin parhaita ja tällä kertaa 
oli tyytyminen hopeaan. Pronssille nousi toisen päivän hyvän kierrok-
sen ansioista Veijo Suomela. Seuraavat palkintosijat menivät Juhani 
Tervoselle, Alpo Mäntykorvelle ja Risto Hotille.

Samalla pelattiin myös neljäs M65 Tourin osakilpailu, johon myös 

Palkitut vasemmalta;  Ari Vauhkonen (2.), Alpo Pakarinen (1.), Veijo 
Suomela (3.), Alpo Mäntykorpi (5.) ja Risto Hotti (6.). Kuvasta puuttuu 
Juhani Tervonen (4.). 

tämä kisa kuului. Hcp-luokan kolme parasta olivat: Pekka 
Röppänen, Teuvo Salento ja Ari Tuomi. 

SM-kisan joukkuekilpailun mestaruuden otti St 
Laurence Golf joukkueella Pekka Naumanen, Kari Nyman 
ja Markku Taskinen. Kilpailu oli erittäin tasainen, hope-
alle tullut Hartola jäi kaksi lyöntiä ja Kartanogolf kolme 
lyöntiä. 

Järjestelyt Joroisilla oli hoidettu mallikelpoisesti tj. 
Petteri Ruuskasen johdolla. Erikoiskiitosta annettiin fo-
recaddie ja tulospalvelu toiminnalle. Tulostaulu oli suuri 
näyttötaulu, josta oli helppo seurata tuloksia etäämmäl-
täkin. Finaalikierroksella olivat myös viimeiset ryhmät 
reikäkohtaisessa seurannassa niin tulostaululla, kuin 
Golfbox-järjestelmässä. Miinusta tuli griinien kunnosta, 
myös Kartanogolfin kenttää oli talvi kohdellut kaltoin. 
Parhaansa oli tehty, mutta luoja oli tällä kertaa ollut ar-
moton tämänkin kentän griineille. Sääennusteet lupasivat 
päiville kaikenlaista, mutta loppujen lopuksi sade pilasi 
vain harjoituspäivän ja sen jälkeen oli sään puolesta aivan 
hyvät olosuhteet.

Kari Hiukka

M60-sarjan SM-lyöntipelit pelattiin Salo Golfin kentäl-
lä. Kyseessä oli uuden M60-sarjan ensimmäiset SM-kisat. 
Kilpailuun ilmoittautui 123 pelaajaa mutta muutaman peruu-
tuksen jälkeen 119 starttasi kisaan. Sää oli hyvin syksyinen var-
sinkin aamulla ja shortseissa uskaltautui pelaamaan vain yksi ur-
hea. Aikaiset lähtijät välttyivät sadekuuroilta, joita myöhemmin 
lähteneet saivat kokea navakoiden tuulenpuuskien sävyttäminä. 
Salon kenttä oli erinomaisessa kunnossa ja varsinkin väylien 
kunto sai osakseen paljon kiitosta. Lyöntijälkiä väyliltä sai to-
della hakea.

Ensimmäisen päivän tulostaso muodostui loistavaksi 
kun 44 pelaajaa pelasi 80 lyöntiä tai alle. Sokerina pohjalla 
Ari Vauhkosen, SHG lähes oman iän sivuaminen tuloksella 
67. Seuraavina olivat Juha Koponen, HGK tuloksella 70 ja 
Lauri Valkonen, GP tuloksella 71. Yhteensä 12 pelaajaa pelasi 
lyönti tuloksen 75 tai alle.

Toisena päivänä startattiin ensimmäisen päivän tulosten 
mukaan siten, että parhaat lähtivät viimeisinä. Keliolosuhteet 
olivat mainiot ja tasapuoliset kaikille. Kärjen osalta Ari 
Vauhkonen lähti kolmen lyönnin etumatkalla tavoittelemaan 
uudestaan maagisen oman ikänsä sivuamista tai jopa alittamis-
ta. Etuysin hän pelasi 3 lyöntiä alle par-tuloksen ja oli menossa 
kovaa vauhtia kohti tavoitettaan. Tässä vauhdissa viimeistään 
alkoivat kanssapelaajat pudota vauhdista. Kun takaysikin meni 
kaksi lyöntiä alle par-tuloksen, syntyi huikea kokonaistulos 
66. Valitettavasti tämä jäi tällä kertaa yhden lyönnin päähän 

M60 miehet salo golfissa

Palkitut vasemmalta; Ari Vauhkonen SHG (1.), Lauri Valkonen GPi (2.), Juha Koponen 
HGK (3.), Risto Rautio JG (4.), Jouni Tahvanainen JG (5.), Olavi Hietikko ERG (6.) 

Arin iästä mutta ”metsästys” jatkuu.
Voittajaksi selvisi siis Ari Vauhkonen pelaten jäätävän tulok-

sen 133. Hän voitti toiseksi tulleen Lauri Valkosen 13 lyönnillä. 
Kolmanneksi sijoittui Juha Koponen tuloksella 147. Eli ensimmäi-
sen päivän kärkikolmikko piti pintansa ja otti mitalisijoitukset.

Joukkuekilpailun voitto matkasi tällä kertaa Hämeenlinnaan ja 
Aulangon Golfklubille tuloksella 469. Joukkueessa pelasivat Pekka 
Heinonen, Matti Mäkivirta ja Juhani Tervonen. Toisena oli St 
Laurence Golf (471) ja kolmantena Jyväs-Golf (475).

Kyösti Puustinen
 

M65 miehet kartanogolfissa

SM-KISAt 2017

Nuoret seniorit valtasivat joukolla kärkisijat M50-
sarjan lyöntipelin tämän vuoden SM-kisoissa 
Keimola Golfin Saraksen kentällä Vantaalla. 
Toisena kilpailupäivänä kotikentällään johtoon 
noussut Jukka Lehtonen piti pintansa loppuun 
saakka ja voitti näin suomenmestaruuden 220 
lyönnin kokonaistuloksella (73+71+76).

Lehtosta seurasi liuta muita uusia sarjatulok-
kaita. Senioreissa ensimmäiseen mestaruuskisaansa 
osallistunut Viipurin Golfin Antti-Pekka Kaarna jäi 
voittajasta kolmen lyönnin päähän (223). Koko vii-
konvaihteen tasaisen varma peli toi kuitenkin lap-
peenrantalaiselle SM-hopeaa. Helsingin Golfklubin 
Timo Huuhtanen putosi kolmantena kisapäivänä 
yhden sijan (224), joten käteen jäi pronssimitali.

Lyöntipelin suomenmestaruutta lähti ta-
voittelemaan perjantaina 7. heinäkuuta kaikkiaan 
156 senioria, missä määrässä näkyi selvästi ikära-
jan alentumisen myötä sarjatulokkaiden osuus. 
Ensimmäisen pelipäivän jälkeen kilpailua johti 72 
lyönnin tuloksella (-1) Jyväs-Golfin Matti Moilanen kannoillaan 
73 lyönnillä seniorimaajoukkueen vakiomiehistöön lukeutuva 
Kullo Golfin Peter Kaske ja samalla tuloksella Jukka Lehtonen.

Keimolan mies valtasi kärkipaikan lauantaina käyttäen kier-
rokseen 71 lyöntiä (-1). Samalla Moilanen ja Kaske putosivat kär-
jen kyydistä ja jättivät tilaa uusille yrittäjille. Senioritulokkailla 
peli tuntui luistavan lauantain aurinkoisessa ja hartaasti odote-
tussa kesäisen lämpimässä säässä. Jo ensimmäisen pelipäivän jäl-
keen hyvissä iskuasemissa olleet Timo Huuhtanen ja Antti-Pekka 
Kaarna hivuttautuivat kärkikolmikkoon. 

Kahden pelipäivän jälkeen lyöntipelin suomenmestaruus 
olikin kolmen kauppa. Sen sijaan mitalimiesten takana tilanne eli 
ja muuttui ratkaisukierroksella rajusti.

Koko kilpailun parhaan kierrostuloksen ja samalla mai-
nion nousun teki Sarfvik Golfklubin Leo Savonen selättämällä 
Saraksen sunnuntaina 70 lyönnillä (-3). Tulos kohensi miehen 
sijoitusta yksitoista pykälää, suoraan kärkikolmikon kantaan nel-

jänneksi. St. Laurence Golfin Kari Lindström piti viidennen si-
jansa. Kuudenneksi kipusi komeasti kolmentoista pelaajan takaa 
kierroksen par-tulokseen pelannut Masterin Kimmo Vihanto. 

Menestyneillä maajoukkuesenioreilla pelivire ei ollut SM-
kisassa parhaimmillaan. Peter Kaske sijoittui seitsemänneksi, put-
tiensa kanssa tuskaillut Ari Vauhkonen jäi yhdentenätoista juuri 
kärkikymmenikön ulkopuolelle. 

Pelikelin puolesta tämänvuotinen SM-lyöntipeli sattui lois-
tavaan saumaan. Koleasta perjantaiaamusta sää lämpeni tasaisesti 
kilpailun edetessä niin, että sunnuntaina pelaajat saivat nauttia 
auringosta reilun kahdenkymmenen asteen lämmössä.

Vaikka sää pelaajia armahti, kenttä ei. Monen mielestä kisa-
kentän viheriöt olivat petollisen nopeita ja lipun paikat hankalia, 
minkä vuoksi tulostaso jäi kokonaisuudessaan vaatimattomaksi. 
SM-kentän vaativuutta kuvaakin hyvin tasoitussäätö CBA, joka 
oli -2/RO koko kolmipäiväisen kilpailun ajan.

Seppo Rönkkö

M50 miehet keimola golfissa

Keimolan M50-sarjan SM-lyöntipelin palkittu kärkikuusikko vasemmalta: Kimmo Vihanto (6.), Kari 
Lindström (5.), Leo Savonen (4.), Timo Huhtanen (3.), Antti-Pekka Kaarna (2.) ja Suomen mestari 
Jukka Lehtonen.

Kaksi svingimallia ja yksi puttinäyte. Näillä ne mitalit otetaan. Vasemmalla kultamitalisti Keimolan Jukka Lehtonen, keskellä hopeamitalisti Viipuri Golfin Antti-Pekka Kaarna 
ja oikealla pronssimitalisti Talin Timo Huhtanen.

>
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SM-KISAt 2017

M80 miehet alastaro golfissa
Kolmannet viralliset 80-sarjan SM-kisat pelattiin tiistaina 4.7. 
Alastarolla. Kilpailussa oli ennätysosanotto, 46 pelaajaa.

80-vuotiaiden SM-kisat saivat alkunsa kokeiluna Aulangon 
Hu gol la vuonna 2014. Seuraavana vuonna jatkettiin virallisena 
SM-kilpailuna samalla kentällä ja seuraavana vuonna Salossa. 
Osanottajamäärä on koko ajan lisääntynyt ensimmäisen kisan 
34:stä, viime vuoden 38:aan ja nyt sitten 46 pelaajaa. Kisat ovat 
ansainneet SM-arvon. Kiitokset tästä Asko Rantaselle, hän on 
toiminut idean alkuunpanijana.

Alastarolla oli järjestelyt hoidettu hyvin tj Minna Nenosen 
johdolla. Valitettavasti säätä ei aivan saatu kohdalleen, vaan sade 
pääsi häiritsemään peliä puolenvälin paikkeilla tunnin verran. 
Tunnelma kisoissa oli harvinaisen positiivinen, se lämmitti kovas-
ti kaikkien mieltä. Seniorikisoissa palkinnot jaetaan yleensä vain 
muutaman hengen kesken, nyt tämäkin poikkesi, sali oli täynnä 
ihmisiä antamassa aplodeja.

Päivän parhaat selvisivät ilman uusintoja. Voittajaksi pe-
lasi Raimo Waltasaari Sarfvikista tuloksella 79, hopealle Rainer 
Helling Golf Talmasta 82 ja pronssille Seth-Veli Järvinen Lahden 
Golfista 83. Parhaat hcp-tulokset palkittiin myös ja heistä kaik-
kien paras oli selostajalegenda Anssi Kukkonen nettotuloksella 
70. Anssin tasoitus on varmaan oikea, hän sanoi jättäneensä vii-
me vuonna runsaat 130 tasoituskorttia. Epävirallisesti ratkottiin 

myös 85-vuotisten mestaruus. Paras oli Pertti Lehto Lohjalta scr-
tuloksella 94 lyöntiä. Tähän ikäluokkaan kuuluvia oli mukana 
neljä pelaajaa.

SM-tapahtumat jatkuvat myös ensi vuonna tässäkin ikä-
luokassa. Lassi Tilander oli selvittänyt asiaa ja kilpailut pidetään 
Talissa heinäkuun 3. päivänä.

Kari Hiukka

M80-sarjan mitalikolmikko vasemmalta; Rainer Helling GT (hopea), Raimo Walta-
saari SGC (kulta), Seth-Veli Järvinen LG (pronssi). Oikealla M80 SM-kilpailun 
alullepanija Asko Rantanen AG.
 

Tasaiset lopputaistelut sävyttivät Kullon SM-kisoja. Molempien sarjo-
jen mestaruudet ratkesivat vain lyönnin erolla. M75-sarjan mestaruu-
den otti vahva ennakkosuosikki Erkki Ripatti, mutta ensi kertaa valta-
kunnan tasolla tänä vuonna kilpaillut Oulun Risto Mikkilä pisti Erkin 
ahtaalle. Pronssin otti Sarfvikin Raimo Waltasaari täydetäen mitalitili-
ään tältä vuodelta. Aiemmin hän voitti jo M80-mestaruuden.

M70-sarjassa tuleva mestari Teuvo Salento lähti toiseen päivään 
sijalta kuusi, neljä lyöntiä ykkössijasta. Maalisssa voitto ja hopeasijan 
ottanut erinomaisesti kehittynyt Heimo Pöyry Lakesidesta jäi lyönnin 
päähän. Pronssin sai ensimmäisen päivän jälkeen johtanut Rönnäsin 
Tom Grönqvist kolme lyöntiä kullasta.

Joukkuekilpailussa Hyvinkään joukkue Martti Raunio, Reijo Talja 
ja Heimo Mäkinen voittivat kultaa tuloksella 505. Hopealle Lahden 
Golf kaksi lyöntiä jäljessä ja kolmantena Nokia River Golf neljä lyöntiä 
hopeasta.

Kullon kenttä oli erinomaisessa kunnossa niin väylien, kuin grii-
nienkin osalta. Moitteita ei näistä asioista tullut. M75 sarjan pelaajat 
pitivät kenttää raskaana mäkien ja pitkien siirtymien vuoksi. 

Järjestelyistä kiitokset Kullo Golfin henkilöstölle ja vapaaehtoisil-
le. Sää näitä kisoja suosi parhaalla mahdollisella tavalla. Yli 150 pelaajan 
määrä hoidettiin hyvin, aikataulut täsmäsivät kahden tiin lähdöissä ja 
peliajat jäivät suurimmalta osin tavoiteaikaan 4,5 h. Riskit tällaisten 
tapahtumien järjestämisessä ovat varsin suuret, esim. ukkosen yllättäes-
sä. Näin on jo henkisesti päätetty että ensi vuonna Tourit ja SM-kisat 
M70 ja M75 sarjojen osalta menevät eri kentille pelaajamäärän ollessa 
edelleen kasvussa.

Kari Hiukka

M70 ja M75 miehet kullo golfissa

M70-sarjan mitalistit. Keskellä Teuvo Salento HaGK (kulta), vasemmalla 
Heimo Pöyry LGV (hopea) ja oikealla Tom Grönqvist SGR (pronssi). 

M75-sarjan mitalistit. Keskellä Erkki Ripatti LGV (kulta), vasemmalla Risto 
Mikkilä OGK (hopea) ja oikealla Raimo Waltasaari SGC (pronssi). 

Tämänvuotiset nasseniorien joukkue SM-kilpailut 
pidettiin Hill Siden Valley kentällä 16-17.9  Hill 
Side on tunnettu hyvästä palveluasenteestaan 
ja niin Kari Piippo kuin palvelupäällikkö Janne 
Hartemo saavat kilpailijat tuntemaan itsensä terve-
tulleiksi kilpailu toisensa jälkeen. 

Vasta toisen kerran omana kilpailunaan pide-
tyt SM-joukkuekilpailut keräsivät osallistujalistan 
täyteen joukkueita. Kisaan starttasi 18 joukkuet-
ta ja viimevuotinen joukkuemäärä kasvoi neljällä 
joukkueella.  Pelimuotoja oli hieman uusittu ja 
nykykonseptilla joukkueen tuloksiin huomioidaan 
kaksi paripeliä Greensome ja Fourball, sekä kaksi 
henkilökohtaista lyöntipelitulosta. 

Kilpailua edeltävälle viikolle osuneet sateet oli-
vat pehmentäneet kentän jo valmiiksi. Greensome-
kierroksen aikana alkanut sade teki pelaamisesta 
varsin työlästä, sillä jo ennestään märkä kenttä alkoi 
muistuttaa paremminkin alustaa vesipallolle kuin 
golfille. Greenit kestivät sateen kuitenkin hyvin ja 
tuottivat pelaajille päänvaivaa niin nopeutensa kuin 
kallistustensakin takia. 

Iltapäivän Fourball-osuus sai vielä lisäksi oman 
osuutensa sateesta ja kierrosajat alkoivat venyä uh-
kaavasti. Alkoi vahvasti näyttää siltä, että kierrosta 
ei saataisi pelatuksi loppuun ennen pimeää. Näin 
lopulta kävikin, joten ensimmäisen päivän tulokset 
saatiin valmiiksi vasta sunnuntaiaamuna jolloin vii-
meinen ryhmä kävi pelaamassa viimeiset reiät.

Finaalipäivän singlepeleihin lähdettiin sitten 
täysin päinvastaisessa kelissä.  Fourballin viimeisiä 
reikiä pelattiin vienossa sumussa aamulla, mutta 
henkilökohtaiseen osuuteen lähdettiin lähes täy-

N50 joukkue-SM 
hill side golfissa

dessä auringonpaisteessa hetkeä myöhemmin. Sunnuntain osuus saatiinkin pe-
lata syksyisen lämpimässä säässä ja kierroksen loppua kohden väylätkin alkoivat 
kuivahtaa – hieman.

Mitalisijoista käytiin kovaa kisaa mutta lopulta Pickala Golfin joukkue 
vei voiton ja viimeiset Suomi 100 -mitalit viiden lyönnin erolla Sarfvik Golf 
Clubiin. Kolmannen sijan ratkaisuun jouduttiin tutkimaan kilpailun sääntöjä 
ja pronssin pokkasi St Laurencen joukkue. 

Sunnuntaipäivän loppuhuipennus oli palkintojenjako johon Suomen 
Golfliiton edustajana oli palkintoja jakamaan saapunut Golfliiton uusi puheen-
johtaja Hanna Hartikainen. 

Pirjo Sipronen

Pickala Golfin voitajajoukkue; Raija Laukkanen, Tina-Maria Lehto, Mari Yliperttula, Anna-Maria 
Lehtonen

Sarfvikin pronssjoukkue; Jaana Ukkola, Annika Ahlstedt, Pirkko Havukainen ja Anneli 
Alanen.

St Laurencen hopeajoukkue; Kristiina Ulvio-Peltonen, Virpi Haataja, Kyllikki Puuppo. 
Kuvasta puuttuu Kirsi Myllymäki-Mattila

>
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M60, M65, M70/75 joukkuekilpailut

Kilpailuun oli seurat valikoitu sääntöjen mukaan Order of 
Merit -listan mukaan 18 parasta ilmoittautunutta. Listalla 
sijalla 28 ollut NRG pääsi mukaan viimeisenä. Joukkueiden 
lukumäärää pudotettiin tälle vuodelle 18, jotta voitiin käyt-
tää kahden tiin lähtöä molempina päivinä ja näin saatiin päi-
vät huomattavasti lyhyemmiksi.

Kilpailussa oli ensi kertaa käytössä Golfbox järjestelmä 
tulospalvelussa ja seurannassa senioreiden joukkuekisassa. 
Tämä ratkaisun käyttöönotto onnistui erinomaisesti ja tu-
lospalvelusta tuli paljon kiitosta. Sitä tietysti auttoi se että 
Golf Pirkkala oli valjastanut ison joukon henkilöitä väliai-
katulosten ottamiseen. Muutenkin järjestävä seura sai paljon 
kiitosta monelta taholta; ruokala palvelut, kenttä, toimitsi-
jat, innostuneisuus jne. Kilpailun johtaja Tapio Korpiharju 
oli paneutunut tehtäväänsä todella mallikelpoisesti ja saanut 
ympärille hyvän toimitsija joukon.

Kilpailut alkoivat lauantaina paripeleillä Greensome ja 
Four Ball. Kustakin seurasta oli yksi pari kummassakin pe-
limuodossa. Parhaita tuloksia greensomessa tekivät Pickalan 
Utriainen/Särkkä +1, Sarfvikin Savonen/Tiainen +3 ja 
Muuramen  Lehtokorpi/Seppänen +4. Fourball parhaat oli-
vat SHG:n Vauhkonen/Tarkkanen -4, Jyväskylän Moilanen/ 
Rautio -3 ja Lohjan Mattila/Lindström -1. Kun molempien 
pelien parit oli laskettu yhteen, tilanne oli ensimmäisen päi-
vän jälkeen seuraava; johdossa JG ja Pickala +4, Keimola ja 
SHG kolme lyöntiä perässä. Niiden perässä oli neljä joukku-
etta neljä lyöntiä johtopaikasta. Kaikki oli avoinna sunnun-
tain single-peleihin.

M50 joukkue-SM golf pirkkalassa

Jyväs-Golfin kultamitalijoukkue Sami Haapamäki, Matti Moilanen, Risto Rautio ja Ossi 
Smolander.

Sunnuntain parhaat olivat Jyväskylä ja HGK 222 lyöntiä ja 
Keimola kolmantena 225. Parhaat yksilötulokset singleissä oli-
vat Matti Moilanen ja Timo Huuhtanen 70 (-2), kolmantena Ari 
Vauhkonen 71.

Mestaruus Jyväskylään kokonaistuloksella 370, toiseksi nousi 
HGK 374 ja kolmantena Keimola 376. Ensi vuonna viisikymppisten 
miesten kilpailu kisaillaan Kullo Golfissa.

Kari Hiukka

Kuvassa M70/75-sarjan joukkuekullan voitta-
nut Hy vin kään joukkue Martti Raunio, Reijo 
Talja ja Heimo Mäkinen. Hopea meni Lahden 
Golfin joukkueelle Seth-Veli Järvinen, Juhani 
Kärkinen, Matti Rissanen ja pronssi Nokia Ri -
ver Golfin Erkki Ripatille, Jussi Avellanil le ja 
Jaakko Horttanaiselle.

SM-KISAt 2017
>

Omina erilliskilpailuina pelattujen 50-vuotisten naisten ja mies-
ten seurajoukkuekilpailujen ohella ovat myös 60-, 65-, 70- ja 
75-vuotiaat miehet pelanneet omat joukkuekilpailut ikäluokkien-
sa SM-kisojensa yhteydessä. Kuten edellä olevista reportaaseista 

käy ilmi pelasivat 60-vuotiaat Joroisten Kartanogolfissa, 65-vuo-
tiaat Salo Golfissa ja 70/75-vuotiaat Porvoon Kullo Golfissa. 
Viimeksimainitut saivat muodostaa joukkueensa vapaasti seuran 
kummankin ikäryhmän pelaajista.

Kuvassa osa M60-sarjan joukkuekilpailun mitalisteista. Vasemmalla Aulangon 
Golf klubin kultajoukkuen Pekka Heinonen ja Matti Mäkivirta (kuvasta puuttuu 
Juhani Tervo nen). St Laurencen hopeajoukkuetta edustavat Teppo Mattila ja 
Kari Nyman (kuvasta puuttuu Pekka Naumanen). Oikealla Jyväs-Golfin pronssi-
joukkue Risto Rautio, Raimo Tuimala sekä Juhani Tahvanainen.

M65-sarjan seurajoukkuemitalisteista 
ei ole kuvaa. Mestaruuden otti St Lau- 
rence Golf joukkueella Pekka Nauma-
nen, Kari Nyman ja Markku Taskinen. 
Hopealle tuli Hartolan Golfklubi jouk-
kueella Teuvo Salento, Kari Räsänen, 
Kari Kivilompolo ja pronssille Kartano-
golf joukkueella Alpo Pakarinen, Yrjö 
Nykänen, Hannu Törrönen. 

N50-reikäpelit porvoo golfissa
Reikäpelien SM-kilpailut Porvoo Golfissa 
eivät keränneet täyttä osallistujamäärää 
naisten kaavioon. 

Kilpailuun ilmoittautui vain 22 pe-
laajaa kun 32 olisi mahtunut mukaan. 
Syitä on varmaan monia, mutta maajouk-
kuepeleissä reikäpeliosaamista kuitenkin 
tarvittaisiin ja SM-kilpailut ovat ainoa 
mahdollisuus harjoitella niitä tosissaan 
omien touriemme pelaajien kesken scr-
tasolla.  

Pelit jakautuivat kolmelle päivälle, 
joista perjantaina iltapäivästä pelatulla 
kierroksella oli kuusi paria ratkomassa 
jatkoon pääsyä. 

Toisen päivän osalla oli ratkoa mi-
talipeleihin jatkavat pelaajat. Kahden tiu-
kan kierroksen jälkeen oli mitaleista pe-
laavat pelaajat selvillä. Olivatko pelaajat 
ennakkosuosikkeja vai yllättäjiä on vaikea 
sanoa, sillä reikäpelin luonteeseen kuuluu 
tietty yllätyksellisyys ja hetkessä pelaami-
sen taito. Jo tappiolta näyttäneet ottelut 
saattoivat kääntyä onnistuneen putin 
myötä ensin tasareiäksi ja ottelun voitoksi 
muutama reikä myöhemmin. Kolme pe-
laajaa neljästä mitalipeleihin päässeistä oli 
samoja kuin vuotta aiemmin. 

Suurta huolta aiheutti lauantaina 
odotettavissa ollut saderintama myrs-
kytuulen kanssa. Pelit saatiin kuitenkin 

Naisten reikäpelin mitalistit yhdessä Porvoo Golfin toimitusjohtajan Esa Palosaaren kanssa. Edessä kultamitalisti 
Pickalan Anna-Maria Lehtonen. Taustalla pronssimitalin ottanut Keimolan Sointu Lassila ja hopeamitalisti Mimi 
Skog Nevas Golfista. 

Maila pystyssä voiton merkiksi. Kisa on ohi ja Ansku 
Lehtonen on ottanut kolmannen henkilökohtaisen 
SM-kultamitalinsa. Yksi joukkuekulta oli vielä tulos-
sa hiukan myöhemmin. Mimi Skog NG antoi hyvän 
vastuksen, mutta joutu lopulta taipumaan. 

pelatuiksi ilman sadetta ja myrskyä, mutta kotimatkalla moni kohtasi pahimman sade-
kelinsä koskaan. Kiira-myrsky pyyhälsi Etelä-Suomen yli jättäen jälkeensä hävitystä golf-
kentällä jos toisellakin. Porvoo Golfin osalla oltiin erittäin onnekkaita siinä, ettei puita 
kaatunut ainakaan kentälle päin ja kilpailu saatiin pelatuksi sunnuntaina lähes suunni-
tellun mukaisesti. Kentän pelijärjestystä jouduttiin kuitenkin muuttamaan sunnuntaina 
kun ulosmenon osalla osa bunkkereista oli täynnä vettä ja väylien 4-7 välinen alue lähes 
järveä.  Takaysin pelaaminen ensin vaati hieman ajatusmallin muuttamista mutta kääntö 
oli välttämätön jotta etuysi sai hieman lisäaikaa imeyttää ja valuttaa vettä pois. 

Sunnuntaiaamun välierässä Anna-Maria Lehtonen voitti Sointu Lassilan 3/2 ja 
Mimi Skog voitti Pirjo Siprosen 1/0. Iltapäivän finaalissa Anna-Maria Lehtonen voitti 
kolmannen Suomi 100 SM-mitalinsa kukistamalla Mimi Skogin 4/2. Mimi kirkasti siis 
edellisvuotisen pronssimitalinsa hopeiseksi. 

Pronssiottelu Sointu Lassila – Pirjo Sipronen eteni lähes tasatilanteessa pitkälti koko 
kierroksen eivätkä pelaajattaret saaneet eroa toisistaan kun vasta reiällä 19, jolla Sointu 
Lassila upotti kaksimetrisen par puttinsa ja ansaitsi pronssimitalinsa. Pirjo Siprosen oli 
tyytyminen neljänteen sijaan.

Ensi vuodeksi naiset palaavat pelaamaan SM-reikäpelit samaan aikaan miesten kans-
sa pienemmällä 16 pelaajan kaaviolla. Tällöin voidaan kilpailu toteuttaa kaksipäiväisenä 
lauantaina ja sunnuntaina. 

Pirjo Sipronen
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MieSten KiSa
Kolmipäiväisenä kilpailuna pelatta-

va 54-reikäinen Audi Finnish Senior Open pelattiin perintei-
seentapaan Aura GolfissaTurussa. 

Ensimmäisen kierroksen jälkeen miesten sarjaa joh-
ti Wiurila Golfin Mikko Kemppainen. Ruissalossa tuli vettä 
loppuiltapäivästäajoittain aika rankastikin, josta kärsivät mies-
tenloppupäässä lähteneet ryhmät. Kun viimeinen ryhmä tuli 
maaliinalkoivat viheriöt olla siinä kunnossa, että kovin pitkään 
eiolisi pystytty siinä sateessa enää pelaamaan. 

Kärkinimi vaihtui Audi Finnish Senior Openin toise-
na kilpailupäivänä,jolloin johtoon siirtyi Tawast Golfin Juha 
Selin. Hänen takanaan vain kahden lyönnin päässä kakkossi-
jaa jakoivat Suur-Helsingin Golfin Ari Vauhkonen, Viipurin 
GolfinAntti-Pekka Kaarna ja Helsingin Golfklubin Timo 
Huuhtanen. Pelikeli oli koko päivän aurinkoinen ja lämmin, 
pieni tuulen vire hiukan helpotti pelaamista. 

Miehet kävivät tämänvuotisen Audi Finnish Senior 
Openin voitosta Aura Golfissa tiukan taiston. Kilpailu ratke-
si vasta uusinnassa, jonka ensimmäinen reikä sinetöi voiton 
Keimola Golfin Jukka Lehtoselle. Toiseksi sijoittui Kullo Golfia 
edustava Jouni Varjonen. Miesten kilpailussa holarin teki toise-
na kilpailupäivänä Porvoo Golfin Jyrki Hattinen väylällä viisi-
toista. Sää oli kolmantenakin päivänä mahtava ja kisat saatiin 
lopulta vietyä läpi hyvissä olosuhteissa.

Heikki Hallaranta

 

Audi Finnish Senior Open -kisan palkitut.
Naiset: Päivi Honka AG (pronssi), Anna-Maria Lehtonen PGC (kulta), Anne Kokko EGS (hopea)
Miehet: Lauri Gulin HGK (6. sija), Jouni Varjonen KGC (hopea), Jukka Lehtonen KGV (kulta), Ari Vauhkonen 
SHG (pronssi), Antti-Pekka Kaarna VG (4. sija), Juha Selin TawG (5.sija).

Avoimet SM-kisat Finnish Senior Open
aura golfissa

SM-KISAt 2017
>

Seniorimiesten reikäpelien Suomen mestaruudet ratkottiin Espoon Golfseuran 
kentällä 11-13.8.2017

Kisa aloitettiin täydellä  64-kaaviolla. Ensimmäinen kilpailupäivä oli sään 
puolesta aivan verraton. Tämä onkin ensiarvoisen tärkeää ensimmäisenä päivä-
nä kun pelataan 64-kaaviolla kaksi kierrosta päivässä ja päivälle tulee pituutta. 
Toiselle kierrokselle viimeinen pari lähti n. 16.30, joten valoa kyllä tuohon aikaan 
vuodesta varsin hyvin riitti. Ensimmäisen päivän yllätyksiä olivat 2015 reikäpeli-
mestarin Peter Kasken putoaminen heti ensimmäisellä kierroksella ja viime vuo-
den mestarin Jaakko Malisen putoaminen toisella kierroksella. Hän hävisi otte-
lunsa kotikentällään pelaavalle Timo Karttaaville.

Toisen päivän yllätyksenä voisi ehkä pitää sitä, että selkeässä  johdossa Finnish 
Senior Tourin rankingissa ollut Jukka Lehtonen putosi kolmannella kierroksella 
häviten ottelunsa Talin Thomas Antilalle. Sääennuste lupasi kovaa Kiira-myrskyä 
loppuiltapäivälle. Kiiran ajoitus muuttui onneksemme myöhäisempään iltaan ja 
kaikki pelit saatiin valmiiksi ennen sitä. Myrsky oli ollut raju ja kaatanut useita 
puita kentän laidalta.

Kolmanteen päivään lähdettiin ratkomaan mitalien kohtaloa. Aamu päi-
vällä ratkottiin finaaliparit. Kulta-hopea taisteluun selvisivät Ari Vauhkonen
ja Leo Savonen ja pronssipeliin Juha Selin ja Jukka Tiainen. Miesseniorien (M50) 
reikäpelin suomenmestaruus 2017 ratkesi Espoon Golfseuran kentällä  lopulta
tulokkaan ja konkarin kaksinkamppailussa. Voiton vei seniorikelpuutuksen
tänä vuonna saanut Sarfvik Golfklubin Leo Savonen, joka kukisti finaalissa
Suur-Helsingin Golfin Ari Vauhkosen. Tiukan taistelun jälkeen pronssimitalin
voitti Sarfvikin Jukka Tiainen Tawastin Juha Selinin jäädessä neljänneksi. 
Mestaruuden voitti Leo Savonen ja Ari Vauhkonen pokkasi hopeaa.

Haikki Hallaranta

 

M50-reikäpelit 
espoon golfseurassa

Fnalistit klubitalon edessä: Juha Selin TawG (4. sija), Ari 
Vauhkonen SHG (hopea), Leo Savonen SGC (kulta) ja Jukka 
Tiainen SGC (pronssi). 

Jukka Tiaisen pronssimitalin edukseeen ratkaiseva putti uppoaa  
väylällä 17.

Ari Vauhkosen ratkaiseva viimeiseksi jäänyt putti väylällä 16
ei uponnut.

naiSten KiSa
Audin sponsoroima kilpailu pelattiin hienokuntoisella Auran 
kentällä perinteisesti heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. 
Aurinkokin paistoi viikonlopun ajan kaikille pelaajille, ei aino-
astaan Pickalan Anna-Maria Lehtoselle, jonka sunnuntain peliä 
siivitti alkukierroksen Hole in One väylällä viisi. 

Kahden ensimmäisen pelipäivän jälkeen lähdettiin kisan 
viimeiseen päivään asetelmista, joissa kisaa johti EGSin Anne 
Kokko kolmella lyönnillä pelattuaan lauantain parhaan kier-
roksen 76 lyöntiä. Viimeiseen lähtöön tulivat seuraksi kiven-
kovat konkarit Anna-Maria Lehtonen ja Auran oma tyttö Päivi 
Honka. Takaa vaani tuloksissa kolmikko Haataja-Kaarnalahti-
Kortesoja. 

Päätöskierroksellaan Lehtonen ja Honka pelasivat maini-
ot etuysit 37 ja 38 lyöntiä kirien Kokon etumatkan umpeen. 
Lehtonen osoitti suvereenisuutensa pelaten takaysin pariin ja 
koko kierroksen upeasti 73 lyöntiä tiputtaen kaksikon Honka-
Kokko hopeataisteluun. 

Edellisvuoteen verrattuna mitalipallille saatiin kuitenkin 
uusia kasvoja Kokon viedessä lopulta hopean. Hongalle näin 
pronssimitali. Päivin paluu palkintopallille ja Annen ensimmäi-
nen henkilökohtainen SM-mitali nostivat molempien suupie-
let leveään hymyyn kisan päätteeksi. Takaa tullut kolmikko rat-
kaisi sijoituksensa siten, että neljänneksi sijoittui St. Laurence 
Golfin Virpi Haatajaa ja viidenneksi Pirjo Kortesoja Kalajoelta. 
Kuudentena tuloksissa löytyy Sarfvikin Minna Kaarnalahti.

Anne Kokko

 

Holari sekä naisten että miesten kisassa
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SM-KISAt 2017
tulOkSet

SgS-
REIKäPElIMESTARuudET
ratkottiin Sea Golf Rönnäsissä

Vanhimpien miesten sarjojen reikäpeli-
mestaruuksista ryhdyttiin kilpailemaan 
viime vuonna M70 sarjassa. Nyt mukaan 
tulivat myös ikäluokat M65 ja M75. Ensi 
vuonna on tarkoitus lisätä myös M60 sarja.

Karsinta kisaan tapahtuu kesän tourien perusteella eli ko. 
ikäsarjojen scr-luokan 16 parasta saa osallistumisoikeuden. 
Jos joku jää ilmoittautumatta, listalla mennään eteenpäin. 
Sarjoissa M65 ja M70 oli täydet osallistujamäärät, mutta 
M75 sarjaan tuli vain 8 osallistujaa. 

Rönnäsiin oli jälleen kiva mennä kisoja pitämään. Tj. 
Kari Mattila oli joukkoineen tehnyt kaikkensa että pelaajat 
olisivat tyytyväisiä.  Järjestelyt toimivat ja kentän kunto oli 
huippuluokkaa. Myös kentän muodoista pidettiin. Lipun 
paikoista tuli kritiikkiä, mutta loppujen lopuksi griinit oli-
vat  niin kaltevia, että oli vaikea löytää helppoa paikkaa.

Kahden päivän ja neljän kierroksen jälkeen oli kär-
kisijat ratkaistu. M65 sarjan finaalissa Pickalan Risto Hotti 
voitti Messilän Markku Utin selvästi. Pronssiottelussa Kari 
Nyman kukisti Kankaisten Golfin Heikki Hallanoron. 
M70 sarjassa järjestävän seuran Tom Grönqvist jatkoi hie-
noa kauttaan ja otti kultamitalin. Finaalissa Hartolan Kari 
Kivilompolo antoi tiukan vastuksen, ottelun päättyessä vii-
meisellä reiällä tulokseen 1/0. Pronssiottelussa voiton otti 
Nordcenterin Jens Olsen parantaen viime vuoden sijoitusta 
yhdellä. Neljäs sija Rönnäsin Marcus Mikanderille.

M75 sarja ratkesi pienemmästä osallistujamää-
rästä johtuen kolmella kierroksella. Tammerin Pekka 
Tolvanen otti kultaa ja Aulangon Juhani Nieminen hopeaa. 
Pronssiottelussa olivat vastakkain Lahden Golfin seuraka-
verit Juhani Kärkinen ja Seppo Koukonen. Juhani otti nyt 
kaappiinsa pronssia entisten rinnalle. Sieltä löytyy ennes-
tään MM-kultaa mäkihypyssä, kultaa EM golfissa ja lukui-
sia SM mitaleja molemmissa lajeissa.

Paikalla olijoiden kesken käytiin keskusteluja näiden 
kisojen kehittämiseksi ja voin todeta että mielenkiintoisia 
ehdotuksia tuli esille. Näitä pohditaan talven aikana ja pe-
rästä kuuluu.

Kari Hiukka

M65-sarjan reikäpelifinalistit:
1. Risto Hotti, PGC, 2. Markku Utti, MeG, 3. Kari Nyman StLG, 4. Heikki 
Hallanoro, KGM.

M70-sarjan reikäpelifinalistit:
1. Tom Grönqvist, SGR, 2. Kari Kivilompolo, HaGK, 3. Jens Olsen, NGCC, 
4. Marcus Mikander, SGR.

M75-sarjan reikäpelifinalistit:
1. Pekka Tolvanen TG, 2. Juhani Nieminen, AGK, 3. Juhani Kärkinen, LG, 
4. Seppo Koukonen, LG.

Anna-Maria Lehtonen on tämän vuoden 
kruunaamaton SM-kuninga tar voitettuaan 
kaikki neljä kultamitalia.

N50
1.  Pickala Golf Club  316
	 	 Raija	Laukkanen
	 	 Tina-Maria	Lehto
	 	 Anna-Maria	Lehtonen
	 	 Mari	Yliperttula

2.  Sarfvik Golf Club  321
	 	 Anneli	Alanen
	 	 Annika	Ahlstedt
	 	 Pirkko	Havukainen
	 	 Jaana	Ukkola

3.  St Laurence Golf  330
	 	 Virpi	Haataja
	 	 Kirsi	Myllymäki-Mattila
	 	 Kyllikki	Puuppo
	 	 Kristiina	Ulvio-Peltonen

M50
1.  Jyväs-Golf  370
	 	 Sami	Haapamäki
	 	 Matti	Moilanen
	 	 Risto	Rautio
	 	 Ossi	Smolander

2.  Helsingin Golfklubi  374
	 	 Thomas	Antila
	 	 Lauri	Gulin
	 	 Timo	Huuhtanen
	 	 Juha	Koponen
	 	 Tomi	Pesonen
3.  Keimola Golf  Vantaa 376
	 	 Ari	Eloranta
	 	 Jukka	Lehtonen
	 	 Jorma	Manner
	 	 Jari	Vänskä

M60
1.  Aulangon Golfklubi 469
	 	 Pekka	Heinonen
	 	 Matti	Mäkivirta
	 	 Juhani	Tervonen

2.  St Laurence Golf  471
	 	 Teppo	Mattila
	 	 Pekka	Naumanen
	 	 Kari	Nyman
	 	

3.  Jyväs-Golf  475
	 	 Risto	Rautio
	 	 Juhani	Tahvanainen
	 	 Raimo	Tuimala
	

M65
1.  St Laurence Golf  492
	 	 Pekka	Naumanen,
	 	 Kari	Nyman
	 	 Markku	Taskinen

2.  Hartolan Golfklubi  494
	 	 Kari	Räsänen
	 	 Teuvo	Salento
	 	 Kari	Kivilompolo

3.  Kartanogolf  495
	 	 Yrjö	Nykänen
	 	 Alpo	Pakarinen
	 	 Hannu	Törrönen

M70/M75
1.  Hyvinkään Golf  505
	 	 Heimo	Mäkinen
	 	 Martti	Raunio
	 	 Reijo	Talja

2.  Lahden Golf  507
	 	 Seth-Veli	Järvinen
	 	 Juhani	Kärkinen
	 	 Matti	Rissanen

3.  Nokia River Golf 511
	 	 Jussi	Avellan
	 	 Jaakko	Horttanainen
	 	 Erkki	Ripatti

M50
1.		 Jukka	Lehtonen,	KGV		 220
2.		Antti-Pekka	Kaarna,	VG		 223
3.		Timo	Huuhtanen,	HGK		 224
4.		Leo	Savonen,	SGC		 228
5.		Kari	Lindström,	StLG		 231
6.		Kimmo	Vihanto,	MGC		 232

M60
1.		Ari	Vauhkonen,	SHG		 133
2.		Lauri	Valkonen,	GP		 146
3.		 Juha	Koponen,	HGK		 147
4.		Risto	Rautio,	JG		 148
5.		 Jouni	Tahvanainen,	JG		 149
6.		Olavi	Hietikko,	ERG		 149

M65
1.		Alpo	Pakarinen,	KGolf		 105
2.		Ari	Vauhkonen,	SHG		 150
3.		Veijo	Suomela,	KG		 152
4.		 Juhani	Tervonen,	AGK		 154
5.		Alpo	Mäntykorpi,	LGV		 158
6.		Risto	Hotti,	PGC		 158

M70
1.		Teuvo	Salento,	HaGK		 159
2.		Heimo	Pöyry,	LGV		 159
3.		Tom	Grönqvist,	SGR		 161
4.		Karl-Johan	Kaas,	GT		 162
5.		Martti	Raunio,	HyG		 163
6.		Erkki	Ritola,	KG		 163

M75
1.		Erkki	Ripatti,	NRG		 160
2.		Risto	Mikkilä,	OGK		 161
3.		Raimo	Waltasaari,	SGC		 164
4.		Pekka	Tolvanen,	TG		 165
5.		Veikko	Kirjonen,	AG		 166
6.		Seth-	Veli	Järvinen,	LG		 167

M80
1.		Raimo	Waltasaari,	SGC		 79
2.		Rainer	Helling,	GT		 82
3.		Seth-Veli	Järvinen,	LG		 83
4.		Rainer	Nyman,	PGC		 85
5.		Teuvo	Grönfors,	LG		 87
6.		Lassi	Tilander,	HGK		 87	

lyöNtipeli-sM  Miehet

N50
1.		Anna-M.	Lehtonen,	PGC		160
2.		Minna	Kaarnalahti,	SGC		 164
3.		Pirjo	Sipronen,	SHG		 170
4.		Anne	Kokko,	EGS		 170
5.		Tiina	Selin,	HGK		 171
6.		Riitta	Jutila,	KanG		 171

N60
1.		Pirkko	Havukainen,	SGC		166
2.		Päivi	Honka,	AG		 168
3.		Eija	Kettunen,	MeG		 173
4.		Anneli	Karttunen,	Kurk		 180
5.		Lea	Hatunen,	KGV		 180
6.		Hannele	Torkkeli,	OGK		 185

N65
1.		Erja	Helen-Salonen,	AGK		 167
2.		Tuija	Hannukainen,	ERG		 167
3.		Erja	Saraste,	HGK		 169
4.		Vuokko	Karjalainen,	Kurk		 170
5.		Marja	Forsman,	RuG		 173
6.		Hannele	Moisala,	TaG		 174

N70
1.		Hel.	Övermark-Lehto,	SGC		180
2.		Heli	Ekström,	HGK		 182
3.		Tuula	Kemppi,	GPi		 182
4.		Sirpa	Tuisku,	KGV		 183
5.		Ritva	Sjöman,	KGV		 187
6.		Eva	Jare,	LG	 188

lyöNtipeli-sM  Naiset

Miehet
1.		 Leo	Savonen,	SGC

2.		 Ari	Vauhkonen,	SHG

3.		 Jukka	Tiainen,	SGC

4.		 Juha	Selin,	TawG

Naiset
1.		 Anna-Maria	Lehtonen,	PGC

2.		 Mimi	Skog,	NG

3.		 Sointu	Lassila,	KGV

4.		 Pirjo	Sipronen,	SHG

reikäpeli-sM  

Miehet
1.	 Jukka	Lehtonen,	KGV		 223
2.		 Jouni	Varjonen,	KGC		 223
3.		 Ari	Vauhkonen,	SHG		 224
4.		 Antti-Pekka	Kaarna,	VG		 224
5.		 Juha	Selin,	TawG		 224
6.		 Lauri	Gulin,	HGK		 225

Naiset
1.		 Anna-M.	Lehtonen,	PGC		 235
2.		 Anne	Kokko,	EGS		 243
3.		 Päivi	Honka,	AG		 245
4.		 Virpi	Haataja,	StLG		 249
5.		 Pirjo	Kortesoja,	KlG		 250
6.		 Minna	Kaarnalahti,	SGC		 252

fiNNish
seNior opeN  

lyöNtipeli-sM  seurajoukkueet
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Rupatteluhetki ennen lähtöä. Eila Raimiala (toinen oik.) huolehtii, että Maija 
Piispanen, Marja-Liisa Karhu ja Irja Stjernberg pääsevät hyvin matkaan.

Kuvassa keskellä oikealla miesten viikon mestari  Imatran Veikko Purhonen yhdes-
sä  Ritva Lappalaisen kanssa. 

Alakuvassa La Sellan hotelli tunnelmavalaistuksessa.

la sella 
valkoisella 
rannikolla

Otimme keväällä huhtikuun 19.-26. päi-
vänä varaslähdön golfkauteen Espan jan 
Alicanten maakunnassa Costa Blancan 
alueella. Valkoinen rannikko on yli 200 
kilometriä pitkä. Se rajoittuu pohjoises-

sa Denian ja etelässä Torreviejan kaupunkeihin. Nimen 
Costa Blanca antoi brittiläinen lentoyhtiö BEA alueelle 
ryhtyessään mainostamaan sitä turistikohteena vuonna 
1957.
 
La Sella
Reilun tunnin ajomatkan jälkeen pääsimme majoittu-
maan ja tutustumaan majapaikkaamme La Sellan golf 
& spa resortiin. Monet ehtivät ennen päivällistä käy-
dä ostoksilla lähimmässä marketissa, jonne oli matkaa 
muutama kilometri. Hotellilla ei ollut omaa mercadoa. 
Muutoin hotellin palvelutarjonta oli kattava: ulkouima-
allas, spa-osasto erilaisine saunoinen ja porealtaineen, 
hierontaa, kuntosali ja normaalin ravintolan lisäksi 
thai-ravintola. Päivällisellä eri ruokalajien valikoima 
oli totutun ylenpalttinen. Kilon verran tuli rahtia lisää 
Suomeen vietäväksi. Ruokailu thai-ravintolassa oli mie-
leenpainuvan herkullinen.

Olazabalin suunnittelema golfkenttä
La Sellan 27-reikäinen golfkenttä on kaksinkertaisen 
Masters-voittajan Jose Maria Ola zabalin suunnittele-
ma. La Sella Golf on toiminut pelikenttänä European 
Ladies Golf Cup -kisoissa vuodesta 2008 alkaen ja 
Lacoste Promesas -kisoille vuodesta 2009. Vaikka kent-
tä on jylhien vuorien reunustama, eivät sen korkeuserot 
olleet senioreillekaan rasittavat. Aika harva joutui tur-
vautumaan autoon. Muutoin kentässä riitti vaikeut-
ta. Yhdeksikköjen mitat olivat keltaisilta 3039, 2788 
ja 3074 metriä ja vastaavasti punaisilta 2602, 2294 ja 

2648 metriä. Miesten olisi ollut mielekästä pelata sini-
siltä mutta kenttää ei oltu slopattu kuin valkoisilta, kel-
taisilta ja punaisilta. Pisin kombinaatio antoi runsaasti 
lisäystä tasoitukseen. Matkanvetäjämme Pertti Raimiala 
ei edes muistanut, koska hän olisi edellisen kerran saa-
nut slouppia yli kaksikymmentä lyöntiä. Kentän kun-
nossa ei ollut moitteen sijaa.

Golfia ja kaupunkikulttuuria
Ohjelmassa olevan golfista vapaan päivän innokkaim-
mat käyttivät golfiin. Aika monet toki lähtivät tutustu-
maan Denian kaupunkiin, jonne oli matkaa seitsemän 
kilometriä. Deniassa on linnoitus, jolla on ikää noin 900 
vuotta. Muinaiset roomalaiset pyhittivät kaupungin ju-
malatar Dianalle ja rakensivat sinne seudun merkittä-
vimmän sataman. Ennen roomalaisia aluetta hallitsivat 
kreikkalaiset ja roomalaisten jälkeen muslimit. Satama-
aluella oli runsaasti ravintoloita. Yhdessä niistä ruokaili 
kolme pöydällistä golf-senioreita ilman, että asiasta olisi 
mitään etukäteen sovittu.

Peleissä tuttu kaava
Pelit pelattiin tutun kaavan mukaisesti leppoisina jouk-
kuepeleinä lukuunottamatta henkilökohtaista mesta-
ruuskisaa. Pelimuotoina olivat mm. valssi ja pinkkipal-
lo, joka vaihteeksi pelattiin keltaisella pallolla ja siten, 
että pinkkitulos tuplattiin. Kolme joukkuetta kymme-
nestä toi pallon maaliin. Henkilökohtaiset mestaruudet 
menivät Jyväskylään ja Imatralle Eira Lemetyiselle ja 
Veikko Purhoselle. Miesten sarjan parhaan tuloksen teki 
kilpailun ulkopuolisena matkanvetäjämme Pertti.

Matkan aikana sää suosi. Emme saaneet sadetta ja 
lämpötila salli pelaamisen shortseissakin lukuunotta-
matta lähtöjä aikaisin aamulla. Huhtikuun keskilämpö-
tila on seudulla hiukan yli 16 astetta. Onneksi emme 

olleet tammikuussa pelaamassa koska silloin 
Denian ranta oli muutaman päivänä ollut lu-
men peitossa. Matkalaisten keski-iässä, joka 
oli yli 70 vuotta, ei miesten seniori-ikäalennus 
vielä näkynyt. 

Espanjan korkein rakennus
Paluumatkalla saimme jälleen jylhien vuo-
ristomaisemien lisäksi ihailla ja ihmetellä 
Benidormin pilvenpiirtäjiä. Kaupungissa sa-
notaan olevan Manhattanin jälkeen eniten 
pilvenpiirtäjiä pinta-alaan nähden koko maa-
ilmassa. Espanjan korkeimman rakennuksen 
kaksoistornin In Tempon rakentaminen alkoi 
vuonna 2005, mutta pian alkoivat ongelmat. 
47-kerroksisessa ja 200-metrisessä rakennuk-
sessa piti alun perin olla 20 kerrosta. Kun koko 
tuplattiin, kävi massiivinen moka: arkkitehdit 
olivat unohtaneet sisällyttää suunnitelmiinsa 
hissit ylempiin kerroksiin.

La Sella oli varsin sovelias kohde seni-
orgolfareille. Harjoittelusta kiinnostuneille 
löytyivät asialliset olosuhteet. Myös laadukas-
ta kuntosalia käytettiin. Kaikki kolme ysiä ja 
golfklubi olivat hotellilta lyhyen kävelymatkan 
päässä. Hoyo 19 oli klubin ravintola, josta sai 
pelin jälkeen juomaa ja ruokaa ja jonka teras-
silta oli näkymä kentälle. Kiitokset Pertille ja 
Eilalle jämptisti, mutta sopivan rennosti vede-
tystä matkasta.

teksti: Matti Pihlajisto
kuvat: Markus Peura
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Seniorigolfin
pelimatkat | kevät 2018

 Andalucia | Valle Del Este

Andalucian koillisnurkassa, Almerian provinssissa sijaitse-
va golfkeidas on Espanjan aurinkoisinta aluetta. Golfarille 
tämä tarkoittaa entistä pidempää pelikautta huippuluokan 
olosuhteissa. Valle del Esten kenttä on helmi, joka tarjoaa 
sopivia haasteita viikon jokaiselle kierrokselle. Vaihteleva 
väylät ovat mieleenpainuvia ja viheriöt isoja. Vaikka ken-
tältä löytyy myös korkeuseroja, soveltuu se hyvin käveltä-
väksi.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Matkalaukun kuljetuksen koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Valle del Este ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia (4 x Valle del Este ja 1 x Desert Springs)
• Kuljetukset Desert Springs -kentälle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 950 € 2 vk 1590 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 160 €/vk 
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 7.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähdöt: 12.3. ja 19.3.2018

 Marokko | Marrakech  

Marrakech tuo mieleen eksotiikkaa ja ainutkertaisia elä- 
myksiä. Upean Atlas-vuoriston juurella sijaitsee trendikäs 
lomakohde, joka on myös golfaajille Välimeren eteläpuo-
len huippupaikkoja. Majoitut 5-tähden tyylikkäässä Hotel 
du Golfissa joka sijaitsee rauhallisessa ja keidasmaisessa 
Palmeraien lomakeskuksessa. Hotellin vieressä on Robert 
Trent Jonesin suunnittelema 27-reikäinen golfkenttä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Marrakech-Helsinki 
• Matkalaukun kuljetuksen lentokoneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel du Golf *****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia/viikko (4 x Palmeria ja 1 x Al Maaden)
• Kuljetukset Al Maadenin kentälle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1295 € 2 vk 2190 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 200 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynnissä! 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 6.1. ja 13.1.2018

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi

 Turkki | Belek 

Belek on edelleen Välimeren parhaimpia golfkohteita. 
Kentät ovat erinomaisessa kunnossa ja hotellien palvelut 
ennallaan. Gloria Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa 
maisemissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmal-
taan rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja ho-
telli on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive –paketista. 
Kierrokset pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä,
joihin on varattu senioreille erinomaiset starttiajat. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive 
• Viisi kierrosta Glorian kentillä (3 x New ja 2 x Old)/vk
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset  

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1280 € 2 vk 2050 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 90 €/vk 
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 8.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen 

Lähdöt: 31.3. ja 7.4.2018

 Andalucia | Costa de la Luz

Costa de la Luz eli valon rannikko sijaitsee Lounais-Es-
panjassa noin 2,5 tunnin matkan päässä Malagasta. Alue 
on tunnettu upeista hiekkarannoista, mutta myös monista 
tasokkaista golfkentistä. Majoitus on 4 tähden Iberostar 
Andalus -hotellissa. Hotellilla on kaksi omaa kenttää, jotka 
sijaitsevat kävelymatkan päässä hotellilta. Viikon aikana 
pelaamme myös yhdellä alueen muista kentistä.   

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin suorat lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Majoitus Iberostar Andalus ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia/vk (kolmella eri kentällä)
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
•  1 vk 1160 €, 2 vk 1970 € (standard huone)
•  1 vk 1210 €, 2 vk 2070 € (osittainen merinäköala)
•  1 vk 1240 €, 2 vk 2130 € (merinäköala)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 130 €/vk 
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 9.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 12.4. ja 19.4.2018

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi
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Joukko SGS:n jäsenmatkoille osallistuneita 
golf senioreita kokoontui kotimaan kamaralla 
neljänteen Matkaseurakisaan keskiviikkona 
14. kesäkuuta.

Runsaan neljänkymmenen seniorin kokoontumis-
paikkana ja pelikenttänä toimi  40-vuotisjuhlaansa 
tänä vuonna viettävä Espoon Golfseura.  Parin satei-
sen päivän jälkeen aurinko ilmestyi kuin tilauksesta 
ilahduttamaan matkaseuralaisia. Näin kisakierros su-
jui parinkymmenen asteen lämmössä ja kesäisen lep-
peässä tuulenvireessä. 

Sää ja mukavan leppoisa peliseura nostivat tun-
nelmaa ja korvasivat näin Etelä-Suomen kenttiä tänä 
vuonna koetelleet kiusat ja vaivat. Nihkeän talven ja 
kolean alkukesän vuoksi Espoossakin kenttä oli kärsi-
nyt heikosta ruohon kasvusta.  

Neljästä tähän menessä käydystä matkaseura-
kisasta kolme on nyt pelattu pääkaupunkiseudulla. 
Tapahtuman juuret ovat Kirkkonummen Peuramaalla, 
missä se sai alkunsa Peuramaa Golfin innokkaan ja 
aktiivisen seniorin Matti Santasen ideoimana ja mis-
sä kaksi ensimmäistä kisaa myös pelattiin. Sen aino-
an syrjähypyn Uudenmaan ulkopuolelle kisa teki 
viime kesänä, jolloin matkaseuralaiset kokoontuivat 
Hartolassa. 

Tälläkin kertaa matkaseurakisassa vierähti huo-
maamattomasti koko päivä, pelikierroksen lisäksi kun 
ohjelmaan kuuluvat lounas ja olennaiset matkamuis-
tojen kertaukset.

Alusta alkaen matkaseurakisan pelimuoto on ol-
lut armollinen pistebogey. Lisäksi tämänvuotisista jär-
jestelyistä huolehtinut SGS:n Ole Johansson armahti 
miehiä peluuttamalla heitä sinisiltä ns. senioritiiltä, 
mistä mittaa kertyi etenkin vastatuulessa ihan riittä-
västi. 

Yli kolmannes osallistujista ylsi Espoossa vä-
hintään kolmenkymmen pisteen tulokseen, selvästi 
parhaana 38 pistettä korttiinsa kirjauttanut Rauno 
Saarinen Loimijoki Golfista. Lisäksi neljän palkitun 
pelaajan joukkoon ylsivät Sirpa-Ranta-aho, EGS (35), 
Heikki Koski, HGK (33) ja Kari Korttila, EGS (33).

Palkinnon saivat myös erikoiskilpailun menes-
tyneimmät, Lohjan St Laurencelaiset Pirkko Pesola ja 
Eero Nousiainen, jotka löivät pallonsa 12:nnella väy-
lällä lähimmäksi lippua. Jäljellejääneistä palkinnoista 
osalliksi pääsivät arvonnan onnekkaimmat.

Seppo Rönkkö
Anneli Lindfors ja Matti Kilpeläinen lähdössä ioisella mielellä kisakierrokselle. Espoon kilpai-
lun järjstelyistä vastasi ja startterina toimi SGS:n Ole Johansson.

Matkaseuralaiset 
kokoontuivat ja 

kisasivat juhlivan 
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Suomen Golfseniorit Vietnamissa 2011

 VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen vuosikoukseen ja 
Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään torstaina 23.11.2017 klo 15.00 alkaen 
Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki 

OPEN FORUM 
	 14.45	 Kahvitarjoilu

	 15.00	 Open	Forumin	avaus
	 	 	 	 Pertti	Raimiala,	SGS
	 15.10	 SGS:n	nykyinen	kilpailujärjestelmä	
	 	 	 	 Heikki	Hallaranta,	SGS	
	 15.30	 Talviharjoittelusta
	 	 	 	 Pekka	Löfman,	Planmeca	Areena
	 16.00	 Golfliitto	tänään
	 	 	 	 Juha	Korhonen,	SGL
	 16.30	 Kahvitarjoilu
	 17.00	 Syyskokous
	

VUOSIKOKOUS 

Kello 17.00 alkavassa vuosikokouksessa 
käsitellään Suomen Golfseniorit ry:n 
sään töjen §10 määrää mät asiat. 
Esityslista nähtävänä SGS:n nettisivuilla 
osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golf seniorit 
–>Ko kous kutsut –>Esitys lista

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää ennakkoilmoittautumista 17.11.2017 
mennessä:

www. suomengolfseniorit.fi–> golfseniorit–>kokouskutsut–> 
ilmoittaudu tästä
tai outi.kunttu@golf.fi, (09) 3481 2590 tai 0400 404 010

 

Pyöreän pöydän seniorit Heikki Puhakainen, Eero Nousiainen ja Seppo Sarnola nauttivat klu-
bin edustalla kahvihetkestä ennen starttia.

Ykköstiin vieressä EGS:n kentälle tähyilevät Matkaseurakisan alullepanija Matti Santanen 
Lissu-vaimoineen.

Suomen Golfsenioreiden talven 2018 matka suuntautuu 
upealle Mallorcan saarelle. Kuukauden matkalla pelataan 
kolmea eri kenttää ja matkan hintaan kuuluu 16 kierrosta 
golfia. Halukkaat voivat vapaapäivinä tutustua saaren 
laajaan kenttä valikoimaan varaamalla green feet paikan-
päällä. Majoitus sijaitsee Palma Novan alueella, josta löytyy 
myös hiljaiseen talviaikaan palveluita. Palman tunnelmalli-
seen pääkaupunkiin on vain noin 15 minuutin ajomatka.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Mallorca-Helsinki
• Matkalaukunkuljetus koneessa (2 x 20 kg/henkilö)
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa
• Majoitus yhden makuuhuoneen huoneistoissa
• 8 illallista
• 16 kierrosta golfia. 
   (2 x Santa Ponsa, 1 x Bendinat ja 1 x Puntiro golf / viikko)

HINNAT 
•  2590 € Yhden makuuhuoneen huoneisto kahdelle.
•  3350 € Yhden makuuhuoneen huoneisto yhdelle.

Lisämaksusta: 
• vuokra-auto alk. 380 €/27 vrk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Lisätiedot: www.ongolf.fi/golfseniorit-longstay-mallorca

Myynnissä!
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) Lisätietoja kohteista: www.ongolf.fi

 Mallorca | Long Stay
Matka-aika: 2.2.-2.3.2018
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Tämä golfmatka ei ulotu yhteenkään 
maahan, jossa emme olisi ennen käy-
neet. Tuttuja kenttiäkin on muuta-
ma.

Uutta on kulkuneuvo. Ei sekään uuden-
karhea ole, mutta karhea on, monesta kohtaa 
paikkailtu. Pelti on maalattu telalla ja sisäpane-
lointi naulattu käsin, mutta Helmiksi nimetyn 
Mercedes Benz 508D:n sydän on puhdasta 
kultaa.

Se muistuttaa asuntoautoa, koska sisällä 
on sohvaryhmä, jääkaappi, lämmitin ja tiski-
pöytä. Rekisteröijän mukaan se on kuitenkin 
erikoisauto, rattikin valkoista norsunluuta – 
kateellisten mukaan sen jäljitelmää.

Kirjava on ollut sen 43-vuotinen elämä. 
Kilometrejä ei tiedä kukaan, sillä nykyisen mat-
kamittarin arvellaan olevan jo neljäs. Miljoonia 
niitä lienee. Ei tosin nykyisellä moottorilla, joka 
sekin taitaa olla neljäs. Omistajia on ollut tun-
tematon määrä. Nykyisellä rekisterinumerolla, 
joka sekin on jo neljäs, heitä on kaikkiaan 18 

viimeisten 20 vuoden aikana. Hengenvaarassa 
Helmi on ollut usein. Jo 17 vuotta sitten omis-
taja oli Pyhäsalmen Autohajottamo. Viime syk-
synä se oli jäädä Inkerinmaalle Venäjälle, kun 
kampiakseli katkesi. Mutta Helmiä ei jätetty.

Lähdemme reissuun, autonkuljettaja-va-
lokuvaaja Miguel Vera, yksi omistajista, golfari 
Jouni Flinkkilä ja kyytiin houkuteltu golfari 
Pekka Vasala. 

Matkaohjelmakin on, ei kovin tarkka. Oli 
siinä kuitenkin osoitteita, jossa piti olla tiettyi-
nä päivinä. Lähtö Tukholman-laivalla maanan-
taina 24. huhtikuuta kello 17.

Ensimmäisen päivän ohjelmaan merkitty 
kenttä oli Ruotsin ykköskenttä Bro Hof Slott. 
Emme menneet sinne, koska Stadiumkenttä oli 
korjaustöiden vuoksi suljettu. Oli koiranilma-
kin. Vain lumisade puuttui.

Ensi etappi oli Vänern, jossa Jounin lan-
komies kalasteli kavereineen. Tai eivät he ka-
lastelleet, koska järvellä oli myrsky. Eivätkä he 
päässeet järvelle seuraavanakaan päivänä, vaan 

Teksti:  Pekka vasala ja 
 Jouni Flinkkilä

Kuvat:  Miguel Vera

keskittyivät keskinäisen ystävyyden lujittamiseen. Yhtään kalaa ei 
tullut niinäkään päivinä, kun sää olisi sen sallinut.

Meitä onnisti. Korkkasimme päivässä Mariestadin ja 
Läckön kentät. Molemmat pelto- ja puistokentän yhdistelmiä. 
Helpohkoja, mutta pitkiä väyliä molemmissa. Klubit ruotsalai-
seen tapaan kotoisia.

Väärä aiKa, Väärä paiKKa
Olimme jo kahden pelatun kentän päässä matkalla, vaikka kirjoi-
tetun ohjelman mukaan piti olla kalassa Sjötorpissa. Varattua yö-
paikkaa ei ollut, koska olimme väärään aikaan väärässä paikassa.

Löysimme mukavan hostellin Gula Villanin Trollhättanista 
ja edulliseksi kuvittelemamme Thai-ruokapaikan vierestä. Kaksi 
epäonnistuneeksi väitettyä korttilaskutusta lähti tililtä ja kaiken 
päälle käteismaksu kukkarosta. Reklamaatio kolminkertaisesta 
laskutuksesta on tehty.

Unohdamme vastoinkäymisen ja muistelemme seuraavan 
kentän hengetärtä Helena Vinnerholtia. Hän otti meidät vastaan 
niin iloisesti, että tiesi olevansa tervetullut Kobergiin, hienolle 
kentälle.

Värmlandia suurine Vänern-järvineen voi vilpittömästi suo-
sitella Ruotsiin suuntautuvan golfmatkan kohteeksi. Lyhyehkö 
matka Tukholmasta, 16-17 kenttää, halpoja pakettitarjouksia ja 
upeita maisemia

lyhyeT ja ääneKKääT uneT
Olimme varanneet leirintäalueen mökin seuraavaksi yöksi 

Trelleborgin lähelle. Sielläkään emme yöpyneet, koska tulimme 
perille vasta tunnin sen jälkeen, kun portti oli suljettu. 

Jouduimme tyytymään lyhyisiin, mutta äänekkäisiin yö-
uniin automme ahtaissa tiloissa Ljunghusens´in kentän parkki-
paikalla. Ympärillemme kerääntyi heti aamuvarhain mersuja ja 
muita laatuautoja. Paikalliset bisnesmiehet olivat tulleet perintei-
selle golfaamiaiselle. Kietaisivat ensin kierroksen, söivät illallisen 
kokoisen aamiaisen ja lähtivät toimistoilleen.

Kun olimme sattuneet paikalle ajoissa, ehdimme kiertää tä-
män 1932 perustetun Ruotsin ainoan todellisen linksin kaikki 
27 reikää ennen sadetta. Saimme ystävällisen palvelun, vaikka ei 
kentälle toimitusjohtaja Magnus Jivenin mukaan vieraspelaajia 
tarvita. Laatuautomiehiä on jonottamassa jäsenyyttä ison raha-
tukon kanssa.

TodisTeeT museoKäynneisTä 
Lähdimme sateiseen Tanskaan, etukäteen maksettuun leirintäalu-
een mökkiin sovittuun aikaan.

Puheena oli pelata lauantaina kehuttu Skandinavian Golf. 
Kun yhteydenottomme ei saanut riemullista vastaanottoa, tote-
simme, että pitäkää kenttänne. Me menemme museoon. Sekin 
jäi, koska Roskilden Viikinkilaiva-museoon ei päässyt pressikor-
tilla.

Mitäs museoista, olimmehan sellaisella liikkeellä. Kirkkoon 
sitten. Kurkistimme, mutta siellä oli konfirmaatiotilaisuus eivät-
kä arkihyntteemme sopineet tyyliin. Todisteet museo- ja kirkko-
käynneistä kuitenkin on.

Prahan itäpuolella sijaitsevan Panorama Golfin par kolmonen on upea väylä.

Jokainen 
golfreissu 
on seikkailu
Lähdimme kolme ”kestojoutilasta” keski-iän kriisin ohittaneella mersu leidi Helmillä 
kolmen viikon, kahdek san maan ja 16 kentän Itämeren golfkierrokselle. Järki puuttui, 
mutta muistoja ei synny ellei niitä itse hanki.

>>>
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vää, pitävätkö puheet sen alueen hyvästä 
viinistä paikkansa. Jo vain.

Summassa valittu idyllinen hotellim-
me U Cisare oli aivan vanhan kaupungin 
ytimessä. Palvelu oli mieleemme ja ehkä 
henkilökuntakin tykkäsi palveltavista, 
vaikka yksi liian kypsä maksa-annos lähti-
kin takaisin keittiöön.

Varasimme huoneet samasta hotel-
lista paluumatkallemmekin ja tilasimme 
etukäteen Veprove kolenoa eli sianpotkaa, 
jota ei tällä kertaa sattunut olemaan listal-
la.

Melnikistä tykkäävät linnutkin. 
Vanhaa toria reunustavien rakennusten 
räystäissä oli pääskysen pesiä vajaan metrin 
välein useita satoja metrejä. Taivaalla pääs-
kyjä lenteli kuin heinäsirkkoja Vanhassa 
testamentissa.

golfKoKemusTa Kehiin
Sitten kokemusta hankkimaan. Sitä tuli 
Prahaan lentokoneessa. Lassi Tilanderin 

mukana tulivat muistot 800 pelatulta 
kentältä, ja satoja niitä on Kaj ”Hosse” 
Horsmallakin. Heitä odotti Helmi, lento-
kentän parkkipaikan kiinnostavin shuttle.

Uusia kenttiä kertyi konkareille vauh-
dilla, kolmen yön reissulta viisi: Albatros, 
Konopisteen Radecky ja d’Este, Panorama 
ja Cihelny.

Pelaajat, joista nuorinkin lähentelee 
70 vuoden ikää, pelasivat päivässä kaksi 
kenttää tunnin matkan päässä toisistaan. 
Välimatkat olivat yhtä antoisia kuin upeat 
kentät. Mikähän määrä Lassin päässä on-
kaan huumoria, golftietoa ja -tarinoita?

Kun Lassilta sattui Cihelnyssä lip-
sahtamaan pallo Tepla-jokeen, vahinko 
laitettiin historialliseen kehykseen. Titu 
pääsi hyvään seuraan. Mannerheim pelasi 
1920-luvulla saman joen varrella olleella 
Karlovy Varyn vanhalla kentällä. Hänen 
Dunlopinsa sai nyt kaverin.

Helmillä on hyvä vainu. Kun nä-
lissämme etsiskelimme Karlovy Varyssa 

parkkipaikkaa, pökkäsim-
me kulkupelimme ensim-
mäiseen vapaaseen ruu-
tuun. Kadun toisella puo-
lella oli lähin ravintola, itse 
Karel IV, kuulu holveistaan 
ja omista panimoistaan.

Matkaohjelma oli jäl-
leen ollut repun pohjalla. 
Emme pelanneet Pilsenin 
kenttää, emme Berounia 
emmekä olleet yötä 
Pilsenin kentän hotellissa, 
vaan Cihelnyssä. Emme 
olleet myöskään menossa 
Wroclawiin emmekä jää-
neet sitä ennen ”jonnekin 

yöksi”. Menimme Melnikiin nauttimaan 
viisi päivää aikaisemmin tilaamamme 
Kolenotin kyytipoikana erinomainen tsek-
kiolut.

KirjaVaa moraalia
Seuraavan yön ”jossakin” täsmentyi 
Toruniksi. Siellä oli ainakin linna, näyttä-
vä vankila keskellä kaupunkia.

Matkalla päivittelimme, kuinka kir-
java on moraaliltaan Puolan kansa. Teiden 
varrella seisoo vuoroin Neitsyt Marian pat-
sas ja vuoroin kivellä istuu nainen, jonka 
huomaa heti olevan jotain muuta kuin 
neitsyt.

Olimme uudessa jokilaaksossa. Nyt 
seuranamme oli Veiksel, kun aikaisemmin 
olimme ylitelleet Elbeä ja Vltavaa.

Nokka oli kohti Sand Valleyn kent-
tää Elblagissa Pohjois-Puolassa. Tai ei se 
aina ollut, koska navigaattorimme Here 
ja Tom-Tom sekä autossa istuvat ”vanhat 
navigaattorit” riitelivät reitistä.

Sovittelimme riidan siten, että kään-
nyimme joka toisen risteyksen Heren ja 
joka toisen Tompan mukaan. Siinä siksa-
kissa päädyimme peltotielle 22-tien poh-
joispuolelle, kun piti olla asvaltilla etelä-
puolella. Here sai lopputilin, vaikka löy-
sikin meille kuvauksellisen ABC-aseman.

meno päällä
Sand Valleyssa oli meno päällä. Antti 
”Hulmu” Pohjosella oli esiteltävänä juuri 
toteutettuja, työn alla ja ajatuksissa ole-
via suunnitelmia pitkän illallisen verran. 
Asuimme tuoreessa aikaansaannoksessa, 
kuuden makuuhuoneen loistohuvilassa.

Resortin markkinointiverkko on ol-
lut viritettynä erityisesti Ruotsissa, minkä 

Seuraavaan yöpaikkaamme kolle-
gamme golftoimittaja Klaus Hyblerin ta-
lolle Vigin kylään tunsimme olevamme 
tervetulleita. Nauravainen isäntä tarjosi 
paistia ja parsaa tyylikkäässä talossaan. 
Kun hyvänä pidettiin, olimme toisenkin 
yön uskomattoman kirkkaan tähtitaivaan 
alla.

Maanantain ohjelma vaati ajamista 
Sct Knudsin kentälle. Päätimme kuitenkin 
matkata Rödbystä lautalla Puttgardeniin 
Saksaan. Ei muuta kuin navigaattoriin 
Tanskan Nyköbing.

Tovin ajettuamme huomasimme me-
nevämme väärään suuntaan. Hajamielinen 
kartturi oli näppäillyt Tom-Tomiin Ny-
borgin. Sinne sitten ja maja leirintäalueelta 
moottoritien ja meren välistä.

Tiedustelimme, onko lähellä golf-
kenttää. Respan rouva sanoi, että tien 
toisella puolella on yksi. No mikä? Sct 
Knuds! Sehän meidän pitikin Klausin suo-
situksesta pelata. Väärä valinta osui oike-
aan. Maineikas Sct Knuds oli pienoinen 
pettymys; tasaista menoa mennen tullen. 
Vain merenrannan yksi väylä hieman sä-
väytti. Mutta porukka oli mukavaa.

Olimme etukäteisohjelmassa tämän 
ai noan kerran, kun olimme päättäneet 
siitä poiketa. Mutta vain tuon päivän. 
Emme menneetkään Berliiniin, koska 
Branderburgin Portilla on jo ollut kunnia 
päästä Helmin kanssa samaan kuvaan.

Pelaamme tylsähkön peltokentän 
Hof Bergin lähellä Flensburgia, missä iloi-
set respan rouvat pelastivat päivän.

Pekka muisti vierailleensa Flens-
burgissa 45 vuotta sitten virallisen nuo-
risovaltuuskunnan mukana seksikamaa 
myyvässä tavaratalossa. Selvittämättä jäi, 
minkälaista rihkamaa siellä on nykyään 
tarjolla.

suomalais-saKsalaisTa 
gurmeeTa
Viestittely matkan aikana vahvisti, että 

Eeva Uusiheimala oli todella kutsunut 
meidät taloonsa Halle Saaleen. Matkalla 
pysähdyimme Wolfsburgin Autostadissa. 
Helmiä luultiin parkkipaikalla näyttely-
autoksi ja siitä etsittiin samanlaista fakta-
taulua kuin esillä olleissa museoautoissa-
kin.

Emännän iloinen huiskuttelu talon 
ikkunasta vei viimeisetkin epäilyt. Olimme 
tervetulleita Halleen. Matkalla olimme 
vitsailleet, että saisimmeko tuossa paikassa 
jopa pestyä pyykkimme. Ilmoinen emän-
tämme kysyi jo ennen kuin olimme sisälle 
päässeet, onko pestävää.

Kotisivua www.eevas-feine-kueche.de 
katsomalla voi päätellä, mitä muuta meille 
oli tarjolla. Huikea on myös tarina siitä, 
miten suomalaisperheestä tuli ison tiilita-
lon omistaja entisen Itä-Saksan Hallessa. 
Lähtömme jälkeen Eeva on saanut vastail-
la naapureiden uteluihin, keitä olivat nuo 
erikoisautolla liikkujat.

asunTo KesKellä KenTTää
Ypsilon Golfin nimi tulee siitä, että se 
on Tsekissä lähellä kohtaa, jossa Saksan, 
Puolan ja Tsekin rajat muodostavat y:n 
muotoisen kuvion. 

Kentällä myös selviää, miksi suoma-
laisen golfarin pitää mennä pelaamaan 
Tsekkiin. Kentät ovat hienoja ja ruuhkat-
tomia, mutta salaisuus ovat viehättävät 
ihmiset.

Ypsilon Golf Resortin johtajan Petr 
Pastrnakin kanssa löytyy heti yhteinen 
huumori. Nyt se oli äijäpuhetta aikana, 
jolloin jääkiekon MM-kisat olivat käyn-
nistymässä.

Ypsilonin klubi on upeat kenttänäky-
mät antavalla kukkulalla. Asuntomme, uu-
delle puulle tuoksuva asuntolautta on kes-
kellä kenttää väylien välissä. Samanlainen 
kymmenen asuntolautan kylä istuisi mo-
nen suomalaisenkin golfkentän vesiin.

Helmi sai herättää huomiota Ypsi-
lonin parkkipaikalla kolme päivää. Pela-
simme kentällä kaksi kierrosta ja kävimme 
välissä tutustumassa vasta avattuun Ceska 
Lipan kenttään. Siitäkin on tulossa mel-
koinen herkku.

Sunnuntaina palasimme päiväjär-
jestykseen eli emme menneet etukäteen 
suunniteltuun kohteeseen, emme vielä 
Konopisteeseen emmekä Skodan muse-
oon, koska museoista olimme saaneet jo 
tarpeeksemme. 

Menimme Melnikiin ottamaan sel-

Ypsilon Golfissa majapaikkanamme oli talo kelluvassa golfkylässä keskellä kenttää. Kenttä sijaitsee kohdassa 
missä Tsekin, Saksan ja Puolan rajat muodostava y:n, siitä kentän nimi. Etualalla Pekka Vasala.

Tyylikäs Forsbackan golfklubi ja -kenttä Ruotsin Åmålissa on syntynyt vanhan kartanon maille.

Tässä talossa Saksan Hallessa meitä pidettiin hyvin. 
Suomalainen gourmeekokki Eva Uusheimala toivottaa 
meille hyvää matkaa.

Melnikin kaltaisia satu-
kaupunkeja riittää Tsekissä.

Tsekin Konopisteessä joukkomme kasvoi kahdella golfkonkarilla; Lassi 
Tilanderilla kuvassa keskellä ja Kaj Horsmalla oikealla. Muut vasemmalta 
Jouni Flinkkilä, Miguel Vera ja Pekka Vasala.

>>>
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kuulee klubikeskustelujen kielestä. Turun 
murrekin on edustettuna. Kentällä toivo-
taankin, että Olkiluodon ydinvoimala ei 
valmistuisi vähän aikaan. Silloin näet päät-
tyy työvoiman lennätys Gdanskista suoril-
la halpalennoilla, mutta toisaalta ”finskil-
lä” pääsee nykyään suoraan Helsingistä.
ensimmäinen ja Viimeinen 
KerTa
Sunnuntaina kävimme Venäjään kuulu-
vassa Kaliningradissa kaksi kertaa, ensim-
mäisen ja viimeisen. Karttaharjoituksen 
perusteella olimme päätyneet ratkai-
suun, että oikaisemme Puolasta Liettuan 
Klaipedaan Kaliningradin ja Kuurin 
Kynnäksen kautta. Matka lyhenee ja sääs-
tämme rahaa tankkaamalla pilkkahintaista 
polttoainetta.

Ihan niin se ei mennyt. Yhden Kali-
nin gradin kertaviisumin hinnalla olisi saa-
nut sata litraa dieseliä mistä tahansa mat-
kan varrelta ja mikä tahansa tie olisi vienyt 
perille nopeammin.

Matkaseuralaisemme, kaksoiskansa-
lainen Miguel, taisi olla tuossa kohtaa 
Venäjän rajaa ensimmäinen Chilen pas-
silla maahan pyrkijä. Rajaviranomaisilla 
meni toista tuntia sen toteamiseen, että 
chileläinen ei tarvitse viisumia Venäjälle.
Sama toistui Kaliningradista takaisin 
EU:hun tultaessa.

Liettuan puolella venäläisten tou-
huilu hymyilytti. Kummastelun aihe oli 
niin retkemme kuin erikoisautomme. 
Tullimies kertoi tuhlanneensa rahansa au-
toreissuillaan Euroopassa. Kun hänen kul-
jettajaa koskevaan kysymykseen vastattiin 
Miguelia osoittaen, että ”amigo drives”, 
vastaus oli isoääninen ”Donnerwetter”!

VihdoinKin KarTalle
Kun olimme myöhässä, soitimme ohjel-
manmukaiseen yöpaikkaamme National 
Golfiin Klaipedan kupeeseen, että emme 

ehdikään sinne yöksi. Vastaus oli, että 
ei se mitään, majapaikat ovat täynnä. 
Yövyimme siis ”jossakin”. Se oli mukava 
vierastalo Nidassa.

Aikataulun pettäminen oli taas on-
nemme. Emme olisi tavanneet kivaa vie-
rastalon omistajaperhettä emmekä näh-
neet päivänvalossa Kuurin Kynnäksen 
Liettuan puoleista osaa, joka on puolet 98 
kilometrin mittaisesta kannaksesta.

Tuota vertaansa vailla olevaa luon-
nonihmettä kannattaa käydä katsomassa, 
mutta vain Liettuan puolelta. Unescon 
maailmanperintökohde on suomalaisille 
verraten tuntematon, kuten on läheinen 
Nationalin golfkenttäkin.

Tässä vaiheessa on syytä vihdoin 
päästä kartalle. Kentän 18. saarigriini on 
näet Liettuan kartan muotoinen.

Ohjelmassa oli myös läheinen Amber 
Golf. Se oli kuitenkin lopettanut toimin-
tansa. Etsimmekin amberimme (meripih-
ka) Klaipedan kaupungista. Siellä sitä on 
kokonainen torillinen.

räjähTäisi edes rengas
Ohjelmassa oli ajo Jurmalan kautta Vi-
roon. Karttaan oli merkitty iso tie, mut-
ta me emme menneet rekkojen sekaan 
Via Balticille, vaan lähdimme rantatielle. 
Onneksi.

Palanga on Liettuan Jurmala, kaunis 
lomanviettäjien suosima rantakaupunki.
Latvian Liepajaan saavuttaessa päivittelim-
me, miten 5 000 kilometrin ja 16 golfkier-
roksen matka on voinut mennä kommel-
luksitta. Eksymiset ja myöhästymiset ovat 
osoittautuneet onnenpotkuiksi. Räjähtäisi 
edes rengas, niin saisi väriä juttuun.

Viimeisenä matkapäivänä halusimme 
herkutella paljon mainostetulla Pärnun 
Pärnu Bay Linksillä.

On muuten ennakkokehujen arvoi-
nen kenttä, ihan oikea links, jossa men-

nään meren rantaa monta väylää. Hienoa 
suunnittelua Lassi-Pekka Tilanderilta ja 
toteutusta rakentajilta.

puolalaisTa poloneesia
Tallinnan lautalla Helmi-Benz sai seurak-
seen nuoren sukulaisensa, Mercedes Benz 
Sprinterin. Kuinka monta miestä mahtuu 
pieneen Sprinteriin? Ainakin kuusi anka-
rassa humalassa olevaa puolalaista metal-
limiestä ja kaksi selvähköä naista. Siis lai-
vaan mentäessä.

Laivasta Helsingissä poistuttaessa 
miehiä oli autossa vähemmän. Yksi oli 
putkassa. Hän nousi orkesterin lavalle 
ahdistelemaan Erika Vikmanin yhtyeen 
naispianistia ja oli kuulemma tullessaan 
virtsannut lattialle.

Satamassa tulli ja poliisit pysäyttivät 
puolalaiset ja ilmoittivat, että pakettiauton 
tavaratilassa ei saa olla matkustajia. Osan 
porukasta piti jatkaa Pohjois-Norjassa 
odottavalle työmaalle muilla keinoin.

Heillä oli edessä pitkä matka. Meillä 
oli takana 5 613 kilometriä ja 17 kierrosta 
golfia.

Turhia KysymyKsiä
Mitä reissumme maksoi? Turha kysymys. 
Ei näitten reissujen arvoa mitata rahassa.

Helmi pelasi kuin Singer. Keski-
kulutus oli 12,5 litraa, ja öljyäkin kului 
vain reipas litra. Vain kerran kuski sanoi, 
että pitäisi kiristää takajarrun hihnoja, kun 
poljin menee liian syvälle.

Sanomisilta ei näillä reissuilla välty, 
ollaanhan nokikkain rapiat kolme viikkoa 
aamusta iltamyöhään. Yhteenotot kuulu-
vat kuitenkin pitkäaikaisten kavereitten 
elämään kuin vanhoilla aviopareilla.

Kotiin tultiin sulassa sovussa. Suun-
ni telmista poiketen se tapahtui päivää ai-
kaisemmin. n

Klaipedan National-kentän 18. viheriö on muotoiltu Liettuan kartan mukaan.

RYDER CUP
Muu Suomi rynni Uudenmaan rinnalle

Joukkueet 2017
Muu Suomi:
Reima Granberg AG 
Markus Heikkilä GPi 
Pekka Lindeman NRG 
Jukka Lintula GPi 
Jaakko Malinen LGV 
Matti Moilanen JG 
Matti Mäkivirta AGK 
Alpo Mäntykorpi LGV 
Antero Nukari TaWG 
Juha Sillman MeG 
Veijo Suomela KG
Jukka Sutelainen KosG

Uusimaa:
Thomas Antila HGK 
Lauri Gulin HGK 
Risto Hotti PGC 
Peter Kaske KGC 
Kari Kauppinen SHG 
Juha Koponen HGK 
Jukka Lehtonen KGV 
Veikko Nemikorpi KGV 
Kari Nyman StLG 
Risto Seppälä PGC 
Teppo Mattila StLG
Ari Vauhkonen SHG

M uun Suomen ja Uudenmaan joukkueet kohtasivat 
miesseniorien neljännessä Ryder Cupissa toukokuun 
puolivälissä. Seniorien kilpailukauden avaavan ottelun 

pelipaikkana toimi tänä vuonna Pickala Golf Clubin Seaside-
kenttä Siuntiossa. 

Heikki Hallarannan kipparoima Muun Suomen joukkue 
otti ohjat niukkaakin niukemmin käsiinsä aamupäivän paripe-
leissä, sillä Fourball-Bestballin jälkeen joukkueet erotti vain yksi 
vaivainen piste. Voiton ratkaisivat Muun Suomen ylivoimaiset 
singlepelit iltapäivällä. Niissä ero revähti lopulta kuuteen pistee-
seen kokonaisluvuin 12-6. 

Muu Suomi voitti paripeleistä kolme, Uusimaa kaksi ja yksi 
meni tasan. Yksilökisassa Muun Suomen joukkueesta voittoon 
pelasivat Matti Mäkivirta, Reima Granberg, Alpo Mäntykorpi, 
Veijo Suomela, Markus Heikkilä, Jukka Lintula ja Matti 
Moilanen. Kun Uudenmaan joukkueesta vain Jukka Lehtonen 
ja Ari Vauhkonen kukistivat kilpailuparinsa, kolme peliä päätyi 
tasatulokseen.

Kotka pysyy Muulla Suomella
Neljän pelatun Ryder Cupin jälkeen voitot ovat nyt tasan. 
Uusimaa kipparinaan Pertti Raimiala vei nimiinsä kaksi ensim-
mäistä, Muu Suomi puolestaan kaksi viimeistä ja pitää näin ensi 
vuoteen saakka hallussaan Ryder Cupin kotkaa esittävää komeaa 
kiertopalkintoa.

Olosuhteet tämänvuotisessa kilpailussa olivat oivalliset. 
Aurinko porotti pilvettömältä taivaalta koko kilpailun ajan, 
mutta etelänpuolelta puhaltaneen viileän tuulen takia lämpöti-
la kipusi hädin tuskin kymmeneen asteeseen. Niinpä joukkueille 
hankittujen sinisten ja oranssien pelipaitojen alle ja päälle pelaajat 
joutuivat vetämään pitkähihaista. 

Siirtosääntö paikallaan
Pickalassa näkyivät vielä ongelmallisen talven ja kylmän alkuke-
vään merkit. Toki kenttäväki oli tehnyt kaiken voitavan kunnon 
ja pelattavuuden eteen, mutta perin nihkeästi ruoho oli lähtenyt 
Siuntiossakin keväällä kasvuun. Paljasta pintaa näkyi niin väylillä 

kuin viheriöilläkin, joten voimassa oli perustellusti siirtosääntö.

Valinnat vanhalta pohjalta
Vaikka miesseniorien ikärajan alentuminen tänä vuonna 50 vuo-
teen antoi 12-miehisten joukkueiden kokoamisessa lisää liikku-
mavaraa, molemmat joukkueet olivat luottaneet valinnoissaan 
vanhaan tuttuun kaartiin.

Varakapteeni Ari Vauhkosen kokoa masta Uudenmaan 
joukkueesta löytyi yksi nuori seniori, Muun Suomen Pekka 
Niinimäki oli nuorentanut ryhmäänsä kahdella uudella tulok-
kaalla. Avauskilpailuun osallistumiseen riitti molemmilla rinta-
milla intoa ja kiinnostusta yllin kyllin.

Teksti ja kuvat: Seppo Rönkkö

Seasiden viidennentoista väylän viheriö koitui monelle kohtalokkaaksi aa-
mupäivän paripelikierroksella. Kari Nyman askeltaa reiän ohittaneen putin 
jälkeen pallolleen, Veijo Suomela ja Alpo Mäntykorpi tiirailevat kallistuksia 
kuvassa, Risto Seppälä kuvan ulkopuolella.

Yläkuva: Viimeisenä kierrokselle lähtenyt ryhmä esittelee kisapaitojaan 
kymppitiillä: laidoilla Uudenmaan seniorit Teppo Mattila ja Ari Vauhkonen, 
keskellä muun Suomen Jaakko Malinen ja Pekka Lindeman. Rennot senio-
rit revittelivät raitapaidoista jopa huumoria, kun sinisissä kuulemma pelasi-
vat Sörkan ja oransseissa Kakolan kundit.
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Näin on käynyt Gibraltarin länsipuolella 
Atlantin aaltojen hyväilemälle Costa de la 
Luzille – Valon rannikolle, minne jäsen-
matka suuntautui maaliskuun lopulla uu-
delleen kymmenen vuoden tauon jälkeen. 

Vaikka kokonaismatka-aika kohteeseen on ensikerras-
ta pidentynyt, ainakin edullisuudellaan espanjalais-
kohde puolustaa paikkansa. Ei siis mikään ihme, että 
molempien viikkojen ryhmät täyttyivät nopeasti.

Golfseniorit majoittuivat Novo Sancti Petrissa 
Iberostar-ketjun Royal Andalus -hotellissa. Naapurissa 
aidan toisella puolella samainen ketju pyörittää toista-
kin tasokasta hotellia, Andalucia Playaa, joka oli kui-
tenkin suljettu remontin vuoksi.

viisi kierrosta - neljä kenttää
Matkaohjelma sisälsi viikon aikana viisi golfkierrosta 
neljällä alueen kentällä,joista matkalaisten ehdotto-
miksi suosikeiksi nousivat Novo Sancti Petri Golfin 
kaksi mainiota kenttää: A (Sea & Pines)) ja B (Center). 
Espanjan oman golflegendan Severiano Ballesterosin 
suunnittelemat kentät sijaitsevat kymmenen minuu-
tin kävelymatkan päässä myös pikaisia shuttlekyytejä 

niille järjestävästä hotellista. Kunnoltaan, maisemil-
taan ja pelattavuudeltaan viehättäviä kenttiä voi hyvin 
luonnehtia senioriystävällisiksi, väyliä kun ei ole aina-
kaan pituudella pilattu. Haasteita molemmilla kentil-
lä on tarjolla riittämiin. Niistä pitävät huolen väyliä 
reunustavat ja jopa niitä valloittaneet kasvustoltaan 
tiuhat pinjapuut sekä kookkaat bunkkerit.

Tutuimmaksi matkaohjelmaan kuuluneista ken-
tistä tuli Campano Golf, josta viikon turnee käynnis-
tyi tuimassa tuulessa ja jolla myös seniorit mittelivät 
parin päivän päästä Cadizin makunnan mestaruudes-
ta. Robert Trent Jonesin golfluomus valmistui vuonna 
1985 yhdeksänreikäisenä ja laajeni täysimittaiseksi 
puistokentäksi vasta vuonna 2007. Pääosin hyväkun-
toinen kenttä jäi mieleen etenkin runsaasta oliivi- ja 
pinjapuustostaan. Peruspalvelut tarjoava klubi vaikut-
ti nykyisen mittapuun mukaan varsin vaatimattomal-
ta, mutta samalla se huokui kiireettömyyttä ja idyllistä 
kodikkuutta.

Neljän pelatun kentän ääripäät jäivät kauaksi 
toisistaan. Varttitunnin ajomatkan päässä hotellista 
sijaitseva Sancti Petri Hills Golf veti ainakin ensim-
mäisen viikon senioriryhmän toviksi totiseksi ja sai 

päät pyörimään.
Kenttä tuntui ensipelaamisella seka-

valta ja ahtaalta. Lisäksi väyliä vaivasi kui-
vuus ja niukkaruohoisuus, minkä vuoksi 
tavallisen klubituupparin nautinnolliset 
osumat palloon olivat onnessaan. Sen si-
jaan greenit oli hiottu Hillsissä hienoon 
kuntoon aivan kuten muillakin pelatuilla 
kentillä.

Tämä puistokenttä vaatii erityistä 
tarkkuutta paitsi omassa pelissä myös naa-
puriväylien pelaajien seurannassa, jotta 
vaaratilanteilta vältytään. Ensimmäisellä 
matkaviikolla Hills-päiväksi osui viikon 
aurinkoisin ja lämpimin päivä. Se piti pe-
liporukan tunnelman korkealla ja pelihuu-
morin päällä.

joukkuekisoja ja 
cadizin mestareita
Kilpailut kuuluvat totutusti SGS:n jäsen-
matkojen vakio-ohjelmaan. Molemmilla 
viikoilla seniorit kisasivat eri kentillä, 
mutta pelimuodot pysyivät samoina. 
Joukkueiden paremmuus ratkesi pistebo-
geyna pelatussa Fourball-Bestballissa ja 
Arizona Shufflessa. Cadizin henkilökoh-
taisesta mestaruudesta naiset ja miehet 
mittelivät omissa sarjoissaan, siitäkin ren-
nossa pb-hengessä.

Ensimmäisellä peliviikolla naisten 

mestaruuden Campano Golfin kentällä 
valloitti Anneli Lindfors 31 pisteellä. Tuu-
la Wacklin tuli toiseksi samalla pistemää-
rällä ja Sinikka Viinanen kolmanneksi 30 
pisteellä. Miehet kävivät mestaruustittelis-
tä naisten tavoin tiukan taiston, joka päät-
tyi lopulta Jorma Palokankareen voittoon 
33 pisteellä. Toiseksi tullut Henri Tilli kir-
jautti korttiinsa saman pistemäärän, josta 
kolmanneksi golfannut Jyrki Toivonen jäi 
vain pisteen.

Toisella viikolla mestaruudet ratkot-
tiin Novo Sancti Petri Golfin B-kentällä. 
Naisista palkintopallille ylsivät Varpu 
Blomster 34 pisteen tuloksella mestari-
na, Eeva Haanperä (33) toisena ja Ilona 
Wessman (31) kolmantena. Miesten sar-
jassa mestaruuden kuittasi 30 pisteellä 
Asko Jaakkola Rauno Miettisen tullessa 
toiseksi (29) ja Timo Mikkolan samalla 
pistemäärällä kolmanneksi.

Mukavia muistoja 
verestämässä
Costa de la Luzilla riittää golftarjontaa yllin 
kyllin rauhallisessa ja ystävällisessä andalu-
sialaisessa ilmapiirissä. Miellyttävien golf-
kokemusten ja matkakokemusten siivittä-
minä Kerigolfia edustavat Marja Pirttimaa 
ja Rauno Miettinen palasivat kohteeseen 
kymmenen vuoden tauon jälkeen. Nyt 
tosin lento suuntautui Norwegianilla 
Malagaan, kun vuosikymmen sitten Finn-
air vielä vei matkalaiset Jereziin, vain noin 
kuudenkymmenen kilometrin bussimat-
kan päähän määränpäästä. Malagasta 

matka maanteitse kohteeseen kestää lähes 
kolme tuntia.

Perillä maisemat palasivat pian sa-
volaismatkaajien mieleen, samoin kuin 
silloisen SGS:n jäsenmatkan majapaik-
kana toiminut hotelli Playa la Barosa. 
Yksi muisto on kuitenkin ylitse muiden. 
Tuolloin vuonna 2007 matka sattui syk-
syyn lokakuun lopulle ja juuri siihen vii-
konloppuun, jolloin Kimi Räikkönen 
nappasi Brasiliassa F1:n maailmanmesta-
ruuden espanjalaisen Fernando Alonson 
nenän edestä.

”Silloin oli kiva olla suomalainen, 
kun hotellin ravintolan tarjoilijat kantoi-
vat pullotolkulla kuohuviiniä seurueemme 
pöytiin mestari-Kimin kunniaksi”, Marja 
ja Rauno muistelevat.

vaivattomuus valttina
Uudestaan kohteeseen innokkaita golf-
matkailijoita vetivät myös mainiot, kiitos-
ta ansaitsevat järjestelyt ja niiden myötä 
matkan vaivattomuus. Tällä kertaa Heikki 
Hallarannan isännöimällä SGS:n pelimat-
kalla seniorit saivat menomatkalla perus-
tiedot sisältävän viikko-ohjelman. Se täs-
mentyi päivittäin ala-aulan fläppitaululle 
ilmestyvillä tiedotteilla ja varmentui vielä 
vuorovaikutuksessa ennen päivällistä jär-
jestetyissä puolen tunnin kokoontumisis-
sa.

Seniorien huoleksi matkalla jäi oike-
astaan vain kolme tehtävää: olla sovitussa 
paikassa sovittuna aikana, pelata ja naut-
tia. g

Espanjan Costa de la Luzin paluu SGS:n jäsenmatkojen kohteeksi on oiva 
esimerkki muuttuneista golfmatkamarkkinoista. Terrorismin pelossa kohdevalikoimasta 

pudonneiden Tunisian, Egyptin ja Marokon sekä sittemmin myös Turkin korvikkeiksi Euroopasta 
esiin ovat nyt nousseet paitsiossa syystä tai toisesta olleet golfkohteet.

Pelikierros käynnnistyy Sancti Petri Hillsin kentällä. Arvo Viinanen avaa, takana tarkkailevat Heikki Hallaranta, 
Mauri Reunanen ja Taisto Tulonen.

Teksti ja kuvat: Seppo Rönkkö

Espanjan Costa de la Luz
palasi jäsenmatkakohteeksi vuosikymmenen tauon jälkeen
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Audi Finnish Senior Tour käsittää seit-
semän osakilpailua mukaanlukien SM-
lyönti- ja reikäpelit sekä avoimet SM-
kisat Finnish Senior Open. Näistä löy-
tyvät reportaasit lehden SM-kisaosiossa. 
Seuraavassa ovat raportit tourin muista 
kisoista, joista avauskilpailuna Audi Senior 
Open.

Miesten avauskilpailu 
Audi Senior open 
Hyvinkäällä....
Kauden ensimmäinen Audi Finnish Senior 
Tourin osakilpailu pelattiin miesten osal-
ta Hyvinkäällä. Reilun viikon jatkuneen 
lämpöisen jakson jälkeen sää muuttui 
taas koleammaksi ollen siinä 10 asteen 
pinnassa koko päivän ajan. Onneksi kui-
tenkin sateelta vältyttiin. Kilpailuun il-
moittautui reilut 140 pelaajaa, joista 120 
pääsi mukaan kategorioiden ja tasoituksen 
perusteella. Tourilla on 97 kategoriapelaa-
jaa ja loput otetaan tasoitusjärjestyksessä. 
Listoilla oli varsin paljon uusia nimiä, 

joka johtui pääosin miesseniorien ikärajan 
alentumisesta 50 ikävuoteen.

Tulostaso oli yleisesti ottaen kohta-
laisen hyvä kauden ensimmäistä kilpailua 
ajatellen. Uudet nimet valloittivat kärkisi-
jat. Tawast Golfin Juha Selin otti voiton 
erinomaisella tuloksella yksi alle kentän 
parin. Kakkonen Jussi Särkkä Pickala Golf 
Club ja kolmonen Leo Savonen Sarfvik 
Golf Club pelasivat kentän yksi yli eli 73 
lyöntiä. Kymppisakkiin ei sijoittunut kuin 
kolme aikaisemmilta vuosilta tuttua ni-
meä.

....ja naisten lakistossa
Audi Senior Open avasi naistenkin kilpai-
lukauden myös tänä vuonna. Avauskilpailu 
on vuosi vuodelta osoittanut kilpailijamää-
rässä kasvua ja tänäkin vuonna kilpailuun 
starttasi ennätysmäärä naispelaajia, 74. 

Uusia pelaajia tuli mukaan mm. 
Vaasasta, Laukaasta, Tahkolta ja Golf Pirk-
kalasta. Kilpailu oli sijoitettu nyt lauan-
taille ja se saattoikin olla osasyynä siihen, 

että pelaamaan tultiin kauempaakin. 
Monet Etelä-Suomen kentät olivat 

talvehtineet huonosti eikä Lakiston kenttä 
tehnyt siinä poikkeusta. Iloinen puheenso-
rina valtasi kuitenkin klubitalon kun ryh-
mä toisensa jälkeen tuli kentältä ylös jaka-
en samantyyppisiä pelikokemuksia. Naiset 
osoittivat, että pelata voi myös ripeästi sillä 
viimeinenkin ryhmä pelasi neljän tunnin 
kierroksen. Tuomarina toiminut Pentti 
Väisänen oli tästä erityisen iloinen ja an-
toikin siitä pelaajille kiitosta. 

Kilpailun voitti hienolla tuloksella 72 
Pickalan Anna-Maria Lehtonen. Toinen 
oli Helsingin Golfklubin Erja Saraste 75 ja 
kolmas Sarfvikin Pirkko Havukainen 76.

Avauskilpailun yhteydessä on perin-
teisesti pelattu myös parikilpailu. Tälle 
vuodelle parikilpailua muutettiin siten, 
että pariksi saattoi valita myös tässä kil-
pailussa ennen pelanneen. Parikilpailuun 
ilmoittautui 24 paria. Voiton vei pari 
Eeva Määttänen HCG & Marja Virtanen 
NRG yhteistuloksella 143. Toiseksi tuli 

Audi Finnish Senior Touriin kuului seitsemän osakilpailua, joista kuusi parasta
 osakilpailua huomioitiin kunkin pelaajan Order of Merit -pisteissä. Viime 

vuoden tapaan miehet ja naiset pelasivat omilla kentillä ja näin saatiin 
kuhunkin kilpailuun enemmän pelaajia mukaan. Seuraavilla sivuilla

 on raportti miesten ja naisten FST-kilpailuista lukuun ottamatta 
SM-kisoja sekä Audi Finnish Senior Openia, joista erilliset 

reportaasit toisaalla tässä lehdessä.

uusina voittajina
Lehtonen & Lehtonen 

Teksti: Heikki Hallaranta, Pirjo Sipronen, ole johansson

Pitkään Finnish Senior Touria hallinneet Ari Vauhkonen ja Minna Kaarnalahti saivat 
tänä vuonna väistyä Lehtosten tieltä. Miesten puolella vallanvaihto oli ikämuutoksen 
johdosta odotettavissa, mutta naisten puolella kamppailu Minna Kaarnalahden ja 
Anna-Maria Lehtosen välillä on ollut tiukka jo useamman vuoden. Sekä Keimolan 
Jukan että Pickalan Anna-Marian kokonaispistesaalis oli kuitenkin sen verran 
ylivoimainen, että ei epäilystäkään etteivätkö he olisi voittonsa ansainneet.  

Audi Finnish Senior Tour 1 -kilpailussa Pickalan Parkilla jouduttiin 
uusintaan voittajan selvittämiseksi. Uusintaan joutuivat Sarfvikin 
Minna Kaarnalahti (vas.) ja Pickalan Anna-Maria Lehtonen. Kil-
pailun tuomari Harri Honkatukia näyttä suunnnan ja Karoliina 
Tiivola tarkkailee tilannetta. Lopulta kotikenttä oli valttia ja Anna-
Maria selvisi voittajana kisasta.

Saman kisan Pickalan Forestilla pelanneet parhaat miehet vasem-
malta lukien: Jukka Utriainen (6.), Jukka Lehtonen (1.), Matti 
Moilanen (4.), Petteri Aittola (2.), Kimmo Vihanto (5.), Tomi 
Tirkkonen (3.).

Finnish Senior Tour 
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HGK:n Erja Saraste & Elina Schuurman 
145 ja kolmas oli Hyvinkään Golfin Tarja 
Lähteinen & Kristiina Junni 146. 

 
ongolf Senioripokaalit 
Hämeenlinnassa
Senioripokaalit pelattiin perinteiden mu-
kaan Hämeen linnassa. Miesten Tawastissa 
pelattu kilpailu tuli täyteen ja kymmenen 
pelaajaa joutui vielä varalistalle, Niistä 
muutama onnekas pääsi peruutuksien ta-
kia mukaan.

Sää oli suosiollinen kumpanakin päi-
vänä. Ensimmäinen päivä oli aurinkoinen 
ja tuuleton. Toisenakaan päivänä ei tuuli 
haitannut, mutta loppuiltapäivästä tuli 
muutama pisara vettä, joka sekään ei pe-
laamista haitannut

Tämäkin osakilpailu oli uusien se-
niorisarjaan tulleiden juhlaa. Tulostaso 
oli erinomainen. Kilpailun voitti Jukka 
Lehtonen (KGV) hienolla  tuloksella  -3, 
toisena kotikentällään pelannut Juha Selin 
tuloksella +2 ja kolmantena vanha ”maa-
joukkuekonkari” Veijo Suomela (KG) tu-
loksella +3.

Naisten Senioripokaali pelattiin vuo-
rotteluperiaatteen mukaisesti tänä vuonna 
Aulangon Everstillä. Kisan voittanut Virpi 
Haataja StLG luonnehti kilpailuaan näin: 

– Muistan ihanat aurinkoiset kesä-
aamut, kun ajelin Hämeenlinnaa kohti. 
Rangella lyönti toimi, joten lähdin luotta-
vaisena ekalla kierrokselle. Löin yhdeksän 
ensimmäistä reikää hienosti palloa, bogit 

tulivat kolmella putilla. Vähitellen lyön-
ti “normaalisoitui” ja jouduin tekemään 
up and downeja saadakseni ihannetulok-
sen. Lyöntimäärällä 76 jaoin kärkipaikan 
Minnan kanssa. Ansku oli lyönnin päässä. 
Tiukka tilanne siis itseäni kokeneimpien 
kisaajien kanssa. Hieman jännittäen läh-
din liikkeelle toisena päivänä. Lyönnin 
kanssa oli taistelua, mutta sain puristettua 
saman tuloksen kuin ensimmäisenä päi-
vänä, joten olin tyytyväinen. Lyöntimäärä 
riitti ensimmäiseen senior tourin voittoon!

Audi fST 1 Pickalassa
Ensimmäisenä pelipäivänä päästiin pe-
laa maan Pickalan Forestia sateettomassa, 
joskin hieman ko leassa, säässä. Master 
Golfia edustava Kimmo Vihanto oli 
päi vän ainoan ken tän parin alittaja 
pelattuaan tulokseen 69 (-3). Tuloskorttiin 
mahtui komeat kuusi birkkua. Vihanto 
lähti toiseen päivään neljän lyönnin 
etumatkan turvin. Tulokseen 73 pelasivat 
Jukka Lehtonen, Risto Rautio ja Tomi 
Tirkkonen. Yhteensä 35 pelaajaa pelasi 
alle 80.

Toinen pelipäivä alkoi ennusteista 
poiketen pilvisenä ja tuulisena. Tuuli oli 
ajoittain kovaa ja griinit olivat erittäin 
liukkaat. Pelaajilta vaadittiin siis tarkkaa 
keskittymistä. Toisen päivän tulostaso 
jäi ehkä juuri olosuhteista johtuen sel-
keästi ensimmäistä päivää heikommaksi.  
Keimola Golfin Jukka Lehtonen onnistui 
parhaiten pitämään paketin kasassa pe-

laten kierroksensa 73+74. Voitto heltisi 
kahdella lyönnillä. Jukan takana kisa oli-
kin kovaa, seuraavat yhdeksän pelaajaa oli-
kolmen lyönnin päässä toisistaan. Toiseksi 
ylsi Petteri Aittola (StLG) tuloksella 149. 
Hirsalan Tomi Tirkkonen päätyi samaan 
tulokseen. Päivään mah tui myös yksi ho-
lari, kun Jouni Varjonen onnistui Forestin 
väylällä 4. 

FST-kilpailujen voittajaa koskeva 
ratkaisu oli muutettu kaudelle 2017 siten, 
että voitosta käytäisiin aina sudden death 
-uusinta. Pickalan osakilpailussa päästiin 
ensimmäisen kerran naisten osalta uu-
simaan voitosta. Anna-Maria Lehtosen 
ja Minna Kaarnalahden välinen uusinta 
päättyi Anna-Maria Lehtosen voittoon. 
Minna Kaarnalahti oli siis toinen ja Satu 
Huotari kolmas. 

Audi fST 2 lohjalla 
Tiuha kilpailutahti näkyi osallistujamää-
rässä. Harvinaista, että miesten kilpailu ei 
tullut täyteen, pelaajia ”vain” 93. Sateen 
uhka väijyi koko viikonlopun. Lauantaina 
kuitenkin vältyttiin pahemmilta sateil-
ta. Iltapäivällä tuli pari paikallista aika 
voimakasta kuuroa, mutta yleisilme oli 
kuitenkin aurinkoinen. Ensimmäisenä 
päivänä parhaasta tuloksesta vastasi JG:n 
Matti Moilanen selvittäen kierroksen 
yhden lyönnin alle kentän ihannetu-
loksen eli 71. Toiseen päivään lähdettä-
essä toisena oli Talin Timo Huuhtanen 
73 lyönnillä ja jaetulla kolmannella 

Finnish Senior Tour 
sijalla 74 lyönnillä järjestävän seuran 
Kari Nyman ja Sarfvikin Leo Savonen. 
Toinen päivä oli kelien suhteen haasteel-
linen. Aamupäivän pienemmät ajoit tai set 
sadekuurot muuttuivat iltapäivällä jatku-
vimmiksi ja ajoittain koviksikin kuuroiksi. 
Onneksi kummatkin kentät kestivät hyvin 
nuo vesimäärät.

Kilpailun voiton vei tasaisella pelillä 
(73+74) Talin Timo Huuhtanen. Toiseksi 
niin ikään tasaisesti pelannut Sarfvikin 
Leo Savonen (74+76) ja kolmanneksi en-
simmäisen päivän jälkeen piikkipaikalla 
ollut Jyväskylän Matti Moilanen (71+79).

Naisten osalta Lohjan osakilpailu 
kulki tälle kesälle tutun kaavan mukaan 
voittajan osalta. Anna-Maria Lehtonen 
vei voiton sel keällä erolla ennen Virpi 
Haatajaa ja Minna Kaarnalahtea. Lohjan 
kilpailusta voidaan todeta että naisten tu-
lostaso muodostui yleisesti ottaen hyväksi.

finnish Senior Tour 
lehtosten juhlaa
Tämän vuoden kokonaiskisan eli Fin nish 
Senior Tourin voittajat ovat ylivoimaiseen 
tyyliin Pickalan Anna-Maria Lehtonen ja 
Keimolan Juk ka Lehtonen. Seitsemästä 
osakilpailusta huo mioi  tiin kuusi parasta 
osakilpailutulosta. 

Ansku otti ykköstilan kaikissa muissa 
kisoissa paitsi Senioripokaaleissa, missä oli 
kolmas. Näin Ansku jätti kakkosen Minna 
Kaarnalahden lopputuloksissa 140 pisteen 
päähän. Kolmas oli Virpi Haataja 155 pis-
teen päässä.

Miesten puolella Jukka ei ollut ai-
van yhtä ylivoimainen kuin kollegansa, 
mutta voitti kuitenkin seitsemästä kisasta 
neljä. Toiseksi tulleeseen Ari Vauhkoseen 
jäi 56 pisteen hajurako ja kolmoseen Ari 
Savoseen 62.

Voittajien ylivoimaisuuteen myötä-

vaikutti osaltaan se, että FST:hen kuulu-
vien SM-kisojen pisteet laskettiin tupla-
na. Kannattaa voittaa oikeat kisat, kuten 
USA:n presidentinvaaleissa oikeat osaval-
tiot, niin kokonaisvoiton mahdollisuudet 
paranevat.

Seurajoukkuerankingissa huomioi-
daan vain miespelaajien saamat pisteet. Jos 
naisetkin olisivat siinä mukana saattaisi 
taulukko näyttää toisenlaiselta. 

Seurojen kohdalla Order of Merit 
-ranking on tänä vuonna muuttunut mel-
koisesti vuoden takaisesta. Esi mer kiksi 
viime vuoden ykkönen Lakeside on pu-
donnut kokonaan top ten´istä ja tämän 
vuoden kakkonen Sarfvik ei vuosi sitten 
mahtunut siihen. Viime vuoden kolmo-
nen HGK nousi nyt kärkeen. Syy yllättä-
vänkin suuriin muutoksiin saattaa myös 
tässä löytyä miesseniorien ikä rajan pudo-
tuksesta. n

osa-
kilpailut

•	 Lyöntipeli-SM

•	 Reikäpeli-SM

•	 FSO

•	 Senior	Open

•	 Senioripokaalit

•	 FST	1

•	 FST	2 

Miehet    											pist
1.  Lehtonen,	Jukka,	KGV		 589.00
2.	 Vauhkonen,	Ari,	SHG	 532.75
3.	 Savonen,	Leo,	SGC	 527.00
4.	 Selin,	Juha,	TawG	 474.50
5.	 Moilanen,	Matti,	JG	 424.00
6.	 Huuhtanen,	Timo,	HGK	 396.38
7.	 Vihanto,	Kimmo,	MGC	 379.00
8.	 Gulin,	Lauri,	HGK	 324.00
9.	 Haapavaara,	Vesa,	StLG	 323.00
10.	 Kaske,	Peter,	KGC	 291.38 

 Naiset	 		pist
1.	 Lehtonen,	Anna-Maria,	PGC	485.00
2.	 KaarnalahtiI,	Minna,	SGC	 345.00
3.	 Haataja,	Virpi,	StLG	 329.50
4.	 Honka,	Päivi,	AG	 262.00
5.	 Kortesoja,	Pirjo,	KlG	 258.50
6.	 Havukainen,	Pirkko,	SGC	 234.00
7.	 Kokko,	Anne,	EGS	 233.75
8.	 Lassila,	Sointu,	KGV	 206.00
9.	 Huotari,	Satu,	RuG	 205.75
10.	 Skog,	Mimi	NG,	 192.40

seurat (miehet)  	pist.
1.	 Helsingin	Golfklubi	 1393.51
2.	 Sarfvik	Golf	Clubi	 1056.63
3.	 Keimola	Golf	Vantaa	 950.13
4.	 St	Laurence	Golf	 918.25
5.	 Jyväs-Golf	 787.88
6.	 Suur-Helsingin	Golf	 780.75
7.	 Golf	Pirkkala	 751.50
8.	 Tawast	Golf	 751.00
9.	 Pickala	Golf	Club	 735.75
10.	 Kullo	Golf	Club	 548.88	

fiNNish seNior tour    orDer of Merit

Ylälaidan kuvat vasemmalta:

Matti Moilanen Jyväs-Golfista näyttää draivimallia 
Lohjan kisassa.

Pickalan osakilpailun naisparhaimmisto Virpi 
Haataja StLG (2.), Satu Huotari RuG (5.), Anna-
Maria Lehtonen PGC (1.), Mari Yliperttula PGC 
(6.). Kuvasta puuttuu kisan kakkonen Minna 
Kaarnalahti.

Senioripokaalin kotikentällään  voittanut Tawast 
Golfin Juha Selin draivaa väylällä 16.

Lohjan kisassa  palkitut vasemmalta: Jaakko 
Malinen  LGV (5.), Ari Vauhkonen SHG (4)., 
Kimmo Vihanto MGC (6.), Timo Huuhtanen  HGK 
(1.), Leo Savonen SGC (2.), Matti Moilanen JG 
(3.).
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Golf voi koota ja yhdistää ihmisiä myös vakavan asian ympäril-
le. Tähän palvelutehtävään laji on valjastettu Salo Golfissa, mis-
sä järjestettiin 6. elokuuta toista kertaa eturauhassyövän hoitoa 
tukeva ja sairaudesta tietoisuutta yleisesti ja ennaltaehkäisevästi 
kanavoiva golfkilpailu, Eturauhas Open. 

Eturauhas- eli prostatasyöpä on Suomessa miesten yleisin 
syöpä. Vuosittain todetaan lähes viisituhatta tapausta, joista valta-
osa parantuu täysin. Parantumisen kannalta on tärkeää hakeutua 
oireiden ilmaannuttua nopeasti tutkimuksiin ja hoitoon.

Rohkean kilpailuidean isä on Suomen Eturauhasyhdistyksen 
hallituksessa potilasjäsenenä toimiva salolainen Jouko Laxell. 
Yhdistys otti innokkaan golfarin aloitteesta pari vuotta sitten 
vaarin ja lähti ennakkoluulottomasti mukaan kokeiluun, jonka 
tavoitteena on kiehtovan pelin lomassa ja positiivisessa yhdessä-
olon ilmapiirissä lisätä tietoa nimenomaan ikääntyneitä miehiä 
vaivaavasta vakavasta sairaudesta. Tähän tarkoitukseen golf sovel-
tuu mainiosti, laji kun liikuttaa tunnetusti juuri seniori-ikäisiä 
miehiä.

Jouko Laxell kertoo, että jo ensimmäinen Eturauhas Open 
sai innokkaan vastaanoton. Osittain ehkä poikkeuksellisen nimen 
ja hyvien palkintojen ansiosta avauskisaan osallistui lähes sata pe-
laajaa. 

Myös toiseen kilpailuun osallistujaodotukset olivat lupaavat, 
mutta valitettavasti sateiset sääennusteet karsivat etenkin kauem-
paa mukaan lupautuneiden osanottoa. Tärkeän asian puolesta 
käytävään kisaan uskaltautui kuitenkin viitisenkymmentä inno-
kasta, kelejä kaihtamatonta pelaajaa, jotka kiersivät koko päivän 
jatkuneessa sateessa veden valtaamaa kenttää urhoollisesti viimei-

selle reiälle asti. Todellista taisteluhenkeä siis.
Vaikka vakavasta asiasta on kyse, peliin on pantu myös hi-

tunen huumoria. Esimerkiksi erikoiskilpailuihin ei kuulu pisin 
draivi, vaan pisin kaari, pallon siis. Lähimmäksi lippua -kilpailu-
kin on nimetty uudelleen. Palkinnon näet saa tarkimmin tähdän-
nyt. Tällä kertaa tarkkuudessa kunnostautui Ilmo Arosilta, pisim-
mälle kaarsi Rea-Riitta Salmisen lyömä pallo ja toisen Eturauhas 
Openin voiton kuittasi 37 bogeypisteellä singelipelaaja Sami 
Kettunen, kaikki kolme Salo Golfin jäseniä.

Eturauhas Open ei ole pelkkä golfkilpailu. Oheistoimintana 
osanottajille on järjestetty tilaisuus mittauttaa paikallisen lääkä-
riaseman palveluna mahdollisia eturauhasvaivoja kuvaava veren 
psa-arvo. Lisäksi päivän ohjelmaan kuuluu aiheesta asiantuntija-
esitelmä. Siitä vastasi ensimmäisessä tapahtumassa itsekin kilpai-
luun osallistunut Docrates-syöpäsairaalan ylilääkäri Martti Ala-
Opas, toisessa aiheesta kertoi eturauhassyövästä omin kokemuk-
sin kirjan kirjoittanut ja yhdistyksessä eri tehtävissä aktiivisesti 
toiminut Hannu Tavio. Golfarina hänkin oli mukana kilpailussa 
sekä pelaajana että tukijana.

Takana on nyt kaksi Eturauhas Openia. Kun vastaanotto on 
ollut innokas ja saatu palaute myönteistä, järjestäjät ovat päättä-
neet jatkaa kilpailua Salossa. Ensi vuonnakin se ajoittuu elokuul-
le, hartaana toiveena tietenkin suotuisa sää.

Teksti ja kuva: Seppo Rönkkö

Eturauhas OpEn 
 salon kisaerikoisuus

Golfin tuella tietoa syöpäsairaudesta

Yläkuva: Salo Golfin Ilmo Arosilta tähtäsi tarkimmin toisessa Eturauhas Openissa. 
Hän löi pallon 1,10 metrin päähän lipusta väylällä kahdeksan. 

017 386 3223
Tutustu lisää golfmatkoihin: www.ykkosgolf.fi

petteri@ykkosmatkat.fi

Hymyä ja

hyvää matkaa!

Golfia Almerian auringon alla

PELIMATKAT

13.-20.1.2018     27.1.-3.2.2018     3.-10.2.2018

19.-23.4.2018      4.-8.5.2018

13.-18.4.2018 20.-27.1.2018

HUOM: sis. liityntäkuljetuksen Suomessa (5-tietä)

8 1245€päivää /hlö

5 1245€päivää /hlö

6 1145€päivää /hlö 8 1395€päivää /hlö

SISÄLTÄÄ:
• Lentomatka Helsinki – Malaga – Helsinki Finnairin reittilennolla
• Golfbägin kuljetus lennoilla
• Lentokenttäkuljetukset Malaga – Almeria – Malaga ilmastoidulla linja-autolla
• Majoitus Hotel GOLF ALMERIMAR **** jaetussa 2hh puolihoidolla
• 6 kierrosta golfia Almerimar Golfissa valmiiksi varatuilla lähtöajoilla
• 2 x sisäpääsymaksu hotellin kylpylään
• Golfaavan matkanjohtajan palvelut

Golfia
Skotlannissa

Perth

Golfia
Kolmessa maassa Almeria

Portoroz, Slovenia PGA Pro Janne Eskolan
harjoitus- ja pelimatka

AVEC PELIMATKAT
– tutustu kotisivullamme
www.ykkosgolf.fi

RYHMÄMATKATUUTUUS!
Räätälöimme ryhmälläsi juuri sopivan
pelimatkan maailman viheriöille,
KYSY TARJOUS!

13.-17.5.     20.-24.5.2018

5 1495€päivää /hlö

Islanti

Golfia
Satujen saarella
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Aluetourilla 2017 oli useita muutoksia edel-
lisiin vuosiin. Sarjoja lisättiin, sääntöjä tar-
kennettiin ja finaaliin kutsuttiin uudella 
tavalla.

Osakilpailuihin osallistui kaikenkaikkiaan 2451 
pelaajaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 264 suoritus-
ta eli 12%. Naisille tuli tänä kautena yksi uusi sarja 
N65 ja osallistujia oli yhteensä 499 eli lisäystä 75 suo-
ritusta ja 18%. Miesten seniori-ikärajan alennuksen 
myötä miesten sarjat olivat tänä vuonna M50, M60, 
M65 ja M70. M70-luokan osallistujamäärät kasvoi-
vat 77 suorituksella (14%). Muut miesten sarjat eivät 
muuttuneiden sarjojen vuoksi ole vertailukelpoisia. 
Finaaliin kutsuttiin poikkeuksellisesti 131 pelaajaa. 
Sen yhteydessä pelattiin myös sarja SGS, jossa mu-
kana olivat aluekoordinaattorit ja SGS:n kutsumat 
pelaajat. Yhteensä finaalitapahtumassa oli näin 140 
pelaajaa.

Osakilpailujen järjestelyissä aluekoordinaattorit 
kierrättävät pelattavia kenttiä, jotta järjestämismah-
dollisuudet jakautuisivat mahdollisimman monelle 
kentälle. Osakilpailuja järjestetään yhteislähtöinä, 
juoksevin lähdöin ja tänä vuonna kokeiltiin myös 
aamupäivän ja iltapäivän lähtöjä kahdelta tiiltä. 
Muutamassa osakilpailussa jouduttiin luomaan jono-
tuslista runsaan ilmoittautumismäärän johdosta.

Seurojen välinen pistekilpailu 
Aluetourin osakilpailujen yhteydessä pelattiin nyt 
toista kertaa myös seurapisteistä. Jokaisesta oman 
alueensa osakilpailusta osallistuja tuo yhden seurapis-
teen.

Viime vuonna tiukan kilpailun kävivät Oulun 
Golfkerho ja Golf Pirkkala, edellisen voittaessa lo-
pulta yhdellä pisteellä.  Nyt OGK:n tiukka vastustaja 
oli Etelä-Pohjanmaan Golf (EPG) Ruuhikoskelta. 

Aluetourilla
onnistunut	kausi

aluetour fiNaali 
Finaali pelattiin Etelä-Saimaa 
Golfissa 2.9.2017, johon kutsuttiin 
131 pelaajaa. M50 sarjaan osallistui 
16, M60 sarjaan 21, M65 sarjaan 
31, M70 sarjaan 32, N50 sarjaan 
13 ja N65 sarjaan 15 pelaajaa.  

Aluetourin loppukilpailun 
kuusi parasta per sarja

N50	(lyöntipeli	hcp)
Soukka	Maili,	StLG	 	 68
Leinonen	Maarit,	PaG	 73
Huttunen	Saija,	KkG		 77
Kinnunen	Reija,	KeG		 78
Ilmakangas	Eila,	KarG	 90
Lindgren	Reija,	AGN		 81

N65	(Stableford	hcp)
Tuominen	Leila,	SaG		 33
Rautaheimo	Kristiina,	IGS	 33
Kurikka	Eline,	IG	 	 30
Hämäläinen	Riitta,	KkG	 30
Mäkinen	Pirjo,	GT	 	 29
Fabritius	Kaija,	NGCC	 28

M50	(lyöntipeli	hcp)
Sankari	Timo,	AGK	 	 74
Jaakonmäki	Martti,	MGS	 76
Harilo	Juhoa,	TawG	 	 76
Karjalainen	Jouni,	OGK	 77
Kotrelainen	Jussi,	Hieg	 77

M60	(lyöntipeli	hcp)
Keränen	Leevi,	HieG	 72
Kosonen	Pasi,	PirG	 	 73
Löfberg	Klaus,	WGCC	 75
Siltanen	esa,	GPi	 	 75
Hyttinen	Kari,	OGS	 	 75
Kettunen	Risto,	SGC	 76

M65	(lyöntipeli	hcp)
Väliaho	Seppo,	LPG		 71
Anttonen	Kari,	TawG	 73
Pihlajisto	Juha,	TG	 	 73
Holopainen	Timo,	IG	 74
Kemiläinen	Markku,	JG	 75
Tonttila	Harri,	GPi	 	 76

M70	(lyöntipeli	hcp)
Aalto	Pekka,	KosG	 	 73
Smolander	Eero,	VG		 73
Koivuniemi	Jyrki,	VG		 73
Pöyry	Heimo,	LGV	 	 74
Narvi	Hannu,	LGV	 	 75
Blom	Veijo,	NG	 	 75

Lopulta voitto Etelä-Poh janmaan Golfille 
oli selkeä pistein 115-84. Kolmanneksi si-
joittui Paltamon Golf. 

Kunniakirjan Aluetourin Finaalin 
yhteydessä vastaanotti EPG:n senioreiden 
yksi puuhamiehistä Antti Lammi ja kuin 
kiitoksena hyvästä työstä Antti sai kuulla, 
että  vuoden 2018 Aluetourin Finaali pe-
lataan Ruuhikoskella Etelä-Pohjanmaan 
Golfin järjestämänä.

Finaali
Tämän vuoden Aluetourin finaalit pelat-
tiin 2.9.2017 Lappeenrannassa Viipurin 
Golfin järjestämänä Etelä-Saimaa-kentällä. 
Juha Haikalan johdolla kilpailun järjestelyt 
toimivat erinomaisesti ja kun vielä olosuh-
teetkin suosivat, jäi tapahtumasta mieleen 
vaikea mutta mukava kenttä, pelaaminen 
kauniissa ympäristössä ja hyvin organisoi-
tu kilpailu. Finaalin kunkin sarjan kuusi 
parasta vieressä oikealla. 

Senioritoimikuntien 
alueelliset tilaisuudet 
Senioritoimikuntien puheenjohtajille jär-
jestettäviin tilaisuuksiin kutsuttiin tänä 

vuonna jokaisesta seurasta puheenjohtajan 
lisäksi yksi seniori. Tilaisuudet pidettiin 
kuudella seitsemästä alueesta. Lähes jo-
kainen seura oli noudattanut aluekoordi-
naattorinsa kutsua. Osallistujia näissä tilai-
suuksissa oli hiukan alle 200.  Tilaisuudet 
organisoi alueellaan aluekoordinaattori 
yhdessä SGS:n edustajan kanssa. Tämän 
vuoden ohjelmassa oli alueen omien asioi-
den lisäksi asiaa Golf55+ terveysliikunta-
hankkeesta, SGS:n logotuotteiden esittely 
sekä Suomen Golfsenioreiden kuulumi-
set. Tilaisuuksien alussa järjestävän seu-
ran edustaja kertoi seuransa kuulumiset.  
Lopuksi pelattiin seurojen välinen  kahden 
hengen scramble.

Jokaisesta tilaisuudesta keskusteluissa 
tuli esille hyviä ideoita niin seuroille kuin 
Suomen Golfsenioreille. Osa ideoista on jo 
toteutunutkin.

Kiitos
Aluetouria on ollut toteuttamassa suuri 
joukko golfin ystäviä. Kiitos Teille kaikille 
ja oikein hyvää talvikautta erilaisten har-
rastusten parissa.

Paavo Reunanen

Aluekoordinaattorit yhteiskuvassa: Pasi Sillanpää, 
Lounais-Suomi, Asser Rissanen, Häme, SGS:n 
Aluetourvastaava Paavo Reunanen, Raimo Tuimala, 
Keski-Suomi, Esa Juntunen, Pohjois-Suomi, Pentti 
Pulkkinen, Uusimaa, Ossi Sorjonen, Kaakkois-Suomi 
ja Antti Ala-Panula, Pohjanmaa.

Aluetourin finaalikierros 
päätöksessä. M65-sarjan 
Tapani Lehikoinen (selin), 
Jouni Määttä ja Asko 
Kankaanpää kättelevät 
kentän viimeisellä vihe-
riöllä.

Aluetourin parhaana seu ra-
na palkittiin Etelä-Pohjan-
maan Golf. Diplomin vas -
taanotti yksi seuran seniori -
puuhamiehistä Antti Lammi.

Finaalissa startterina ykköstiillä toiminut VG:n seniori 
Jukka Mustalahti ohjeistaa kierrokselle valmistau-
tuvaa ryhmää. Kuvassa kilpailijat vasemmalta Jyrki 
Koivuniemi (VG), Seppo Teperi (MLGK) ja Raimo 
Virtanen (UGK).
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muutokset 
huolestuttavat

Tänä vuonna ovat golfin valtaapitävät saa-
neet eri tahojen vastauksia suunnittele-
milleen sääntömuutoksille, joita jotkut 

ovat kutsuneet jopa käänteentekeviksi. Sitähän ne 
eivät toki vielä ole, mutta suunta on mielestäni 
väärä, koska muutosten perimmäinen tarkoitus 
on kuulemma tehdä pelistä helpompaa ja kivem-
paa. Toivon, että ehdotukset ovat saaneet kunnon 
kritiikkiä osakseen.

Olen itse pelaillut nyt jo 56 vuotta, enkä ole 
koskaan tavannut ketään jonka mielestä golfin 
pitäisi olla yhtään sen hauskempaa kuin mitä se 
nyt on. Olen kuulemma joskus lausunut, että ei 
golfin ole tarkoituskaan olla kivaa ja sillä tarkoit-
tanut sitä, että se on niin kovin paljon 
muutakin. Siksi on mielestäni lähes 
loukkaus lajia kohtaan jos sitä pide-
tään pelkästään kivana. En ollenkaan 
usko, että suunnitellut muutokset tuo-
vat lisää väkeä golfin pariin tai, että ne 
pitäisivät heidät mukana pitempään. 
Sen sijaan odotan sydän kylmänä 
sään tömuutosten seuraavia vaiheita. 
Eräs suuren mailatehtaan johtaja oli 
joitakin vuosia sitten ehdottomasti sitä 
mieltä, että reikien pitäisi olla ämpäri-
en kokoisia ja ellemme pidä varaam-
me, ehdottaa joku pian, että palloa saa 
jokaisen reiän aikana kerran heittää! 

Golf on, varsinkin suurissa golf-
maissa menettänyt paljon väkeä, mut-
ta ei sen takia ole mitään syytä mennä 
paniikkiin. 200 vuotta sitten laji oli 
melkein kuolla pois ja silloin apuun 
tulivat skotlantilaiset vapaamuurari-
yhdistykset jotka pitivät lajin juuri ja 
juuri hengissä. Uusi kasvu alkoi sitten 
50 vuotta myöhemmin mm. uuden 
halvan pallokeksinnön myötä. Golf on 
kuitenkin edelleen maailman suurim-

pia lajeja kymmenine miljoonine harrastajineen.
Olisi siis todella sääli jos tämä hieno laji vesi-

tetään vain siksi, että jotkut tahot voisivat myydä 
enemmän välineitä tai saada lisää väkeä epärealis-
tisten odotusten vuoksi rakentamilleen kentille. 
Uusissa ehdotuksissa on toki jotakin hyvääkin ja 
tarkoitan sillä tietenkin vesiestesääntöjen selkiyt-
tämistä. Veikkaisinpa, että meistä vain noin 10 % 
ymmärtää näitä nykyisiä.

Otan tulevissa blogeissani esille sääntöehdo-
tuksista poimimiani ”kukkasia” ja totean lopuk-
si vanhan viisauden: ”Ei mikään laji voi pysyä 
hengissä 600 vuotta, olemalla pelkästään kivaa ja 
hauskaa.”
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Hyvät Seniorigolfari-lehden lukijat.
Olemme syys- ja talvi-iltojenne ratoksi tehneet golfaiheisen sanaristikon, josta toivomme olevan teille iloa. Ristikon ideoiana on 
SGS:n pitkäaikainen ent. rahastonhoitaja ja kunniajäsen Marja Virta, HGK. Ristikon laatija on Kytäjä Golfin senioripuheen-
johtaja Helena Rajala. 
Ristikon oikein täyttäneitä ei tässä vaiheessa palkita, mutta oikean ratkaisun julkaisemme SGS:n netisivuilla joulukuun alussa.
Palautetta saa mielellään antaa Marjalle (marjavirta.helsinki@gmail.com) ja Helenalle (helenar@elisanet.fi) tai lehden toimituk-
seen (ole.johansson@ecsad.inet.fi). Palautteen perusteella teemme päätöksen mahdollisesta jatkosta kevään Seniorigolfari-lehdessä. 
  

Kuvassa osoitus golfin ”hauskuudesta”. Vaikka olosuhteita ei parhaallakaan tahdolla 
voi aina kuvailla mukaviksi, jokin ihmeellinen voima vetää meidät kentälle siitä huoli-
matta. Kuva todennäköisesti Master Golfista tämä vuoden huhtikuussa. Valitettavasti 
sekä pelaaja että kuvaaja on jäänyt tuntemattmaksi (toim. huom.).
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          M50 HaaStajatoUr . M60 toUr . M65 toUr . M70 toUr . M75 toUr . N60 toUr . N70 toUr

M50 Haastajatour

>>>

Haastajatour oli nuorentunut edellisestä vuodesta viidellä 
vuodella ja niinpä tourilla nähtiin paljon uusia kasvoja. 
Order of Meritissä pisteille päässeistä olisi yli 40 pelaajaa 

jäänyt tämän uuden tourin ulkopuolelle, mikäli ikäraja olisi säi-
lynyt entisellään (55v).

Kankaisten golf Masku
Keväällä ja viimeistään toukokuussa on monella golfinto hui-
pussaan eikä viileät kelit tai talven tuhot kentillä pahem-
min golfaria pidättele. Tämä nähtiin myös 20.5. Kankaisten 
Golfissa, jossa polkaistiin liikkeelle historian ensimmäinen 
M50 Haastajatour. Pelaajia oli paikalla lähes kilpailuun otet-
tava maksimimäärä eli mukana oli 114 innokasta yrittäjää.  
Talvi oli ollut erittäin hankala useimmille Suomen kentille ja siir-
tosääntö oli todella sääntö eikä poikkeus ja pysyi voimassa ihan 
viimeiseen osakilpailuun asti.

Kankaisissa piristi mieltä yllättävä lämpöaalto ja kisa saatiin 
pelata aivan kesäisissä olosuhteissa.

  
Kilpailun viisi parasta olivat: 
1. Harri Lehtinen, AG, 78 
2. Jari Rinne, RG, 79
3. Mika Manninen, AG, 80
4. Hannu Viinikkala, UGK, 80
5. Esa Helminen, GT, 80

 

Ruukkigolf
M50 Haastajatour jatkui 3.6. Ruukkigolfissa. Tälläkin kertaa sää 
suosi pelaajia, kun runsaan viikon kestänyt kylmä jakso sopivas-
ti hellitti ennen peliä. Greenit oli hiottu kauden alkuun nähden 
erinomaiseen kuntoon ja aiheuttivat monelle päänvaivaa yllät-
tävällä liukkaudellaan. Kisan ajankohta koulujen lopettajais- ja 
lakkiaisjuhlien kanssa samana viikonloppuna aiheutti varmaan 
monelle ylimääräisiä järjestelyjä. Toisaalta nämä nuorimpien seni-
orien pelit täytyy järjestää viikonloppuisin, jotta myös työikäisillä 
on mahdollisuus osallistua. Pelaajia oli lopulta mukana 90 kun 
peruutuksia ihan viime hetkillä tuli useita.

Voiton vei Juha Lindqvist, MeG, 79, toinen oli Leo Olli-
kainen, KosG, 80 ja kolmas Kari Kumpulainen, RuG, 81.

St laurence golf
Runsaan viikon kuluttua, 11.6. kisattiin taas ja tällä kertaa St 
Laurence Golfin Kalkki-Petterillä. Kisatahti saattoi mones-
ta tuntua turhan kiivaalta. Ongelmana oli ja on se, että M50 
Haastajatourin ja M60 Tourin pelit joudutaan sijoittamaan vii-
konloppuihin, jotta mahdollisimman moni halukas pystyisi osal-
listumaan. Viikonloppujakin on vain rajallinen määrä kesäkuu-
kausina ja niistä ”kilpailevat” muutkin tourit. Ensi vuonna tulee 
tämän tourin tahti kuitenkin olemaan selvästi maltillisempi.

Aurinkoinen aamu tervehti pelaajia ja sää säilyi pääosin hy-
vänä lukuun ottamatta yhden tunnin reipasta vesisadetta iltapäi-
vällä. Kenttä ja varsinkin greenit saivat kiitosta pelaajilta. Pelaajia 
oli mukana 97. Ilman muutamia viime hetken peruutuksia olisi 
pelaajamäärä noussut yli 100.

Voiton vei Janne Kekkonen, SHG tuloksella 78, toiseksi si-
joittui järjestävän seuran Petteri Aittola samalla tuloksella mutta 
heikommalla sisääntulolla. Peräti kuusi pelaajaa sai lyöntitulok-
sen 80, heistä Jari Anttila, RG parhaimmalla sisääntulolla sijoittui 
kolmanneksi. 

Porvoo golf
Neljättä osakilpailua saatiinkin sitten odottaa runsas kuukausi 
ennen kuin kokoonnuttiin Porvoo Golfiin 16.7. Kenttä on oiva 
esimerkki siitä, ettei sen helppoutta tai vaikeutta voi määritellä 
pelkästään pituuden mukaan. Etuysiä voi luonnehtia helpoksi, 
jos ei uita palloaan vesiesteissä. Takaysi on toista maata ja siellä 
poimitaan jyvät akanoista. Kenttä polveilee vaihtelevassa metsä-
maastossa tarjoten riittävästi haasteita kokeneellekin pelaajalle.

Esa Nurmi, YG vei voiton tuloksella 74. Toinen sija meni 
Juha Lindqvistille, MeG tuloksella 76. Tuloksen 79 pelasi viisi 
pelaaja, joista Kari Kekkonen, SHG sijoittui kolmanneksi par-
haimmalla sisääntulolla.

Iitti golf
Kauden viimeinen eli viides osakilpailu pelattiin iitti Golfissa 
13.8. Jännitystä oli ilmassa ainakin parista syystä; lauantai-sun-
nuntai väliseksi illaksi oli luvattu poikkeuksellisen voimakasta 
ukkosta ja sadetta – miten mahtaa kenttä kestää nämä luonnon-
voimat?  Usealla pelaajalla oli vielä mahdollisuus sijoittua viiden 
parhaan joukkoon Order of Meritissä. Tämä varmasti aiheutti 
lisäjännitteitä monelle.

Ukkosmyräkkä tuli ja meni ennen sunnuntain kilpailua ja 
peli saatiin pelata muutamaa vesitippaa lukuun ottamatta upeassa 
ja lämpimässä säässä.

Iitin kilpailun voittajaksi selviytyi Jari Lehtikangas, LG tu-
loksella 76, toiseksi paras oli Jari Anttila, RG tuloksella 77 ja kol-
mantena samalla tuloksella Jukka Stenberg, NG.

Iitti Golfin kisaan osallistui 74 pelaajaa – yleensä osallistumis-
into laskee kauden viimeisiin peleihin, kun osa pelaajista kokee, 
ettei kokonaiskisan hyviin sijoituksiin ole enää mahdollisuuksia. 
Pitäisiköhän kokonaistulokseen laskea kaikki viisi osakilpailua – 
saataisiinko näin enemmän pelaajia liikkeelle kauden loppupuo-
lella?

lopuksi
M50 Haastajatouriin osallistui tänä kesänä  466 pelaajaa eli kes-
kimäärin 93 per osakilpailu. Kokonaisrangingin kärkisijat pysyi-
vät Jari Anttilalla ja Juha Lindqvistilla, mutta Iitti Golfin podium 
sijoituksensa ansiosta Jukka Stenberg nousi listan kolmanneksi 
pudottaen Leo Ollikaisen, KosG täpärästi kuudenneksi. Kaikkien 
sarjojen Order of Merit -rankingtaulukko löytyy tämän Tour-
osion lopusta.

Kiitokset kuluneesta kaudesta kaikille pelaajille ja osakilpailujen 
järjestäjille. Ensi vuonna jatketaan…

 
Kyösti Puustinen

 
 

Liput on nostettu salkoon ja M50 Haastatourin  toinen peliareena Ruukkigolf on valmis ottamaan 
pelaajat vastaan.

Iitti Golfissa pelaajat odottavat palkintojen jaon alkamista. Tour-vastaava Kyösti Puustinen on jo 
tarttunut mikrofooniin ja taustalla Iitin senioripuheenjohtaja Kirsti Rautio seuraa tilannetta.

M50 Haastajatourin rankingin voittanut Rauma Golfin Jari Anttila Porvoo Golfin klubitalon edessä.
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Vuoden 2017 alusta lähtien tulivat miehet Suomessa se-
niorigolfareiksi 50-vuotiaina. Seuraavaan ikäluokkaan 
oli entisen kilpailusarjajaon mukaan 15 vuotta, mikä on 

liian pitkä väli mahdollistamaan tasapuolisen kilpailun. Tämän
vuoksi päätettiin muodostaa uusi M60 Tour. Täytet tyään 60
vuotta on seniorimiehille tarjolla viiden vuoden välein omat
sarjansa aina 75-vuotiaisiin asti. Alle 60-vuotiaat miehet pelaavat
sarjoissaan ainoastaan tasoituksetonta lyöntipeliä.  Todettiin, että 
tällä uudella tourilla on syytä olla sekä scr- että hcp-sarja M65 
Tourin tavoin. Tämän katsottiin madaltavan vanhempien mies-
ten kynnystä osallistua tähän valtakunnalliseen touriin.

Aurinkogolf Naantali
M60 Tour käynnistyi 19.5. Aurinkogolfissa Naantalissa. Talvi oli 
kohdellut kaltoin myös Etelä-Suomen kenttiä, koska lunta ei ollut 
satanut suojaamaan viheriöitä ja väyliä. Päinvastoin vuorotellen 
vesisateet ja pakkaset aiheuttivat kenttämestareille pään vaivaa, 
kuinka minimoida mahdolliset kenttävauriot tulevalle kaudelle.

Siirtosääntöä kannattaa käyttää aina varsinkin keväällä 
niin kaikille saadaan tasaveroiset olosuhteet. Niin tehtiin myös 
Aurinkogolfissa. Kun pelipäiväksi sattui vielä upea ilma, oli puit-
teet luotu tälle tourin avauskisalle.

Ensimmäisen osakilpailun voittajaksi SCR-sarjassa nousi 
tiukan väännön jälkeen Kari Huttunen, GT tuloksella 77. Saman 
tuloksen pelasi toiseksi sijoittunut vanha kilpakumppani Veijo 
Suomela, KG. 

Kari pelasi viimeiset kuusi reikää yhtä lyöntiä paremmin. 
Kolmas oli Seppo Pakola, NG tuloksella 79. Samalla tulok-
sella olivat seuraavina Pertti Sallila ja Markku Utti, MeG sekä 
Jyrki Hiilivirta, NRG. Hcp-sarjassa voiton vei Jyrki Hiilivirta, 
Kari Huttusen ollessa toinen. Seuraavat sijat menivät Hannu 
Rantaselle, GPi ja Veli-Heikki Harjulalle, VaG. 

Loimijoki Golf
Toista osakilpailua 4.6. isännöinyt Loimijoki Golf sijaitsee idyl-

lisessä maalaismaisemassa maankuulussa hevospitäjässä Ypäjällä. 
Sää suosi pelipäivänä, vaikka edellisenä päivänä kenttä oli saa-
nut ankaran raekuuron jälkeen hetkellisen valkoisen peitteen.  
Peliin osallistui 112 pelaajaa. Selkeästi tälle uudelle tourille on 
ollut tilausta, kun edellisessäkin kisassa oli reippaasti yli 100 osal-
listujaa. 

FST:tä vuosia hallinneet pelimiehet olivat myös löy-
täneet tämän uuden tourin, ja tulos oli sen mukaista: 
scr-sarjan voitti Ari Vauhkonen, SHG, toisena Matti Mäkivirta, 
AGK ja kolmantena Antero Nukari, TawG. Hcp-sarjan voitti 
puolestaan Keijo Korte, TG, toisena Hannu Rantanen, GPi ja 
kolmantena Matti Mäkivirta.

Nokia River Golf
Nokia River Golf tarjosi 17.6. seuraavan mahdollisuuden ottaa 
miehestä mittaa. Uusi kenttä – Rock avattiin syksyllä 2016 ja 
sitä pääsivät pelaamaan tähän osakilpailuun osallistuvat. Kenttä 
ja varsinkin uudet väylät olivat erinomaisessa kunnossa. Johtuiko 
sitten paljon kehutuista griineistä tai upeasta säästä muodostui 
tulostaso kuluvan kauden parhaaksi – 57 pelaaja pelasi alle 90 
lyönnin tuloksen.

Osallistujamäärä jäi huomattavasti kahdesta aikaisemmas-
ta osakilpailusta, vain runsaat 80 pelaajaa starttasi. Tämä aihe-
utti hiukan ihmettelyä, koska toisaalta oli mahdollisuus testata 
uutta kenttää ja toisaalta useimmille touriin osallistuville matka 
Nokialle ei pitäisi olla kohtuuton.

Scr-sarjan voitti Matti Mäkivirta, AGK, toinen oli Kari 
Anttonen, TawG ja kolmas Kari Huttunen, GT. Hcp-sarjan 
voitti puolestaan Kari Anttonen, toisena oli Jouko Järvi, PGC ja 
kolmantena scratch-sarjan voittaja Matti Mäkivirta.

Porin Golfkerho 
Neljäs osakilpailu pelattiin Porin Golfkerhon Kalaforniassa 23.7.  
Vuosikymmeniin viileimmän ja epävakaisimman kesä- ja heinä-
kuun kokeneet golfin harrastajat saivat mieluisan yllätyksen saa-

puessaan Poriin ja Kalaforniaan. Vihdoinkin aurinko lämmitti 
mukavasti ja antoi syyn heittää vaikka shortsit jalkaan peliasuksi.

Kalafornian kenttää oli muokattu melkoisesti muutaman 
viime vuoden aikana. Uusia väyliä oli syntynyt useita ja ne sijait-
sevat Suisto-Joki -yhdistelmän ensin mainitulla osuudella.

Kentällä riitti haasteita varsinkin lukuisten vesiesteiden 
muodossa. Kokemäen joki ja viheriön lähellä olevat out of 
bounds-paalut väylällä 16 laittoivat monet pelaajat miettimään 
olisiko ”kolmella päälle” -taktiikka tällä kertaa järkevin ratkaisu. 
Kenttä tarjosi haasteita kokeneillekin tourien kiertäjille.

Syystä tai toisesta kisaan osallistui ainoastaan 62 pelaajaa, 
joista 61 sai lopputuloksen. Onko heinäkuu yleensäkään hyvä 
kuukausi järjestää ko. kisoja, mikä on pelaajan mielestä ”hyväk-
syttävä” matka kisapaikkaan, oliko touko-kesäkuussa liian tii-
visti kisoja jne.... Enemmistö tourien pelaajista tulee eteläisestä 
Suomesta mutta innokkaita osallistujia on kauempaakin eikä nel-
jän tunnin matka-aika ole mikään harvinaisuus. Tasapuolisuuteen 
tulisi pyrkiä pelipaikkojen suhteen mutta on myös ajateltava jär-
jestäviä seuroja.

Scr-sarjan voiton vei Veijo Suomela Kymen Golfista lyönti-
tuloksella 74. Toiseksi sijoittui Helsingin Golfklubin Juha 
Koponen lyöntituloksella 76 ja kolmanneksi Pertti Sallila Messilä 
Golfista lyöntituloksella 77.

Hcp-sarjan paras oli Seppo Pöyry Hirvihaaran Golf nettotu-
loksella 71, toisena Porin Golfkerhon Jyrki Ojala nettotuloksella 
72 ja kolmantena scratch-sarjan voittaja Veijo Suomela nettotu-
loksella 73.

Salo golf
Kauden viimeinen osakilpailu pelattiin M60 SM-lyöntipelikisan 
yhteydessä Salo Golfissa 26. – 27.8. Koska kyseessä on kaksipäi-
väinen kilpailu, kertyi ranking-pisteitä 1.5 kertaisena molem-
missa sarjoissa. Kilpailussa jaettiin palkinnot ainoastaan SM-
kisoissa henkilökohtaisten ja joukkuekilpailujen menestyjille. 
Sää oli ensimmäisenä kisapäivänä oikukas. Varsinkin iltapäi-

vällä pelanneet saivat niskaansa useaan otteeseen vettä. Lisäksi 
navakka tuuli vaikeutti peliä etenkin loppupään väylillä. 
Toisena päivänä ei säätä voinut syyttää, jos ei peli kulke-
nut; keli oli mitä mainioin ja siivittikin monet pelaa jat
paran ta maan ensimmäisen päivän sijoitustaan. Salo Golfin
kenttä oli saatu erinomaiseen kuntoon, väylien ruoho oli 
tuuheata ja siitä oli helppo lyödä. Ari Vauhkonen, SHG oli 
päivän nimi molempina pelipäivinä. Pelattuaan tuloksen 67 en-
simmäisenä pelipäivänä hän johti kilpailua kolmella lyönnillä.  
Toisena päivänä Ari nipisti vielä yhden lyönnin ensimmäisen 
päivän tuloksestaan päätyen lukemaan 66 ja voittaen seuraavaksi 
sijoittunutta 13 lyönnillä.

Ari voitti sekä scr- että hcp-sarjan. Lauri Valkonen, GPi si-
joittui scr-sarjan toiseksi ja Juha Koponen, HGK kolmanneksi. 
Hcp-sarjan toiseksi nousi toisena päivänä hyvän kirin tehnyt 
Seppo Pöyry, HiGM Lauri Valkosen, GPi sijoittuessa kolman-
neksi.

lopuksi
M60 Tourille osallistui yhteensä 478 pelaajaa (sisältäen Salon 
SM-kisojen 119 pelaajaa). M60 Tour ja M50 Haastajatour kerä-
sivät kauden aikana lähes 950 pelaajaa mitä voidaan pitää varsin 
hyvänä lukuna. Tilaa molemmilla Toureilla vielä on, varsinkin 
loppukesän mittelöihin mahtuu hyvin. Kisajärjestelyt seuroissa 
hoituivat mallikkaasti ja innokkaalla otteella.

Kaikkien sarjojen Order of Merit -rankingtaulukko on tä-
män Tour-osion lopussa.

Kiitokset kuluneesta kaudesta kaikille pelaajille sekä järjestelyteh-
täviin osallistuneille ! M60 Tour jatkuu vuonna 2018 entistäkin 
ehompana…

 
Kyösti Puustinen 

 
 

   
 

    
          

    
          

Idyllisessä maalaimaisemassa sijaitsevan 
Loimijoki Golfin klubitalo, jonka edessä 
seuran kapteenilla näyttää olevan oma 
parkkipaikka.

Kuvissa M60 Tourin Order of Meritin 
kummankin sarjan kolme parasta. 

Kuvassa vasemmalla scr-sarjan pelaa-
jat paremmuusjärjestyksessä oikealta 
lukien: Kari Huttunen (1.),Veijo 
Suomela (2.) ja Olavi Hietikko (3.)

Okeanpuoleisessa kuvassa hcp-sarjan 
parhaat vasemmalta lukien: Seppo 
Pöyry (1.), Kari Huttunen (2.) ja 
Jouko Järvi (3.)

M50 HaaStajatoUr . M60 toUr . M65 toUr . M70 toUr . M75 toUr . N60 toUr . N70 toUr

M60 Tour

>>>
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Vuoden 2017 kaudelle sarjaa muutettiin niin sekä N60 että 
N70 pelasivat omissa sarjoissaan, kummassakin palkittiin 
kolme parasta hcp-tulosta ja parhaat scr-tulokset.

Sarja polkaistiin käyntiin kauniin keväisessä Porin Yyterissä, 
kierros sujui uusiin pelaajiin tutustuen ja kauteen vauhtia hakien. 
Porilainen palvelu oli hieno kokemus.

Kesäkuussa vierailimme Mäntsälän Hirvihaarassa, jonka 
kesäinen sää helli meitä. Jo toisen kerran Hirvihaarassa pelattu 
osakilpailu jaksoi hämmästyttää palvelualtiudellaan ja vapaaeh-
toisvoimillaan.

Heinäkuussa oli vuorossa Messilä Golf. Haasteista huoli-
matta osakilpailu keräsi tourin suurimman osallistujamäärän. 
Kisan jälkeen iloinen puheensorina täytti ravintolan ja italialai-
nen risotto maistui kaikille.

Espoon Golf vei meistä mehut elokuussa. Märkä ja pitkä 
kenttä ei nostanut tulostasoa, mutta kaikesta huolimatta voittajat 
nousivat esiin.

Finaaliin Vanajanlinnaan pääsi molemmista sarjoista kolme 
parasta. Tourin aikana pelisuorituksia oli kaiken kaikkiaan 168.

Edellisen vuoden tavoin palkinnoissa mukana Taina Aro 
Cawon pyyhesetit, kiitos!

liisa Eerola

Kaudelle oli vahvistettu edellisellä 
kaudellakin käytössä olleet säännöt. 
Pelataan viisi osakilpailua, joista 

yksi on kaksipäiväinen SM-kilpailu. Näistä 
neljän parhaan osakilpailun pisteet tuli-
vat mukaan ranking pisteisiin. Myös hcp 
tourilla SM-kisa otettiin mukaan pistelas-
kentaan, vaikka siitä ei erikseen palkintoja 
jaettukaan. Pientä purnausta syntyi, kun 
muutamat hcp tourin kärkipelaajat eivät 
mahtuneet SM-kilpailuun korkeasta tasoi-
tuksesta johtuen. 

Kilpailijamäärien kehitys
Määrät kehittyivät edelleen suotuisasti ko-
konaisuutena. M65-sarja pysyi ennallaan, 
mutta M70 ja M75 sarjoissa tapahtui yli 
30 % kasvu edelliseen vuoteen verrattu-
na. M65-sarja pelasi omalla kentällä ja oli 
hyvin hallittavissa. SM-kilpailuun tuli yli-
buukkaus ilmoittautuneiden määrän nous-
tessa 135 pelaajaan. Mukaan otettiin 120 
pelaajaa ja kolme pelaajaa järjestäjän villillä 
kortilla sääntöjen mukaan.

M70- ja M75-sarjat pelasivat samaa 
kenttää ja kolmeen kisaan jouduin teke-
mään erikoisratkaisun. Pelattiin kahden 
tiin lähtönä aamu- ja iltapäivälähdöt kan-
sainväliseen tapaan ja näin saatiin vietyä 
runsaan 150 pelaajan joukko hienosti läpi. 
Nämä määrät ja odotettavissa oleva kasvu 
huomioiden, on jo tehty päätös, että ensi 
vuonna nämä sarjat pelataan eri kentillä 
viimeistä osakilpailua lukuun ottamatta.

Keskimäärin näissä kolmessa sarjas-
sa oli osallistujia 232 /kilpailu ja yhteensä 
1158 kilpailusuoritusta. 397 eri pelaa-
jaa kävi vähintään kerran kokeilemassa. 
Taulukko kertoo tarkemmin analyysiä pe-
laajamääristä. 

Kilpailukentät
Kausi aloitettiin Lounais-Suomesta Meri-
Teijossa ja Wiurilassa. Kesäkuun puo-
livälissä oltiin SHG:n kahdella kentällä 
Lakistossa ja Luukissa. Sen jälkeen käytiin 
vielä kesäkuun lopulla Lakesiden kahdel-
la kentällä. Heinäkuussa oli SM-kisojen 
vuoro Kartanogolfissa ja Kullo Golfissa. 
Kesän päätöskisat olivat Hirvihaarassa ja 
Tuusulassa. 

Järjestelyt kentillä oli hoidettu hyvin. 

Pidämme valmistavat kokoukset edeltävinä 
päivinä. Varsinaiset järjestelyt sujuvat ylei-
sesti hyvällä tasolla. Kentästä tulee silloin 
tällöin kritiikkiä, mutta on huomioitava, 
että teemme kenttäsopimukset jo edellisen 
kesän lopulla, joten kaikkea ei voi lyhyessä 
ajassa saada kuntoon. Myös säällä on iso 
vaikutus kisatunnelmaan, mutta siihen-
kään ei valitettavasti pysty vaikuttamaan.

Kauden parhaat
M65 Tourilla scr-sarjassa Kymen Golfin 
Veijo Suomela otti toisen peräkkäisen 
voiton. Lakesiden Alpo Mäntykorpi an-
toi tiukan vastuksen, jääden vain runsaat 
kolme pistettä. Pickalan Risto Hotti otti 
kolmannen tilan. Hcp-sarjassa Ikaalisten 
Pertti Kohtala voitti, seuraavana Alastaron 
Pekka Röppänen. Pronssitilalla oli tässäkin 
sarjassa Alpo Mäntykorpi.

M70 scr-sarjassa Hartolan Teuvo 
Salento otti varmasti ykkössijan. Hänen 
kautensa oli erinomainen, kun tuli vie-
lä Suomen- ja Pohjoismaiden mestaruus. 
Rönnäsin Tom Grönqvist täydensi hy-
vää kauttaan tämän sarjan kakkossijalla. 
Kolmantena Talman Karl-Johan Kaas. 
Hcp-sarjassa Lakesiden Heimo Pöyry ja 
Hannu Narvi kampailivat ykköspaikasta. 
Heimo tällä kertaa parempi. Grönqvist oli 
kolmannella paikalla tässäkin luokassa.

M75-sarjan scr-luokkaa hallitsi No-
kian Erkki Ripatti, voittaen maksimipis-
tein. Yhtä vakuuttava kakkonen oli Tam-
mer-Golfin Pekka Tolvanen ja kolmantena 
Mikkelin Erkki Inoranta. Hcp-puolella 
tulivat uudet miehet kärkeen, viime vuo-
den kakkonen Ringsiden Eero Viljanen 
oli voittaja ja toisena Aura Golfin Veikko 
Kirjonen. Erkki Ripatille tuli kolmas tila.

Kaikki osakilpailutulokset löytyvät 
nettisivuilta www.suomengolfseniorit / kil-
pailut / Golfbox-kilpailukalenteri.

Tulevaan kauteen
Olen saanut viestejä tourien kehittämi-
seksi. Monet pitävät kilpailumäärää varsin 
suurena. Ensi vuodelle tourien kilpailu-
määrää pudotetaan neljään. Niistä SM 
kilpailu on kaksipäiväinen ja lisäksi yksi 
osakilpailu on kaksipäiväinen. Näin ollen 
kilpailukierrosten määrä pysyy samana, 

    
          

    
          

M65 Tour rankingin scr-sarjan  kolme parasta 
oi kealta lukien Veijo Suomela, Alpo Mäntykorpi ja 
Risto Hotti.

M70 Tourin rankingin scr-sarjan kolme parasta 
oikealta lukien Teuvo Salento, Tom Grönqvist ja 
Karl-Johan Kaas.

M75 Tourin scr-sarjan kolmonen Erkki Inoranta 
vasemmalla ja kakkonen Pekka Tolvanen oikealla.

M75 Tourin scr-sarjan voittaja Erkki Ripatti (vas.) saa 
onnittelut ja mitalin Tour-vastaavalta Kari Hiukalta.
       

Sateesta viis, hymyä siis. Naisten tourvastaava Liisa Eerola (vas.) johdatti N60-sarjan 
mitalistikolmikon Mirja Vuoren, Sirkka Hailan ja Marja Forsmanin Linna Golfin fi-
naalikierrokselle.

M50 HaaStajatoUr . M60 toUr . M65 toUr . M70 toUr . M75 toUr . N60 toUr . N70 toUr

M65/M70/M75 Tourit

M50 Haastajatour scr
1.	 Jari	Anttila,	RG	 207.80
2.	 Juha	Lindqvist,	MeG	 179.00.
3.	 Jukka	Stenberg,	NG	 177.30
4.	 Ari	Tarkkanen,	SHG	 165.00
5.	 Esa	Nurmi,	YG	 163.80
6.	 Leo	Ollikainen,	KosG	 152.50

M60 Tour scr
1.	 Kari	Huttunen,	GT	 234,00
2.	 Veijo	Suomela,	KG	 212,00
3.	 Olavi	Hietikko,	ERG	 206,92
4.	 Matti	Mäkivirta,	AGK	 205.50
5.	 Leo	Ollikainen,	KosG	 195.83
6.	 Pekka	Lindeman,	NRG	 181.00

M60 Tour hcp
1.	 Seppo	Pöyry,	HiGM	 244,00
2.	 Kari	Huttunen,	GT	 205,25
3.	 Jouko	Järvi,	PGC	 176,00
4.	 Hannu	Rantanen,	GPi	 170.50
5.	 Olavi	Hietikko,	ERG	 162.50
6.	 Hannu	Narvi,	LGV	 162.00

M65 Tour scr
1.	 Veijo	Suomela,	KG	 257.00
2.	 Alpo	Mäntykorpi,	LGV	 253.75
3.	 Risto	Hotti,	PGC	 232.25
4.	 Juhani	Tervonen,	AGK	 225.00
5.	 Kari	Nyman,	StLG	 210.75
6.	 Olavi	Heitikko,	ERG	 203.75

M65 Tour hcp
1.	 Pertti	Kohtala,	IkG	 211.80
2.	 Pekka	Röppänen,	AlGo	 198.30
3.	 Alpo	Mäntykorpi,	LGV	 193.05
4.	 Ari	Ahti,	MGC	 176.75
5.	 Jukka	Jäppinen,	GT	 172.50
6.	 Veijo	Suomela,	KG	 168.30

M70 Tour scr
1.	 Teuvo	Salento,	HaGK	 260.50
2.	 Tom	Grönqvist,	SGR	 246.50
3.	 Karl	Johan	Kaas,	GT	 208.50
4.	 Heimo	Pöyry,	LGV	 207.50
4.	 Martti	Miettinen,	TGK	 207.50
6.	 Heikki	Vehkaperä,	TawG	 202.00

M70 Tour hcp	
1.	 Heimo	Pöyry,	LGV	 223.63
2.	 Hannu	Narvi,	LGV	 207.30
3.	 Tom	Grönqvist,	SGR	 206.50
4.	 Heikki	Pekkinen,	KeG	 197.25
5.	 Teivo	Salento,	HaGK	 170.67
6.	 Reijo	Talja,	HyG	 170.00

M75 Tour scr
1.	 Erkki	Ripatti,	NRG	 315.00
2.	 Pekka	Tolvanen,	TG	 275.00
3.	 Erkki	Inoranta,	MG	 221.25
4.	 Seth-Veli	Järvinen,	LG	 220.50
5.	 Eero	Viljanen,	ERG	 207.75
6.	 Pentti	Hagelin,	ArGC	 200.25

M75 Tour hcp
1.	 Eero	Viljanen,	ERG	 215.25
2.	 Veikko	Kirjonen,	AG	 213.33
3.	 Erkki	Ripatti,	NRG	 211.25
4.	 Markku	Keskitalo,	SGC	 201.25
5.	 Rainer	Nyman,	PGC	 193.75
6.	 Jouko	Kaartinen,	SHG	 192.25

N60 Tour hcp
1.	 Mirja	Vuori,	HiGM	 66.0
2.	 Marja	Forsman,	RuG	 51.5
3.	 Sirkka	Haila,	YG	 46.5
4.	 Marjatta	Sotka,	LoG	 44.3
5.	 Silja	Heinämäki,	KGV	 43.5
6.	 Arja	Nordström,	MGC	 42.5

N70 Tour hcp
1.			Ritva	Määttä,	HyG	 68.5
2.			Irja	Riikonen,	HaGK	 60.3
3.			Pirjo	Mäkinen,	GT	 59.5
4.			Ritva	Sjöman,	KGV	 59.3
5.			Ritva	Hämälaläinen,	VGC	 49.5
6.			Ritva	Kumpulainen,	HaGK	 48.0

ORDER OF MERIT  RANKING 2017

n60/n70 
Tourit

mutta matkustaminen vähenee.
Muitakin pohdintoja tehdään talven aikana kil-

pailu toimikunnassa. Kalenterit ovat nähtävissä SGS 
nettisivuilla tämän lehden ilmestyessä. Siellä infor-
moidaan myös muista muutoksista.

Kiitos
Esitän parhaat kiitokset kaikille pelaajille ja kilpailujen 
järjestäjille tästä kaudesta. Toivotan hyvää treenikautta 
ja tapaamisiin viimeistään toukokuun lopulla.

Kari Hiukka

Pelaajamäärät M65, M70 ja M75 toureilla 2017

Osall/kilp. vrt. Kilpailijat Kaikki Pisteitä Pisteitä
 keskim. ed.v. % yhteensä eri osall. scr saan. hcp saan.

M65 94 -2,1 469 184 115 120

M70 91 +33,3 456 143 101 106

M75 47 +32,4 233 70 69 69

Yht. 232 +16,1 1158 397 285 295

SM kisat M65 M70 M75 M80 SGS rp Yhteensä

Osallist. 123 101 50 46 40 360
Vrt ed.v 0,0 +31,2 19,0 +21,1 +25,0 +15,4
Sm kisojen pelaaja määrät ovat mukana myös tour luvuissa !

PElAAjAMääRäT 
M65, M70, M75 Toureilla



60   SENIORIGOLFARI 2/2017 SENIORIGOLFARI 2/2017     61

Kymmenen vuotta sitten pe lattiin 
edelliset Pohjois mai den mestaruus-
kisat Tanskan Fredrikshavnissa. 
Vuosi sitten päätettiin Ruot sin ja 
Norjan senioriaktiivien Bo Rydenin 
ja Espen Olafsenin aloitteesta tänä 
vuonna järjestää PM-kisat Oslon lä-
hellä sijaitsevan Dröbakin kentällä. 
Tällä kertaa kisat järjestettiin avoimi-
na henkilökohtaisina kisoina viides-
sä eri ikäsarjassa (N50, N65, M50, 
M60 ja M70).

Kutsuttuina olivat kaikki Poh-
joismaat, mutta valitettavasti ei Is-
lanti eikä Tans ka saanut osanottajia 
mukaan. Näin kisoista muodostui-
vat kolmiottelu Norjan, Ruotsin ja 
Suomen välillä. Kaiken kaikkiaan 
pelaajia oli 44, joista Suomesta kuu-
si edustajaa.  Suomen naiset olivat Minna Kaarnalahti-Salakari 
(SGC), Tuija Hannukainen (ERG) ja Heli Ekström (HGK) 
ja miehet Teuvo Salento (HaGK), Risto Hotti (PGC) ja Ari 
Tarkkanen (SHG). Naispelaajia ilmoittautui kisaan yhteensä vain 
kahdeksan, joten naisten sarjat päätettiin yhdistää. 

Kunkin sarjan voittaja julistettiin Pohjoismaisten mestarik-
si ja M70-sarjassa tittelin vei Teuvo Salento. Omissa sarjoissaan 

Risto (M60) ja Ari (M50) sijoit-
tuivat kuudensiksi. Naisista Minna 
nappasi hopeatilan, Heli oli viides ja 
Tuija kuudes.

Paras Pohoismaa ratkaistiin si-
ten, että kunkin maan neljä parasta 
yksilösijoitusta, riippumatta sarjasta, 
laskettiin mukaan ja pienimmän si-
joitusluvun yhteistuloksen tehnyt 
maa julistettiin voittajaksi. Tässä ki -
sassa Ruotsi oli ylivoimainen kah-
della ykköstilalla ja kahdella kak-
kostilalla. Suomi otti viimeisen po-
diumpaikan.

Olosuhteet olivat vaativat. En-
simmäisen päivän rankkasateiden 
takia kilpailu jouduttiin keskeyttä-
mään ja osa pelaajista sai pelata kier-
roksen loppuun seuraavana päivänä. 

Hyvin kisa saatiin kuitenkin viedyksi läpi, eikä aikataulun kanssa 
tullut ongelmia.

Nyt järjestetty kisa oli kokeiluluontoinen ja saatujen koke-
musten perusteella päätetään mahdollisesta jatkosta. Yhtenä on-
gelmama on, että muissa Pohjoismaissa seniotiorganisaatiot eivät 
ole yhtä vahvoja kuin meillä ja resurssit näin heikommat.

ole johansson

M70 sarjan Pohjoismaiden mestari Teuvo Salento vastanottaa pokaalin 
ja onnittelut Ruotsin seniorijärjestön Bo Rydeniltä ja Norjan vastaavan 
Espen Olafseniltä.

Teuvo Salento Pohjoismaiden mestari

Usein kuultu väite ei aina pidä 
paikkaansa. Vaikka kyse on 
fyysisistä ominaisuuksista nii-
tä voidaan kompensoida uu-

den teknologian avulla? Esimerkiksi Golf 
Centerin Fitting LAB -studioissa mailami-
toituspalvelu on nyt jokaisen saatavilla, ja 
sen suosio kasvaa vauhdilla kaikissa pelaa-
jaryhmissä. 

FittingLab-studiossa mailamitoitus 
tehdään yksityisesti, henkilökohtaisena 
palveluna. Mitoitus tapahtuu ammattilai-
sen ohjauksessa ja lyöntituntuman ja omi-
en näkemysten lisäksi tuloksia seurataan 
Trackman-tutkan avulla. Sinä lyöt palloja 
omalla svingilläsi ja kerrot miltä eri vaih-
toehdot tuntuvat. 

Miksi omat mailat 
kannattaa ottaa mukaan 
mailamitoitukseen? 
Omat mailat antavat erinomaisen vertailu-
pohjan, kun uusia lapa- & varsivaihtoehto-
ja ryhdytään testaamaan. Lyöt kymmenen 
palloa omalla rautaseiskallasi ja Trackman 

kertoo lyöntipituuden, pallon lentoradan 
korkeuden, mailanpään nopeuden, pallon 
lähtönopeuden ja kierteet. Sen jälkeen teet 
saman mitoitusammattilaisen tarjoamilla 
vaihtoehdoilla, uuden teknologian mai-
loilla. Tapiolan FittingLabissa lyöt pallot 
sisältä studiosta eteesi aukeavalle rangelle 
ja näet itse pallon lentoradan alusta lop-
puun saakka. 

Anteeksiantavat mailat – onko 
sellaisia?
Jokaisessa lavassa on kohta (sweet spot), 
josta pallo lähtee kuin kuiskaten oikealle 
lentoradalleen, mutta meille klubipelaajil-
le tulee myös epäpuhtaita osumia. Useilla 
mailavalmistajilla on kehittyneen tekno-
logian ansiosta lapoja, joissa ns. kehäpai-
noa on voitu lisätä. Kehäpainon saaminen 
lavan reunoihin merkitsee parempaa lop-
putulosta epäpuhtaille osumille. Pallo len-
tää silloinkin pidemmälle ja suorempaan. 
Mikäli tarvitset eniten apua lähipeliisi, 
voidaan lavoissa painoa siirtää haluttuun 
kohtaan ja helpottaa kierteen syntymistä.

Sinun päätöksesi ratkaisee!
Jokainen mailamitoitusammattilainen 
sanoo, että pelaajan oma tuntuma, mil-
tä mailat näyttävät ja tuntuvat, ratkaisee 
eniten. Se on helppo uskoa, sillä tus-
kinpa kukaan valitsee välineitä, joista ei 
pidä. Toisaalta mitoituksessa käytetty 
Trackman-tutka kertoo kylmät faktat mai-
lojen eroista. 

Lisäänautintoa pelaamiseen!
Golfin sanotaan olevan maailman vai-
kein mailapeli ja siltä se usein tuntuukin. 
Uusilla mailoilla peliin saa uutta energiaa 
ja onnistumisia, ja se jos mikä saa meidät 
palaamaan kentälle yhä uudelleen. Tutustu 
Golf Centerin Mitoituspalveluihin, varaa 
aika ja tule paikan päälle.

Pitääkö paikkaansa, että kun

ikää tulee,
lyönnit lyhenevät?

Golf Center TAGi
Turveradantie 17, 02180 Espoo 
puh. 020 7428500

www.ongolf.fi  nettikauppa avoinna 24/7. 
Puhelinmyynti 020 7428590 palvelee ma–pe 9–17

Kaikki onnistuu, 
kun kysymys on 
OnGolfin 
ryhmämatkoista
OnGolfin ryhmämatka on aina mittatilausmatka. 
Voit lähteä matkalle pelikavereiden kanssa, oman 
klubin porukalla, järjestää yrityksesi asiakkaille 
palaverimatkan golfin merkeissä tai lähteä 
pelaamaan vaikka koko suvun voimin. Kohteeksi 
voitte valita jonkun OnGolfin kymmenistä 
pelimatkakohteista tai melkein minkä tahansa 
maailman golfkohteista.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista 
info@ongolf.fi

OnGolfin ryhmämatka on helppo ja huoleton. 
Kaikki on valmiiksi järjestetty luotettavasti 
ja Suomen johtavan golfmatkojen järjestäjän 
kokemuksella. 

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa 
ryhmämatkoista sekä hyviä esimerkkejä 
matkakohteista ja hinnoista.
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4. Antin pallo on 
kuvan mukaisessa paikassa, 
kivenlohkareen alla. Lipun 
sijainti on kuvasta alaspäin.

a) Vaikka Antti seisoo 
 tiellä (kiinteä haitta), 
 tilanteesta ei voi 
 vapautua ilman 
 rangaistusta, koska 
 palloa ei voi pelata
 b) Antin on pelattava palloa sen sijainti- 
  paikaltaan
 c) Koska tie on kiinteä haitta, Antti 
  voi rangaistuksetta pudottaa pallon
  mailanmitan päähän lähimmästä
   vapauttavasta paikasta, ei lähem-
  mäksi reikää

5. Kaste ja huurre ovat irrallisia luonnonhaittoja
 viheriöllä mutta eivät muualla.

 a) Oikein
 b) Väärin

6. Väylällä on kaksi lähekkäistä paikka merkit-
ty korjattavaksi alueeksi. Leenan pallo päätyy toiselle 
niistä. Leena vapautuu korjattavasta alueesta säännön 
25-1a mukaan ja hänen pallonsa vierii mailanmitan ver-
ran, ei lähemmäksi reikää. Kun Leena asettuu lyömään 
palloaan, hän seisoo toisen korjattavan paikan sisällä. 

 a) Leenan on pudotettava pallo uudel-
  leen, koska se vieri liian pitkälle
 b) Leenan on pudotettava pallo uudel-
  leen, koska korjattava alue vaikuttaa
  edelleen
 c) Leenan pallo on pelissä, mutta hän voi
   edelleen vapautua uudesta korjattavasta
  alueesta

KYSYMYKSET

1. Pelajaan pallo on lähellä reikää. Putatessaan 
pelaaja pitää toisella kädellä sateenvarjoa ja puttaa
yhdellä kädellä pallon sisään. Reikäpelin ollessa kyseessä 
vastustaja vaatii reiän voittoa itselleen, koska pelaaja 
suojautui sadetta vastaan.

 a) Pelaaja häviää reiän
 b) Pelaaja saa yhden lyönnin rangaistuksen
 c) Ei rangaistusta

2. Markun pallo menee viheriön viereiseen sivuve-
siesteeseen eikä ole pelattavissa. Markku pudottaa pallon 
kahden mailanmitan päähän esteen rajan ylimenokoh-
dasta, ei lähemmäksi reikää. Pallo osuu ensiksi viheriön 
ulkopuolelle ja vierii sitten viheriölle, Pallo vieri alle kah-
den mailanmitan verran eikä mennyt lähemmäksi reikää.

 a) Pallo pelataan paikaltaan ilman 
  rangaistuksia
 b) Pelaajan on asetettava pallo kohtaan, 
  jossa ensiksi osui kenttään
 c) Pelaajan on uusittava pudotus

3. Virpin pallo lähtee avauslyönnillä kohti 
huonokuntoista karheikkoa, jossa on osittain pelk-
kää savea. Palloa ei löydy eikä aluetta ole merkitty 
kunnostettavaksi alueeksi. Tilapäistä vettä ei näy. 

 a) Koska Virpi tietää pallon hävin-
  neen saven joukkoon, hän voi 
  ilman rangaistusta pudottaa 
  pallon lähimpään vapauttavaan 
  paikkaan
 b) Virpin pallo on kadonnut ja 
  hänen on uusittava aloituslyöntinsä 
  yhden lyönnin rangaistuksella
 c) Virpi pudottaa uuden pallon
  paikkaan, johon hän uskoo pallonsa
    hävinneen 

Sääntöpähkinöitä syksyn iloksi

Sääntöpalsta

VASTAUKSET

1. c) Sääntö 14-2a kieltää pelaajaa ottamasta
vastaan ulkopuolista apua suojautuessaan sateelta. 
Pelaaja saa kuitenkin itse suojata itseään ja yhdellä kädellä 
saa putata.

2. c) Sääntö 20-2c(iii) vaatii uudelleen pu-
dottamisen, jos pallo vierii viheriölle. Jos kahden mailan-
mitan sääntö olisi sallinut pallon pudottamisen viheriölle, 
olisi Markku voinut näin tehdä.

3. b) Koska alue ei ole korjauttavaa aluetta 
eikä tilapäistä vettä ole, pelkkä savinen alue ei anna Vir-
pille oikeutta välttyä kadonneesta pallosta ja lyönti on 
uusittava säännön 27-1a mukaan.

4. a) Sääntö 24-2b ei salli kiinteästä haitasta 
vapautumista jos jokin muu seikka (tässä tapauksessa tien
ulkopuolella olevan kiven alle juuttuminen) estää Anttia 
lyömästä palloa. Antti voi käyttää pelaamattoman paikan 
sääntöä 28 tai yrittää sankarilyöntiä edellyttäen, että palloa
lyödään kunnolla.

5. b) Määritelmä Irrallinen luonnonhaitta

6. c) Leenan pallo on pudotettu oikein. 
Koska Leenan lyöntiasenttoon vaikutta eri korjattava alue, 
hän voi joko pelata tästä tai vapautua uudelleen säännön 
25-1a mukaan.

Kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

Kari 
Bastman 

Terve taas kaikki seniorigolfaajat! Kausi vielä jatkuu ellei muuten niin ulkomaan pelireissuilla. 
Tässä syyspeleihin sopivia sääntötestejä.

The Secret 
of Golf                                        

IT´S AN EASY GAME
Everyone can learn 
to play golf. Once a 
player has mastered 
the grip and stance, 
all he has to bear in 
mind, in the brief 
two-second interval 
it takes to swing, is 
to keep his left elbow 
pointed in toward 
the left hip and his 
right arm loose and 
closer to the body 
than the left… and 
take the club head 

past his right knee… and then break the wrists at 
just the right instant while the arm is still travelling 
straight back from the ball and the right arm stays 
glued to the body… and the hips come around in a 
perfect circle;  and meanwhile, the weight must be 
60 percent on the left foot and 40 percent on the 
right foot at the start…and at just the right point in 
the turn the left heel bends in towards the right in 
a dragging motion until the left heel comes off the 
ground… but not too far… and be sure the hands 
are over the right foot, but not on the toe more 
than the heel… and be sure the hands at the top 
of  the swing are high and the shaft points along a 
line parallel with the ground… and pause at the top 
of the swing and count one, then pull the left arm 
straight down, and don´t uncock the wrist too soon. 
Pull the left hip around in a circle… but don´t let 
the shoulders turn with the hips. Now transfer the 
weight 60 percent to the left foot and 40 percent 
to the right… and tilt the left foot so the right side 
of it is straight… watch out for the left hand, it´s 
supposed to be extended… but not too still or the 
shot won´t go anywhere… and don´t let it get loose 
or you´ll smother the shot… and don´t break too 
soon but keep your head down… then hit the ball. 
That´s all there is to it.

So what´s the problem?
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LÄHETTÄJÄ:
Suomen Golfseniorit ry
Radiokatu 20
00093 VALO

SGS loGotuotteet
talvikausi 2017-18

Valikoimasta löytyvät edelleen kivoissa värivaihtoehdoissa Havsten-neuleet 
(66 eur) ja Glade-perustakit (68 eur) sekä naisille ja miehille. Miehille on 

tarjolla kesästä tuttua Gailes-pikeetä (49 eur) syksyn väreissä.

  S
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FINLAND

Uutta miehille!
Nyt talvikaudella miehille on uutuutena 
Leven-pikee. Valittavina ovat kirkas 
sininen valkoisella raidalla ja navy blue 
oranssilla raidalla. Oikein raikkaat 
väriyhdistelmät ja hinta edullinen 49 eur 

(ovh 69,90).

Lämmintä syksyn 
kierroksille!

Naisille Abbey fleece-takki 
hintaan 69 eur(ovh 89,90) väreinä 

musta, punainen, valkoinen ja lava.

Miehille Hybrid-takki 
hintaan 89 eur 
(ovh 119,90) väreinä 
harmaa ja punainen.

Kaikissa tuotteissa on 
tyylikkäästi brodeerattuna 

SGS:n logo. 

Naisille kokovaihtoehtoja on XS-XXL ja miehille S-XXXL. 
Kausituotteissa saattaa saatavuus olla rajoitetumpaa.

Hinnat sisältävät alv:n. Toimitusmaksu on 5 euroa / tilattu tuote. 
Tilaukset: mailisoukka@gmail.com tai 040-5010 358.

Kuluneesta kaudesta kiittäen ja hyvää loppuvuotta!
Maili


