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Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen 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 toimin- 
taa sekä yhtistyössä Golfliiton kanssa koordi-
noida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet 
sinä vuonna kun täyt tä vät 55 vuotta ja 
naiset 50 vuot ta. Jäsenmaksun mak sa neita 
senioreita oli vuoden 2015 elokuun lopussa 
yli 12 900.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Audi Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit ja Audi 
Senior Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille M55 Haastajatour, M65 Tour, 
M70 Tour, N60 Tour ja Senior Aluetour. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open ovat avoinna myös SGS:ään kuulu-
mattomille Suomen Golfliiton jäsenseuro-
jen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-joukkuekilpailut. 
EGA:n (European Golf Association) järjestä-
mät miesten EM-kisat olivat syyskuun 
alussa Bulgariassa ja naisten vastaavat kisat 
samaan ai kaan Liettuassa. Kesä-heinäkuun 
vaihteessa järjestettiin ESGA:n (Eu ro pean 
Senior Golf Association) miesten M70-
joukkuei den mestaruuskilpailut Tanskassa ja 
M55-sarjan kisat elokuussa Luxemburgissa. 
ESLGA:n (European Senior Ladies Golf 
Associations) mestaruus kilpailut, nimeltään 
Marisa Sgaravatti Trophy,  sekä N65-
joukkuekilpailut järjestettiin heinä kuussa 
Tsekin Karlovy Varyssa.  

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 40%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei-
set Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. 
Kesäpäiviä järjestettiin neljät eri puolilla 
Suomea, Uudessakaupungissa, Iitissä, 
Helsingissä ja Vuokatissa. 
     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: 
www.suomengolfseniorit.fi.SGS julkaisee 
Seniorigolfari-nimistä jäsenlehteä kaksi 
kertaa vuodes sa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi sen 
syyskokouksen valitsema hallitus, johon tällä 
hetkellä kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän 
jäsentä. 

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:
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Kulunut kesä oli kaksijakoinen, 
alkukesänä vallisteva säämuoto 
oli kuvan kaltai nen ja vasta elo-
kuussa saatiin nauttia auringos-
ta, jopa helteestä. Kuva Espoon 
Golfseurassa heinäkuun 17.-18. 
päivänä pelatusta FST-kisasta

Seniorien pelikausi 2015 on  takana ja lienee yhteen-
vedon paikka. 
 Sään osalta kulunut kausi oli selkeästi kaksijakoi-

nen. Alkukausi, kesä-heinäkuu, oli viileä ja sateinen ja 
aiheutti pieniä ongelmia kisojen ja tapahtumien toteutuk-
sessa, mutta ohjelma hoitui kuitenkin suunnitellulla taval-
la. Elo- ja syyskuu sen sijaan olivat aivan poikkeuksellisen 
lämpöisiä ja vähäsateisia mikä käänsi tilanteen hienoksi ja 
koko kaudesta saatiin hyvin positiivinen ja tuloksekas.

SGS:n järjestämissä kilpailuissa osanottajamäärien 
kasvu jatkui ja joidenkin tourien osalta lisäys oli jopa 20%. 
Hyvät osanottajamäärät ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, 
että kilpakenttien hankinta meidän kisoihin on selvästi 
helpottunut ja yhteistyö toimii.

Kansainvälisissä kisoissa saavutukset olivat hyviä jos-
kin palkintopallisijoitukset olivat harvassa. Joukkuekisoissa 
Suomi saavutti seniorinaisten N65-kisassa neljännen si-
jan ja miesten ESGA:n M55 kisoissa sijat neljä ja viisi.
Henkilökohtaisissa EM-kisoissa Unkarissa seniorinaisten 
(N50) Minna Kaarnalahti oli komeasti toinen.

Kesäpäivät jatkoivat tasaista suosiotaan ja niissä pari 
seikkaa jäi erikoisesti mieleeni. Ensimmäiset kesäpäivät 
Uudessakaupungissa olivat järjestelyiltään ja toteutuksel-
taan aivan erinomaiset. Uudenkaupungin Golfklubi oli 
paneutunut asiaan perusteellisesti ja vapaaehtoisten suuri 
joukko huolehti osanottajista todella hyvin. Kiitos Uki! 

Myös Katinkullan kesäpäivä jäi mieleen, lähes koko kier-
roksen ajan satoi vettä ja kenttä oli haastava pelata, mutta 
kaikki yli 70 senioria pelasivat kierroksen läpi ja pelin jäl-
keen hymy oli herkässä – hyvä seniorit!

SGS:n syksyn ohjelmaan kuluu perinteisesti yhdis-
tyksen syyskokous, mikä pidetään Metropoliassa torstaina 
19.11.2015. Open Forumissa keskustellaan SGS:n toi-
minnan kehittämisestä. Tilaisuuteen tuo terveisensä myös 
Golfliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen.

Tammikuussa 30.-31. päivänä kokoonnutaan Vieru-
mäelle seniorien talvipäiville golfasian ja liikunnan pariin.

Ensi vuosi 2016 on meidän toiminnassamme juh-
lavuosi kun SGS täyttää 35 vuotta. Jäsenmatkojen aloit-
tamisesta tulee ensi vuonna kuluneeksi 10 vuotta, joten 
siinäkin on juhlan aihetta. Juhlavuosi tulee näkymään jois-
sakin tapahtumissa vuoden aikana.

Lämmin kiitos kuluneesta kaudesta kaikille toimin-
nassamme mukana olleille niin osallistujille kuin tilai-
suuksia järjestäneille!

Lopuksi toivotan kaikille seniorigolfareille hyvää ja aktii-
vista syksyä sekä talvea ja onnekasta vuotta 2016.

Pertti Raimiala

  Puheenjohtajalta

värikäs, tasaisen kasvun 
kesä
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S uomen Golfliiton yh-
dessä maan lajiseuro-
jen, SGS:n ja muiden 
yhteis työkumppaneiden 
kanssa järjestämästä kan-
sallisesta golfviikosta tuli 

Viipurin Golfissa täysosuma.  
Kesäkuun alussa vietetyn viikon aika-

na lajiin tutustui Lappeenrannassa 90 kä-
vijää. Kun muutamat innokkaimmat kä-
vivät kertaamassa alkeita viikolla kahdesti 
tai jopa kolmestikin, ikäryhmälle 55+ 
suunnatun tapahtumaviikon kokonaissal-
doksi kirjattiin peräti 170 tutustumisker-
taa. Onnistunut kampanja poiki lopulta 
50 uutta seuran jäsentä, joista 35 hankki 
pelioikeuden jo ensimmäiseksi kaudeksi.

Viipurin Golfin toimitus-/toimin-
nanjohtaja Terhi Salminen on syystäkin 
riemuissaan. ”Ilman seniorien panostusta 
näin suuren mittakaavan tempaus ei olisi 
millään onnistunut. Tämä oli seurahenkeä 
parhaimmillaan”, hän tilittää.

Kampanjakirje 
kohderyhmille
Seuran toimivan johdon ja senioritoimi-
kunnan yhteistyönä toteuttama hanke 
lähti liikkeelle seitsenkohtaisen projekti-
suunnitelman pohjalta jo helmikuussa. 
Tuolloin potentiaalisia kohderyhmiä ta-
voiteltiin golfin myönteisiä terveysvaiku-
tuksia korostavalla kampanjakirjeellä, jota 
jaettiin verkossa ja toimitettiin ilmoitus-

tauluille Lappeenrannan seudun yrityk-
siin, kuntosaleille ja järjestöihin. 

Seuraavassa vaiheessa kiinnostuneille 
ryhmille tarjottiin lajiesittelyjä ja sellainen 
myös järjestettiin mm. eläkeläisjärjestön 
keväisessä kuntoliikuntatapahtumassa. 
Sanomaa kansallisesta golfviikosta levitet-
tiin lehti-ilmoituksin ja paikalliseen me-
diaan laadituin ennakkojutuin tavoitteena 
houkutella mahdollisimman runsaasti vä-
keä tutustumaan golfiin aidossa lajiympä-
ristössä. 

Golfviikko 
kohokohtana
Kesäkuun alussa järjestetystä kansallisesta 
golfviikosta tuli luonnollisesti kampanjan 
kohokohta. Sen onnistumiseksi seura ja se-
nioritoimikunta panivat kaiken mahdolli-
sen peliin.  Kampanjaviikon vetäjäksi heit-
täytyi antaumuksella senioritoimikunnan 
puheenjohtaja Teuvo Käyhty ja golftiedon 
ja -taidon asiantuntijaksi ilmoittautui pro 
Pertti Ahokas avustajinaan kolmekym-
mentä innokasta seuran senioria ja jäsentä.

Kansallinengolfviikkotäyttikaikkiodotukset

Viipurin Golfilla 
meneStykSekäS 
jäSenkampanja

KAUAN ELÄKÖÖN GOLFARI
1.–7.6.

Golf tekee hyvää! Se on paras ja ehdottomasti mukavin tapa estää ikääntymisen vaikutuksia. 

Pitkäkestoisena, sopivasti sykettä ylläpitävänä liikuntamuotona golf soveltuu kaikille ja edistää 

nivelten liikkuvuutta ja lihaskuntoa mitä mainioimmalla tavalla. Ja kaikki tämä yhdessä hyvien 

kavereiden kanssa. Meitä on paljon, pidetään keho ja mieli kunnossa. Pelataan golfia!

golf.fi/go
lfviikko

Viipurin Golfin jäsenet olivat luovuttaneet vanhoja varusteitaan golftulokkaiden käyttöön. Välinearsenaalista löytyi 
sopiva maila jokaiselle.

Teksti ja kuvat: Seppo Rönkkö
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Tervetulotoivotusten ja alkukahvittelun jälkeen pro Pertti Ahokas otti joukon hotei-
siinsa kentän lähipelialueella (kuva oik.)

Kahilanniemen vesirange täyttyi golfviikolla tutustujista, jotka saivat lyödä kelluvia 
palloja Saimaaseen riemurinnoin.

Innokkaimmat etenivät viikon aikana jo kokeilukierrokselle. Rauni Sinkkonen jatkaa 
raffista kohti viheriötä. Lyöntiä seuraavat ryhmän kierroskummina toiminut Soile 

Salminen ja Sirkku Okko (kuva alh.)

Kaikki golfviikon tapahtumat Viipurin Golf keskitti kaupun-
gin sydämessä sijaitsevalle Kahilanniemen 9-reikäiselle kentälle, 
missä aloittelijat pääsivät perehtymään lajin alkeisiin kiireettömäs-
sä ja leppoisassa ilmapiirissä. Samalla täysimittainen Etelä-Saimaa 
-golfkenttä vapautettiin täysin normaaliin pelikäyttöön.

Ohjattua toimintaa
Kahilanniemessä tutustumistilaisuuksiin tulijoita odotti alkajaisik-
si kahvi- ja mehutarjoilu klubiravintola Griinin herkullisine munk-
keineen. Puolisen tuntia kestäneen vastaanoton ja lajin tietoiskun 
jälkeen osallistujat jakautuivat sopiviin ryhmiin ja suuntasivat 
kentän harjoitusalueelle. Siellä osallistujat saivat yhteisen alkuläm-
mittelyn ja -veryttelyn jälkeen mailan käteen ja jatkoivat ohjatusti 
tositoimiin: puttaamaan, chippaamaan ja lyömään vesirangella kel-
luvia palloja puomitetulle alueelle Saimaaseen. Halukkaat pääsivät 
myös kummin opastuksella ja seuran jäsenten koulutuskäyttöön 
luovuttamilla mailoilla pelaamaan kentällä muutaman väylän.

Jokaisena tapahtumaviikon arkipäivänä uusille golftulok-
kaille oli tarjolla kaksi ohjattua kolmen tunnin tutustumisjaksoa. 
Lauantaina ja sunnuntaina lajiin saattoi tutustua ohjaajien valvon-
nassa viiden tunnin ajan.  Lisää mielenkiintoa päivittäiseen ohjel-
maan toivat golfvarusteiden kirpputori, väline-esittely ja arvonnat 
kaikkien osallistujien kesken. Kunkin päivän onnekkaimman on-
netar palkitsi golfin alkeiskurssilla ja koko viikon onnekkaimman 
kurssin lisäksi myös Viipurin Golfin jäsenyydellä ja Kahilanniemen 
kentän pelioikeudella.

Huomio jälkihoitoon
Koko kampanjan läpiviennissä tärkeänä järjestäjät pitivät sitä, ettei 
ponnistelu rajoitu vain golfviikkoon, vaan että osallistujista pide-
tään huolta myös tapahtuman jälkeen tukemalla, kannustamalla ja 
innostamalla. 

Varttuneeseen väkeen kohdistunut kampanja todisti kouriin-
tuntuvasti, että suurissa ikäluokissa piilee aktiivisten ja sitoutuvi-
en pelaajien väkevä voimavara vielä vuosikausiksi eteenpäin. Tätä 
mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä.
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  Kesäpäivät    
2015  

KeSäPäivät KeRäSivät 335 OSalliStujaa
Suomen Golfseniorien kesäpäiviä vietti tänä vuonna neljällä paikkakunnalla yhteensä 335 senioria. Eniten 
väkeä oli heinäkuun alussa kauden avauskohteessa Uudenkaupungin Golfissa, jossa 113 senioria pelasi upeassa 
kesäsäässä. Seuraavalla viikolla Vuosaaressa senioreita taisi pelottaa kentän linksmäiset raffit ja vielä enemmän 
uhkaava sääennuste ja siellä jäätiin lopulta 61 pelaajaan viime hetken peruutusten vuoksi. Kilpailu kuitenkin 
voitiin pelata kuivassa säässä auringon välillä paistaessa. Iitissä tapahtuma kokosi yhteensä yli 90 osallistujaa 
sään suosiessa jälleen tapahtumaa. Vuokatin Katinkullassa 70 osanottajaa ei välittänyt sade-ennusteista ja kil-
pailu voitiin viedä läpi sadekuurojen välillä virkistäessä pelaajia. 

uudessakaupungissa 
supersää, superjärjestelyt ja superporukka
Kauden 2015 ensimmäiset kesäpäivät järjestettiin 2. heinäkuuta Uudenkaupungin Golfklubilla. Kylmän, 
sateisen ja tuulisen kesäkuun jälkeen heinäkuu alkoi lupaavasti ja Uudessakaupungissa oli upea keli. 
Senioritoimikunnan vetäjä Jaakko Suominen oli tehnyt kellosepän työtä suunnitellessaan ja järjestellessään 
kaikki valmiiksi päivän ohjelmaa varten. Ja lopuksi päivän tärkein tekijä olivat 113 iloista golfsenioria val-
miina aloittamaan kauden kesäpäivät. Kilpailijoiden siirtäminen omille lähtöpaikoilleen tapahtui sukkelasti 
hyvin suunnitelluilla kuljetuksilla, joilla pelaajat ja bägit siirtyivät eri puolille kenttää. Näin tehokkaita järjes-
telyjä en ole aiemmin nähnyt järjestämilläni kesäpäivillä.

Suuri pelaajamäärä hidasti hieman peliä, joka lähtöpaikasta riippuen kesti 4 ½ – 5 tuntia, mutta se 
ei tuntunut pahemmin pelaajia haittaavan. Klubitalolla pelaajia odotti erinomainen buffet-lounas kala- tai 
lihavaihtoehdolla ja runsaalla salaattipöydällä jälkiruuan ja juomien kera.

Lounaan jälkeen päästiin heti käsiksi tuloksiin. SGS:n puheenjohtajan Pertti Raimialan oli pakko 
todeta saatuaan listat käteensä, että uusikaupunkilaiset eivät olleet kovin kohteliaita vierailleen. Naisten 
kärjessä oli oman seuran Tuula Laivo, 37 p ja toisena samoin kotiseurasta Marjatta Keihäskoski, 35 p. 
Kotijoukkojen rintamaa pääsivät hiukan hajottamaan Kanavagolfin Raija Lindfors, 33 p ja Lakeside 
Golf Vammalan Marjukka Kuorilehto, 33 p. Edelleen samalla tuloksella loput palkinnot veivät kotiseu-
ran Pirjo Suominen ja Riitta Nikula.

Miesten puolella oltiin vielä tylympiä, sillä peräti viisi ensimmäistä sijaa meni kotiseuran edusta-
jille seuraavin tuloksin: 1) Rauno Hietamäki, 35 p 2) Raimo Nieminen, 35 p 3) Kalle Pyykkönen, 34 
p 4) Esko Kylä-Kaila 33 p ja 5)  Risto Vainio, 33 p. Pertti Raimiala jääväsi itsensä kuudennelta sijalta, 
joten palkinnon sai Kultarannan Pertti Väisänen pistemäärällä 32 p.

Erikoispalkinnoissa Uudenkaupungin Rauno Niemimäki puhdisti melkein pöydän viemällä lä-
himmäs lippua -palkinnon ja parhaan miesten scratchin, 79 lyönnillä. Pisin avaus oli Aurinkogolfin 
Päivi Nevarilla ja naisten paras scratch oli Porin Golfkerhon Maarit Lepomäellä, 89 lyöntiä.

Tilaisuuden päätteeksi UGK:n senioritoimikunnan vetäjä Jaakko Suominen kiitti osanottajia 
mukanaolosta ja hienon kilpailun tekemisestä samoin kuin omaa organisaatiotaan uhrautuvaisesta 
osallistumisesta ja kilpailun sujuvasta läpiviennistä. SGS kiittää Uudenkaupungin golfia upeasta kil-
pailusta.

vuosaaren linksit
Seuraavalla viikolla kesäpäiviä jatkettiin Vuosaaren kentällä Helsingissä. Uhkaava saderintama ehti 
kuitenkin ohittaa kaupungin aikaisin aamulla ja pelaamaan päästiin kuivassa, mutta tuulisessa säässä. 
Märkä alkukesä oli kasvattanut raffit tuuheiksi ja varapallon pelaamiseen oli aihetta aina, kun pallo 
meni hieman sivuun. Ajoittain navakkakin tuuli toi todellista links-golfin tuntua peliin, sillä Vuosaaren 
kenttähän sijaitsee aivan meren rannassa ja puuttomalla kentällä tuulella on merkitystä myös tuloksiin.

Hyvin kaikki kuitenkin saivat kierroksensa valmiiksi ja päästiin siirtymään Vuosaaren ravintolan 
erinomaiselle lounaalle. Ravintola Links on golfravintolaksi siitä harvinainen, että se palvelee lounas-
aikaan myös lukuisia läheisten yritysten ja Vuosaaren sataman työntekijöitä, eikä syyttä  näytänyt olevan 
hyvin suosittu.

Naisista raffit vältti parhaiten oman seuran Kirsi Markkanen, tiukkaa vastusta tarjosi GPi:n Raili 
Markkanen, molemmilla 36 pistettä. Kolmannen tilan vei Katriina Larvonen, IGS, 35 p. Miehissä voit-
tajaksi nousi HieG:n Juha-Pekka Martikainen, 37 toisena Martti Autio, NGK, 35 p ja kolmas Rauno 
Saarinen, LoG, 35 p. Parhaan scratch-tuloksen pelasivat Kirsi Markkanen, 95 ja Martti Autio 87 lyöntiä. 
Lähimmäksi lippua osui Jyväskylän Reijo Savolin ja pisimmän draivin löi SHG:n Raija Rautavalta.
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  Kesäpäivät    
2015  

iitissä paistoi jälleen 
aurinko
Kauden kolmansilla golfseniorien kesäpäivillä Iitissä osui kaikki 
kohdalleen. Osanottajien mieltä nostatti kuluvan kesän tähän 
saakka harvinainen ilmiö: lämmin, aurinkoinen poutapäivä. 

Itse kesäpäivän ohjelma sujui Iitti Golfin Niskaportin 
maalaismaisemissa 15. heinäkuuta tutuksi tulleen kaavan mu-
kaan. Kesäpäivän avauksen ja tervetulotoivotusten jälkeen 93 
osanottajan joukko suunnisti tiiauspaikoille ja lähti kisakierrok-
selle hyväkuntoiselle kentälle. Viisi tuntia kestäneen kisarupea-
man jälkeen pelaajat jakoivat auliisti kehuja etenkin viheriöiden 
mainiosta kunnosta.

Niskaportin vanhassa asuinrakennuksessa kesäpäiväväki 
nautti vatsan täydeltä lohikeittoa ja salaattia. Tunnelmaa tupaan 
viritti kitaroineen Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja golfari 
Jyrki Hyttinen, jonka soittokeikat ja pelit ainakin kaakkois-
kulmalla jatkossa harvenevat. Lapinhulluus näet vetää miehen 
syyskuun alusta Inarin kunnanjohtajaksi.

Kesäpäivä huipentui klubin täpötäydellä terassilla, 
kun SGS:n Pertti Raimiala ja Kristian Toivio yhdessä Iitti 
Golfin se nioritoimikunnan puheenjohtajan ja puuhanai-
sen Kirsti Raution kanssa ryhtyivät jakamaan palkintoja. 
Erikoiskilpailuissa kunnostautuivat Imatran Golfin Seppo 
Isbom, joka löi pallon lähimmäksi lippua ja Koski-Golfin 
Juhani Mäkirinne, joka puolestaan löi palloa pisimmälle. 
Tasoituksettoman lyöntipelin parhaasta tuloksesta vastasivat 
Seppo Isbom (78) ja Iitti Golfin Eira Koskinen (86).

Pistebogeyna käydyssä kilpailussa kotikenttäetu nousi 
esiin, sillä niin miesten kuin naistenkin sarjassa voitto meni 
oman seuran pelaajalle. Miesten sarjassa mestaroi Pekka 
Solehmainen 41 pisteellä, toiseksi tuli IGS:n Esko Ihalempiä 
(38) ja kolmanneksi muutakin palkintopöytää urakalla putsan-
nut Seppo Isbom (37).Naisten sarjan voiton vei Eisa Koskinen 
38 pisteen tuloksella, toisen sijan valloitti Porvoo Golfin Helena 
Ruohonen (36) ja kolmanneksi golfasi samalla pistemäärällä 
IGS:n Kirsti Rautio.

pohjoiseen 
katinkultaan
Kauden viimeiset Kesäpäivät pelattiin Vuokatin Katinkullassa 
ja sen Nuas-kentällä. Kisaa edeltävällä viikolla oli ollut reippaita 
sateita ja vielä edellisenä yönäkin satoi runsaasti, joten kentällä 
oli paikoitellen melkoisesti tilapäistä vettä. Osittainhan Nuas 
on onneksi hiekkapohjainen ja olikin siksi suurelta osin  hyväs-
sä pelikunnossa.

70 hyvin varustautunutta senioria suuntasi infotilaisuu-
den jälkeen kentälle. Jatkuva sade oli jo loppunut, mutta ym-
päristössä kierteli vielä tummia pilviä. Vesi ei peliä todellakaan 
haitannut, viheriöt olivat erinomaiset ja ainoat lätäköt näkyivät 
Nuas-järven rannassa olevilla väylillä. Pari sadekuuroa eivät tah-
tia haitanneet. Taukotuvalla tauot meinasivat venähtää jopa yli-
pitkiksi, kun paikallinen trubaduuri Teuvo Piirainen viihdytti 
ja laulatti pelaajia.

Pelin jälkeen suunnattiin ravintolaan nauttimaan savupo-
rojuustokeitosta ja salaattipöydästä ja pian päästiin myös jaka-
maan palkintoja. Paikallistuntemus oli siinä valttia, sillä lähes 
kaikki palkinnot menivät, jos ei nyt omaan seuraan, niin sitten 
naapureille tai ainakin melkein. Naisissa voiton vei Kajaanin 
Leena Niskanen 38 pisteellä ennen kotiseuran Kaarina 
Seppästä, 36 p ja Tahkon Maija Hakkaraista, 34 p. Miehissä 
voitto meni Paltamon Olavi Rusaselle, 41 p ja seuraavat kaksi 
sijaa Katinkultaan Taavi Tainijoelle, 37 p ja ArtoTiusaselle 36 
p. Parhaat scratch-tulokset pelasivat Arto Tiusanen, 80 ja Marja 
Nissinen Raahentienon Golfista, 86 lyöntiä.

Kristian toivio, Seppo Rönkkö (iitti)

KATInKuLTA

IITTI

VuOSAARI

uuSIKAuPunKI
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tänä vuonna ei 
joukkuemitaleja 

mutta yksi holari

Olemme tänä kesänä jälleen 
osallistuneet sekä EGA:n, ESGA:n 

sekä ESLGA:n järjestämiin EM-
joukkuekilpailuihin. Lisäksi muutamat 

pelaajat ovat osallistuneet henkilö-
kohtaisiin EM-kilpailuihin Unkarissa,

 missä Minna Kaarnalahti nappasi 
hopeamitalin. Suomen EM-jouk-
kueiden pari vuotinen mitaliputki 

katkesi valitettavasti tänä vuonna. 
Parhaat saavutukset olivat N65-
joukkueen neljäs sija Tsekissä ja 

M55-joukkueiden neljäs ja viides 
sija Luxemburgissa sekä Jouko 

Latvakankaan samoissa 
kisoissa tekemä holari.

tekstit ja kuvat: liisa eerola, Heikki Hallaranta, Pirjo Sipronen

  
  
  eM-joukkuekilpailut   
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ESGA:n M70 EM-kilpailut pelattiin Tanskan Nyborgissa 
29.6-2.7.2015. 
  Matka alkoi Finnairin aamulennolla Kööpenhaminaan, 

josta 140 km bussimatka kisakaupunkiin Nyborgiin. Matka kesti 
linja-autolla hiukan toista tuntia hyväkuntoista moottoritietä pit-
kin. Linja-automatka päättyi mahtavien siltojen ylitykseen, jonka 
jälkeen oltiinkin jo Nyborgin kaupungissa. Siltakokonaisuus nä-
kyi mainiosti kaupunkiin.

Joukkueen rungon muodosti viime vuonna Englannissa mu-
kana olleet Jaakko Marttinen, Rainer Nyman, Juhani Rahikainen 
ja Esko Öysti. Uusia pelaajia olivat tällä kertaa Erkki Ripatti ja 
Pekka Tolvanen, jotka tosin ovat monta kertaa aikaisemmin ol-
leet Suomen EM-joukkueessa. Kapteenina toimi viime vuosien 
tapaan Heikki Hallaranta

Tulopäivän ohjelma sisälsi pientä ”verryttelyä” ja tutustu-
mista Sct. Knuds Golfklub’iin. Maanantaina oli virallinen har-
joituspäivä. Meillä oli perinteisesti aamulähdöt. Aamu valkeni 
hiukan pilvisenä ja näytti, että yön aikana oli ripotellut hiukan 
vettä. No, eipä kenttä ainakaan pölissyt.

Illalla kierroksen jälkeen oli kapteenien kokous, virallinen 
valokuvaus ja avajaisseremoniat. Mukana tänä vuonna oli hcp-
joukkueet 20 maasta sekä scr-joukkueet 11 maasta.

Ensimmäinen kilpailupäivä valkeni aurinkoisena ja kohtuul-
lisen lämpöisenä. Meillä oli tiiajat heti aamusta klo 8.30 alkaen, 
eli pääsimme baanalle ensimmäisinä kymppitiiltä. Kilpailukierros 
kesti viitisen tuntia. Ensimmäisen kilpailupäivän four ball -pelien 

jälkeen olimme sijalla seitsemän. Johdossa olevalla Norjalla oli 83 
pistettä ja meillä kasassa 76. Olimme kahden pisteen päässä kol-
mantena olevasta Saksasta. Eli tilanne oli vielä avoin.

Toisen päivän pelimuotona oli edelleen four ball, joka sopi 
meille ja päivän jälkeen saimme kurotuksi kärkeä kiinni siten, 
että olimme yhden pisteen päässä pronssitilasta. Kolmannen päi-
vän single-peleihin lähdimme näin ollen hyvistä asemista.

Valitettavasti Suomen nousujohteinen peli katkesi ratkai-
supäivänä. Single-peleissä joukkue ei saanut parastaan irti. 
Joukkueeme sijoittui lopulta seitsemänneksi, vaikka paripelien 
jälkeen mitalisijakin oli haarukassa. 

Pettymyksen koki myös viimeiseen päivään johdossa läh-
tenyt Englanti, jonka edestä hcp-sarjan Euroopan mestaruuden 
nappasi ylivoimaisella yksilöpelillä Norja. Pronssimitalit menivät 
Espanjaan. Suomen edelle sijoittuivat vielä Portugali, Italia ja 
Tsekki.

Suomen joukkue Tanskassa: Rainer nyman PGC, Jaakko 
Marttinen EGS, Pekka Tolvanen TG, Juhani Rahikainen MG, Erkki 
Ripatti nRG ja Jouko Öysti ERG.

ESGA:nM70joukkuekisat
tanskassa
Nousujohteinenpelihiipuilopussa

Suomen joukkue lähdössä harjoituskierrokselle Sct Knuds Golfklubin kentälle. 
Latua avaamaan lähtevät Juhani Rahikainen, Pekka Tolvanen ja Jouko Öysti. 
Taustalla vuoroaan odottaa Rainer nyman.

  
  
  eM-joukkuekilpailut   
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Marisa Sgaravatti ja Master Team Championship kilpai-
lut järjestetään jokaisessa ESLGA:n jäsenmaassa kier-
tävän vuoron mukaan. Tämävuotinen kisapaikka oli 

Tsekissä Karlovy Varyssä, joka on noin puolentoista tunnin ajo-
matkan päässä Prahasta. Karlovy Varyn erikoisuutena on maan 
sisältä pulppuava mineraalipitoinen terveysvesi jota saa valutettua 
erikoisiin juomamukeihin joka puolella kaupunkia, myös hotel-
leissa. 

Karlovy Varyn kenttä, joka on perustettu ja 1903, oli vaihte-
levamaastoinen ja uskomattoman kaunis. Kenttä oli myös huip-
pukunnossa. Montaa väylää reunustavat havupuut loivat kapeu-
den tunnetta. 

Tänä vuonna kilpailuun osallistui peräti 16 maata ja ilolla 
tervehdimme uusia osallistujamaita kuten Slovakiaa, Unkaria ja 
Puolaa. 

Marisa Sgaravatti Trophyssä Suomen sijoitus kahdeksan jou-
kossa alkaa vakiintua, joten tällä kertaa asetettiin tavoite neljän 
joukkoon lyöntipelien jälkeen. Ensimmäisen päivän jälkeen si-
joituksemme olikin juuri tuo neljäs. Toinen lyöntipelipäivä sujui 
lähes ensimmäisen päivän tahtiin, mutta kun Portugali ja Espanja 
paransivat omia tuloksiaan reilusti niin olimme sijalla kuusi vain 
kaksi lyöntiä neljännestä sijasta jääneenä. Tämä tarkoitti sitä, että 
olimme lohkossa jossa ratkottiin sijoitukset 5-8.

Reikäpelipäivinä kärsimme niukat tappiot sekä Itävallalle 
että Belgialle luvuin 3/2. Molemmissa otteluissa kaikki reikäpe-
lit pelattiin tulokseen asti ja Itävalta-ottelun ratkaisu nähtiin vii-
meisellä viheriöllä. Belgia-ottelun voitto valui vastustajalle vasta 
ensimmäisen jatkoreiän viheriollä. Naistemme reikäpelitaso on 
selvästi parantunut samaa tahtia kuin lyöntipelitaso kun otetaan 
huomioon että olemme viime vuosina päässeet pelaamaan sijoi-
tuksista 5-8, jossa vastustajana on entisiä voittaja- ja mitalistimai-
ta. Tämän vuoden joukkueessa pelasivat Lea Hatunen KGV, Pirjo 
Kortesoja KlG, Marja Virtanen NRG, Sini-Päivi Aaltonen NRG, 
Tiina Selin HGK ja Sari Toivonen PBG. Kapteenina toimi Pirjo 
Sipronen SHG

Ladies´ Master Team Championship, järjestettiin nyt toisen 
kerran. Mukaan saatiin kahdeksan maata. Kolmen päivän peleissä 
pelattiin ensin parasta palloa pareilla Vuokko Karjalainen Kurk 
& Kyllikki Puuppo StLG ja Eila Koutuaniemi HGK & Tuija 
Hannukainen ERG. Näistä paremman parin reikäkohtainen 
tulos huomioitiin. Henkilökohtaiset pelit sujuivat mallikkaasti, 
mutta kovasta yrityksestä huolimatta sijoituksemme oli neljäs. 

Heli Ekströmin kisat pilasi avajaisissa saatu ampiaisen pisto, 
joten on hyvä että kilpailussa on mahdollisuus käyttää varape-
laajaa. Kilpailun voiton vei Espanja, Ranska oli toinen ja Sveitsi 
kolmas.

Ensi vuonna kisat järjestetään Espanjan Aurinkorannikolla 
Guadalminan kentällä elokuun lopulla. 

Master-joukkue Kyllikki Puuppo StLG, kapteeni Liisa Eerola KGV , Heli Ekström 
HGK, Tuija Hannukainen ERG, Vuokko Karjalainen Kurk, Eila Koutuaniemi HGK. 

Sgaravatti-joukkue; takarivissä Sari Toivonen PBG, Lea Hatunen KGV, Pirjo 
Kortesoja KlG, Marja Virtanen nRG ja edessä Sini-Päivi Aaltonen nRG ja Tiina 
Selin HGK. 

ESLGA:nN50jaN65joukkuekisat
tsekissä
MarisaSgaravattijaLadies

  
  
  eM-joukkuekilpailut   

´Masters
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ESGA:nM55joukkuekisat
luxemburgissa
Holarinohellasaaliinaneljäsjaviidessija

ESGA:n M55 EM-kilpailut pelattiin Luxemburgissa 10.-
13.8.2015. 
   Kilpailut käynnistyivät virallisella harjoituskierroksella. 

Meillä oli perinteiseen tapaan aamuajat, joten päästiin kentältä 
pois kohtuulliseen aikaan ja avajaistilaisuuteen valmistautumi-
seen jäi riittävästi aikaa.

Aamu valkeni pilvipoutaisena ja säätieteilijät lupailivat aa-
mupäivälle pientä sadetta, joka myös toteutui ja häiritsi meitä 
hiukan parin väylän ajan. Sade tosin oli niin vähäistä, ettei sillä 
ollut käytännön merkitystä pelaamisen kannalta. Kenttä kyllä oli-
si ehkä kaivannut hiukan vettä, mieluimmin tietysti ennen kiso-
ja. Seuraavan kolmen päivän ennuste oli sateeton ja aurinkoinen 
lämpötilan keikkuessa 30 asteen tuntumilla.

Ensimmäinen kilpailupäivä käynnistyikin aurinkoisena. 
läm pötilakin pysyi 30 asteessa, joten tankkaaminen oli todella 
tärkeää. 

Golf Club Grand-Ducal -kentällä pelannut Championship-
joukkue (scr) oli ensimmäisen päivän jälkeen 315 lyönnillä vii-
dennellä tilalla tasatuloksessa Ranskan ja Itävallan kanssa. Espanja 
oli neljäntenä 312 lyönnillä ja kolmantena Itävalta 311 lyönnillä 
eli kolmanteen sijaan oli vain neljä lyöntiä. Johtopaikkaa tasatu-
loksella 304 pitivät UK ja Hollanti.

Cup-joukkue (hcp), joka pelasi Kikuoka Golf Clubilla, oli 
ensimmäisen päivän päättyessä neljännellä tilalla 289 lyönnillä. 
Kolmantena Espanja 286 lyönnillä ja Portugali toisena 284 lyön-

nillä. Kisaa johti Slovakia tuloksella 278 lyöntiä. Päivän parhaa-
seen yksittäiseen väylätulokseen yksi lyönti ylsi Jouko Latvakangas 
väylällä 12. Väylän pituus on 136 metriä ja Jouko löi sen pitche-
rillä. Onnittelut Joukolle hienosta Hole in Onesta.

Toinen kilpailupäivä valkeni aurinkoisena ja täysin tyynenä
ennakoiden lämpimän tukalaa päivää. Pelikavereina olivat 
Hollanti, Portugali, Tanska ja Itävalta. Päivän päättyessä scr-kil-
pailun johdossa oli Hollanti ja UK tasatuloksella 614, kolmante-
na Espanja 619, neljäntenä Italia 621, viidentenä Suomi 628 ja
kuudentena Ranska 633. Hcp-kilpailussa Suomi oli sijalla seitse-
män 20 lyöntiä piikkipaikasta ja 16 lyöntiä pronssista.

Kolmas päivä oli vielä edellistä lämpimämpi lämpömittarin
pysyessa 40 asteen tuntumassa. Suomen miesseniorit jäivät hie-
nosta taistelusta huolimatta mitalisijojen ulkopuolelle. Viimei-
senä kilpailupäivänä Suomen Cup-joukkue nousi seitsemän neltä 
sijalta neljänneksi ja Championship-joukkue pystyi säilyttämään
viidennen sijansa loppuun saakka. Championshipissa Euroopan 
mestaruuden vei Englanti, hopeaa otti Italia ja pronssia Espanja. 
Cupissa mestaruus meni Espanjaan Slovakian ja Portugalin valla-
tessa muut mitalisijat.

Championship-joukkue (scr); Pekka Lindeman LGV , Peter Kaske, KGC Juha Koponen 
HGK, Veijo Suomela KG, Seppo Hujanen GP ja Kari nyman StLG.

Cup-joukkue (hcp); Jouko Latvakangas ERG, Toivo Kumm AGK, Arto Salmela GT, 
Tapio Aalto nGCC, Seppo Jolkkonen KGC ja Heimo Pöyry PirG.

  
  
  eM-joukkuekilpailut   
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Tämänvuotiset joukkue-EM-kilpailut pidettiin Liettuan 
Klaipedassa National Golf resortin kentällä. Reilusti 
yli kahden tunnin ajomatkan päässä pääkaupungista 

Vilnasta oleva kenttä isännöi ensimmäisenä tässä maassa järjes-
tettyjä EGA.n arvokilpailuja ja suoriutui tehtävästä ihan hyvin. 
Osanottajamaita oli kaikkiaan 15. 

Sää näytti jälleen kisojen alussa huonomman puolensa ja en-
simmäinen lyöntipelikierros jouduttiinkin keskeyttämään ensin 
ukkosen takia ja lopulta pimeys siirsi viimeisten ryhmien osalta 
kierroksen loppuun saattamisen seuraavaan aamuun. Viimeiset 
pelaajat olivat pelanneet 12 reikää kun kierros keskeytettiin. 
Ihailtavaa oli kuinka pelaajat jaksoivat odottaa kärsivällisinä uk-
kosen loppumista ja kun lupa siirtyä verryttelemään kierroksen 
jatkamista varten tuli, tyhjeni klubitalo hetkessä ja iloinen pu-
heensorina täytti rangelle vievän polun. Evakuointisuunnitelma 
kentällä toimi hyvin ja kenttähenkilökunta haki kaikkien bägit-
kin pois kentältä vaikkakin ukkonen sitä hieman haittasi. 

Molempina lyöntipelipäivinä Suomen naiset pelasivat täs-
mälleen saman yhteistuloksen 413 ja kun lyöntipelit oli saatettu 
päätökseen oli sijoituksemme 11. Parhaan tuloksen lyöntipeleissä 
suomalaisista teki Kurkin Vuokko Karjalainen, jonka toisen kier-
roksen tulos 75 oli sen päivän kolmanneksi paras henkilökohtai-
nen tulos. Kaiken kaikkiaan lyöntipelituloksemme ovat muuta-
massa vuodessa parantuneet huomattavasti. 

Reikäpeleihin lähdettiin taistelemaan siis sijoista 9-13. En-
simmäisenä vastaan tuli Tsekki, jonka voitimme 3,5-1,5.  Toisen 

päivän otteluun Hollantia vastaan lähdimme taistelumielellä, 
mut ta vastustaja oli kuitenkin parempi pistein 3,5-1,5. 

Kolmanteen otteluun saimme vastustajaksi Italian, jolle 
olimme edellisenä vuonna Itävallassa hävinneet. Heti aamulla 
saimme kuulla että heiltä oli yksi pelaaja sairastunut ja Anna-
Maria Lehtosen osaksi tulikin vain käynti ykköstiillä ja yksi pis-
te oli saatu. Muita otteluita sitten lähdettiinkin pelaamaan reikä 
kerrallaan eteenpäin.  Nelinpeliparimme Eija Kettunen MeG & 
Pirkko Havukainen SGC voitti oman ottelunsa lähes näytöstyy-
liin 5/4 ja jo yhdeksän reiän jälkeen näytti siltä, että koko ottelun 
voittoon on hyvät mahdollisuudet.  Kun Kyllikki Puuppo voitti 
oman ottelunsa 2/1, käynnissä olleet kaksi ottelua keskeytettiin 
ja pisteet puolitettiin.  Emme olleet tappiolla kumpaakaan näistä 
otteluista. Voitimme Italian siis 4-1. Koko joukkue iloitsi voitosta 
sanoilla… makeaa mahan 
täydeltä… ja kuin olisi voit-
tanut olympiakultaa. Niin 
arvokkaana pidimme tätä 
voittoa Italiasta. 

Lopullinen sijoituk-
semme oli siis 11. Tällä 
kertaa pystyimme pitämään 
lyöntipelien jälkeisen sijoi-
tuksemme. Voiton ja EM-
kultaa vei Ranska, jonka 
voittoon tarvittiin nelin-
pelin 19. reikä. Hopeaa sai 
Englanti ja pronssia Irlanti, 
joka voitti lyöntipelien jäl-
keen johdossa olleen Saksa.

EGA:nN50joukkuekisat
liettuassa
ReikäpelivoittoItaliastailahdutti

  
  
  eM-joukkuekilpailut   

Suomen joukkueet Italiassa:
Kyllikki Puuppo StLG, Eija Kettunen MeG, Vuokko Karjalainen Kurk, kapteeni 
Pirjo Sipronen SHG, Pirkko Havukainen SGC, Pirjo Kortesoja KlG ja Anna-Maria 
Lehtonen PGC.

Komea pokaali meni nänä vuonna 
Ranskan joukkueelle
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EGA:n M55 Euroopan mestaruuskilpailut pelattiin Bul-
garian Pravetsissa 1.9- 5.9.2.
  Sää oli koko kilpailuviikon helteinen, lämpömittari keik-

kui päivittäin 35 asteessa. Nestetankkaus näissä olosuhteissa oli 
erittäin tärkeää. Pravets on 50 km päässä pääkaupungista Sofiasta, 
jonne lensimme Frankfurtin kautta. Matka meni mainiosti, 
golfbägit ja matkalaukutkin tulivat samalla koneella. Irlantilaisten 
ja norjalaisten laukkujen sekä bägien kanssa oli ongelmiaa. Kaikki 
saivat kuitenkin tavaransa ennen ensimmäistä kilpailupäivää.

Suomalaisista ensimmäisen päivän parhaasta tuloksesta vas-
tasivat Veijo Suomela ja Risto Rautio erinomaisella tuloksella 71 
(-1). Ari Vauhkosen par-tulos 72 oli myös parasta laatuluokkaa.  
Joukkueena ensimmäisen päivän jälkeen olimme jaetulla viiden-
nellä sijalla Ruotsin kanssa. Marginaalit olivat kuitenkin vielä 
pieniä.

Toisena pelipäivänä emme onnistuneet aivan yhtä hyvin 
kuin ensimmäisenä ja jäimme sijalle 10. Saksan ollessa 9. sijalla 
samalla lyöntimäärällä. Olimme neljän lyönnin päässä ykkösryh-
mästä, eli kahdeksannesta sijasta. Jäimme siis kamppailemaan si-
joista 9-16 kuten edellisenäkin vuonna. 

Ensimmäisenä reikäpelivastustajana oli 
Tanska, jonka voitimme 3,5-1,5. Toiselle reikä-
pelipäivälle vastustajaksi tuli Hollanti. Sinänsä 
tasaisen ottelun hävisimme 4-1. Näin pelasim-
me viimeisenä päivänä Saksaa vastaan sijoista 
11-12. Voitto Saksasta ja sija 11 jätti kuitenkin 
hyvän maun koko kisoista. Näissä mennään 
aina pienillä marginaaleilla ja tilanteet saattavat 
kääntyä yllättäen suuntaan tai toiseen.

Suomen joukkueet Bulgariassa:
Ari Vauhkonen SHG, Risto Rautio JG, Peter Kaske KGC, Veijo 
Suomela KG, Juha Koponen HGK ja Kari nyman StLG.

EGA:nM55joukkuekisat
Bulgariassa
LohtuatoiviimeisenpäivänvoittoSaksasta

Paravetsin komea hotelli väylältä 16 katsottuna.

  
  
  eM-joukkuekilpailut   
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Henkilökohtaiset EM-kisat pelattiin Pan-
nonian kentällä Budapestissä 11.-13.6.

Talvella selailin nettiä ja EGA:n si-
vuilla huomasin, että seniorien henkilö-
kohtaiset EM-kilpailut pidetään kesällä 
tutulla kentällä Unkarissa. Olin ollut mu-
kana Pannoniassa Joukkue EM-kisoissa 
kesällä 2013 ja kenttä tuli vaikeine gree-
neineen tutuksi viikon aikana.

Yksilökisat hoidetaan pääsääntöisesti 
itse joten aloin tutkia ensin lentoja, sit-
ten majoitusta ja lopuksi vuokra-autoja ja 
muutaman illan jälkeen jonkinlainen pa-
ketti oli koossa.

Esitin asiani testimielessä koticad-
dielleni Seijalle ja yllätyksekseni sain 
myönteistä palautetta. Kyllä Budapest so-
pii kesämatkaksi.

Olin löytänyt mukavan näköisen hu-
vilan aika läheltä kenttää ja sinne mahtuisi 
hyvin neljä pariskuntaa omiin makuuhuo-
neisiin. Houkuttelun aloitin Floridassa 
`korkean paikan leirillä` tutuksi tulleista 
pelaajista ja aika nopeasti kämppä olikin 
täynnä. Finnairin tosi edulliset suorat len-
not ja hyvä asuminen taisivat vaikuttaa 
myönteisesti ja melkein kaikille Pannonian 
kenttä oli entuudestaan tuttu.

Mukaan lähti kuusi pelaajaa ja kaksi 
caddiä: Päivi Honka ja Kari Nyman, Tiina 
ja Peter Kaske, Seija ja Alpo Mäntykorpi, 
Juha Koponen ja Pekka Lindeman.  Kirsi 
ja Teppo Mattila löysivät vielä huoneen 
naapurista.

Osa lähti tiistaina aamukoneella kun 
halusivat pelata kaksi harkkakierrosta ja 
kun epäilivät, että antamani huvilakuva 
ei pidä paikkaansa… Meitä iltakoneel-
la tulijoita vielä tekstareilla hämäiltiin ja 
pyydettiin varautumaan ulkoleirintään. 
Huvila osoittautui kuitenkin todella toi-
mivaksi uima-altaineen ja saunoineen ja 

antoi mukavan tukikohdan koko kisojen 
ajaksi. Onneksi asunnoissa oli ilmastointi, 
sillä koko viikko oli armotonta hellettä ja 
onneksi oli caddie mukana helpottamassa 
pelaamista.

Keskiviikon harkkakierros meni kai-
kilta loistavasti ja illan avajaiset maistuvine 
tarjoiluineen ennustivat kunnian päiviä…

Kun kaksi päivää oli vaihtelevasti pe-
lattu, havaittiin, että vain pelaajat, joilla oli 
caddie mukana olivat päässeet viimeiselle 
päivälle. Yllättyneenä huomasin, että olin 
toinen pelaajista ja että viimeinen kierrok-
seni alkaisi vasta iltapäivällä. Lentomme 
Suomeen lähtisi klo 19.10 samana iltana, 
joten tulisi vähän kiirettä…  

Perjantai-iltana golfklubi tarjosi hie-
not buffetillalliset. Kasken Peterin kanssa 
puhuimme vähän tiukasta aikataulusta ja 
saimme tyhmän idean mennä tiedustele-

maan, voisimmeko saada aikaisemmat pe-
liajat kun on vähän kiire. Klubin edustaja 
oli ymmärtäväinen ja vei meidät nurkka-
pöytään, jossa ruokailivat kisojen ja EGA:n 
pomot. Esitin asiani hieman hämilläni ja 
vastaus tuli selvästi: Hyvät herrat, nämä 
ovat EM-kisat, eivät mitkään klubikisat!!   
Ymmärsimme, kiitimme ja poistuimme 
mahdollisimman nopeasti. Päätimme kes-
kittyä seuraavaan kierrokseen ja sen jäl-
keen vasta ajatella muita asioita.

Viimeiselle kierrokselle sain pelika-
verikseni ruotsalaisen herrasmiehen, jon-
ka nimi tuntui jotenkin tutulta ja kotona 
netin kautta huomasin pelanneeni Kent 
Nilssonin kanssa. Kaksi Stanley-cupin 
mestaruutta ja muutama sata NHL-peliä 
ja vuoden pelaajatitteleitä saavuttanut ka-
veri siinä piiskasi palloa +0,8 tasoituksella, 
mutta nyt jäi kolme lyöntiä meikäläisel-
le…  Ja vielä naimisissa Helen Alfredssonin 
kanssa!!

Loppusijoitukseni kokonaiskilpailus-
sa eli M55-sarjassa olin 20. mutta M65-
sarjassa kolmas kaksi lyöntiä voittajasta.

Kun tulimme maaliin, klubin ulko-
kello näytti 17.15, eli emme millään ehtisi 
lennollemme, mutta annoin Seijalle ohjeet 
pakata kamppeet ja kortin allekirjoituksen 
jälkeen juoksin suoraan autolle ja nokka 
kohti lentokenttää. Muutaman kilomet-
rin jälkeen, kun jännitys alkoi tasaantua 
vilkaisin Skodan kelloa ja se näytti vasta 
16.30!!! Se klubin Rolexi oli ollut tunnin 
edellä… Laskin hieman vauhtia ja ajoim-
me liki sääntöjen mukaan loppumatkan ja 
ehdimme hienosti sinivalkoisille siiville ja 
kotiin.

Päätin, että seuraavalla kerralla aika-
taulussa on huomioitava, että urakka saat-
taakin kestää kolme pelipäivää. 

alpo Mäntykorpi, lGv

  
  
  eM-kilpailut   

HenkilökohtaisetEM-kisat
unkarissa
MinnallehopeaaAlpollekolmasja20.sija

CUTIN SELVITTäMINEN TOI KIIREITä
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Minna Kaarnalahti pelasi upeasti seniorinaisten EM-hopeaa 
Unkarissa Pannonia Golfin kentällä 11-13.6.

Helteisessä säässä pelatun kisan voitti Espanjan Maria 
Orueta ja kolmas oli Espanjan Macarena Campomanes. 
Suomesta kilpailuun osallistui viisi naista ja kuusi mies-
tä. Jatkopaikan kahden kierroksen jälkeen lunasti naisista 
Minnan lisäksi vain Anna-Maria Lehtonen muiden jäädessä 
karsintarajan alle. Miehistä cutin selvitti Alpo Mäntykorpi ja 
Peter Kaske, kuten viereisessä jutussa käy ilmi. 

Minna Kaarnalahden hienoja kansainvälisiä voittoja 
kau  della 2015 olivat La Mangassa voitettu Espanjan nelin-
pelimestaruus parinaan Casilda Castillejo. Italian avoimissa 
Minna kiri voittoon seitsemän lyönnin takaa-ajoasemasta 
toisena pelipäivänä. Ranskan avointen voitto toisen kerran 
peräkkäin Chantagossa yhden lyönnin turvin oli mahtavaa 
katsottavaa huhtikuun alussa. Toisin kuin meillä monessa 
Euroopan maassa pelataan kansalliset Openit jo heti alku-
kaudesta kun säät eivät ole liian helteiset. 

Minna on myös valittu 2015 SWIM Euroopan joukku-
eeseen.  Senior Women´s Invitation Match – North America 
on reikäpeliottelu Eurooppa vastaan Pohjois Amerikka. Kisat 
pelataan marraskuun 1.-6. päivänä Hideout Golf Clubissa, 
paikkakuntana Naples, Florida.

Pirjo Sipronen

  
  
  eM-kilpailut   

HenkilökohtaisetEM-kisat
unkarissa
MinnallehopeaaAlpollekolmasja20.sija

MINNA JäLLEEN
PALKINTOPALLILLA

Sinustako Suomen seniorien 
ensimmäinen talvimestari? 

Nyt se on mahdollista, sillä maaliskuun alussa kisataan 
Espanjassa La Mangan huippukentillä sekä naisten että 
miesten sarjoissa kahdessa ikäluokassa.

– Olemme vastanneet Suomen kilpaseniorien haas-
teeseen järjestää talvimestaruuskisat. Monet seniorit har-
joittelevat ja kisaavat talvikaudella Espanjassa ja nyt yh-
distimme nämä kaksi tarvetta. Ensin hiihtolomaviikon 
aikana on hyvä harjoitella vaikka koko perheen voimalla 
ja heti perään kisata Suomen talvimestaruudesta, kertoi-
livat Projenni Travelsista kisajärjestäjät Jenni Kuivainen 
ja Jarkko Jolkkonen.

Puitteet talvipelaamiselle ovat huippuluokkaa. La 
Mangan kolme kenttää tarjoavat loistavat pelimahdolli-
suudet ja vuosi sitten miljoonalla eurolla uudistetut har-
joituspaikat luovat kilpapelaajillekin huippuolot.

– Mukaan voi tulla viikoksi tai kahdeksi omien ha-
lujen mukaan. Talvimestarit leivotaan neljässä eri sarjas-
sa, N50 ja N60 sekä M55 ja M65. Kisapäivät ovat 2.-3. 
maaliskuuta, jolloin pelataan kahdella eri kentällä, South 
ja North. 

La Manga on huippusuosittu monen maan gol-
fareiden keskuudessa ja kentät ovat koko talvikauden 
todella tiivissä käytössä. Suomen senioreille on varattu 
rajattu määrä pelipaikkoja, joten nopealla varaamisella 
varmistat paikkasi kisoihin.

  Majoittuminen La Mangassa tapahtuu korkeata-
soisissa huoneistoissa, joista löytyy useita vaihtoehtoja. 
Lennot Alicanteen, majoittuminen, viisi greenfeetä/vko, 
kärryt, lentokenttäkuljetukset, pari illallista ja rangepal-
lot kuuluvat edullisiin matkapaketteihin. Myös golf-
opetusta on mahdollisuus saada pro Jennin vetämänä.

– Nyt haluamme tarjota erityisesti kilpapelaajille 
mahdollisuuden mitata tasoa myös talvikaudella sekä sa-
malla matkalla perheille, kavereille ja erilaisille porukoil-
le pelaamisen iloa loistavissa puitteissa, lupasivat Jenni 
ja Jarkko.

Tarkemmat tiedot seniorien talvikisoista tämän 
lehden takasivulla.

Seppo jolkkonen

Suomen seniorit 
kisaavat nyt myös 

talvimestaruudesta
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Vaatimatomasti Saloon ja Wiurilaan vuonna 2001 tehdystä viikonlop-
pumatkasta alkanut golfmatkustusinto on siitä lähtien vienyt EGS-
seniorit ulkomaille kolme, neljä kertaa vuodessa. Keväisin ja syksyisin 
Viro, Ruotsi tai Ahvenanmaa ovat olleet määränpäänä ja talvisaikaan 
etelän lämpö on kutsunut vuosittain parin reissun verran. 

Tänä syksynä syys-lokakuun vaihteessa päätimme käydä tutustumassa uutuut-
taan hohtavaan, syyskuussa avattuun Pärnu Bay Golf Linksiin, jota mainostetaan 
Pohjoiseuroopan ainoana todellisena links-kenttänä. Matkan käytännön järjestelyt 
hoiti jälleen kerran mallikkaasti Crystal Agencyn Kristel Reinfeldt-Tiitola.

Omalla bussilla espoosta
Aikaisemmista kokemuksista viisastuneina päätimme tällä kertaa ottaa oman bussin 
jo Suomesta, eikä vasta Viron puolella. Näin säästyimme golfbägien ja matkalauk-
kujen raahaamiselta. Päätös osoittautui onnistuneeksi, koska mm. tämän ansiosta 
saimme ryhmän kasvatetuksi 32:een pelaajaan ajatellun 20 sijaan. Kun vielä nasto-
lalaisen Lehtimäen bussiyhtiön kuljettaja Jussi Niemi hoiti homman ammattilaisen 
ottein, palvelualttiina ja ystävällisenä, asiat eivät tältä osin olisi voineen mennä pa-
remmin.

Syyskuun 29. päivänä klo 05.30 matkalaisten pääjoukko oli valmiina astumaan 
bussiin EGS:n klubilla, loput liittyivät seuraan Länsisatamassa. Kun matkatavarat 
olivat bussissa voimme huoletta kävellä kädet taskussa loputtomilta tuntuvia ramp-
peja pitkin laivaan. Maukasta aamiaista laivassa nauttien kahden tunnin Suomen 
lahden ylitys sujui leppoisasti. 

vaikuttava kenttä
Tallinnan satamasta ajoimme toiset kaksi tuntia suoraan Pärnun uudelle kentälle. 
Juuri valmistunut komea klubitalo avautui eteemme ja sen takana Pärnun lahti. 
Klubitalo oli vielä hieman kesken, eivätkä esimerkiksi toisen kerroksen ravintola- 
ym. tilat olleet vielä käytössä, mutta pukuhuoneet saunoineen, pro-shoppi ja baari, 
josta sai juotavaa ja pientä purtavaa toimi hyvin. Tosin ”maailman parhaiden ham-
purilaisten” valmistus kesti miltei tunnin, mutta olivat kuulemma sen arvoisia. 

Huikopalojen jälkeen oli aika ottaa kenttä haltuun. Ennakkotietojen perus-

Teksti: Ole johansson

Kuvat: Ole johansson ja Kari Korttila

Espoon Golfseuran 
seniorit ovat, monen 

muun golfseuran tapaan, 
jo toistakymmentä vuotta 

tehneet golfmatkoja 
lähinaapuriin Viroon ja 

myös kauemmas Välimeren 
maihin. Tänä syksynä oli 

vuorossa syyskuussa avattu 
paljon ennakkokiinnostusta 

herättänyt Lassi Pekka 
Tilanderin suunnittelema 

Pärnu Bay Golf Links  

Pärnu Bay 
toi uutta links-kokemusta 
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teella tiesimme, että esimerkiksi ylitet-
täviä vesiesteitä ei links-kenttien tapaan 
ollut odotettavissa. Sen sijaan olimme 
varautuneet väyliä reunastaviin laajoihin 
ns. wasteland-hiekka-alueisiin. Hiukan 
jäi epäselväksi mikä hiekka oli tulkittava 
wastelandiksi ja mikä bunkkeriksi. Vasta 
jälkeenpäin cädäri kertoi kaikkien olevan 
wastelandia, mikä tuntui hieman oudolta 
mutta selitti sen, miksi jälkiä bunkkereissa 
oli korjattu varsin säästeliäästi. Myös niis-
sä, mistä haravat löytyivät. 

Suurin osa väylistä kulkee metsässä, 
mutta meri on koko ajan läsnä  Itämereltä 
kantautuvan kohinan muodossa. Kentän 
neljä viimeistä väylää on rakennettu aivan 
meren ääreen ja siinä tuuli pääsee vaikut-
tamaan peliin toden teolla. 

tyyntä ja tuulta
Ensimmäisenä päivänä saimme pelata 
kohtalaisen tyynessä ja suhteellisen läm-
pimässä säässä. Toisena päivänä tuuli oli 
sitäkin reippaampi ja kenttä sai näyttää 
oikean luonteensa. Mutta tätä links-koke-
mustahan me olimme tulleet hakemmaan.

Erikoisuutena voidaan mainita, että 
kentällä on käytössä vain kahta ruohon 
leikkuukorkeutta. Väylillä on normaa-
lileikkuukorkeus ja viheriöillä luonnol-
lisesti lyhyempi ruoho. Näin kentällä ei 
selkeäs ti erottuvia varsinaisia teeboxeja 
ole. Kokonaan leikkaamattomia ”dyynejä” 
löytyy myös pitkin väyliä eikä niistä pallon 
löytyminen ja lyöminen ole aivan helppoa. 
Tavanomaisten karheikkojen virkaa hoitaa 
wasteland-alueet.

Griinit omaa luokkaa
Mieleenpainuvina voidaan hyvällä syyllä 
pitää myös viheriöitä. Ne ovat varsin isoja 
ja erittäin vahvasti muotoiltuja. Itse en ole 
missään törmännyt läheskään näin vahvas-
ti eri suuntiin aaltoileviin griineihin. On 
selvää, että puttaaminen niillä vaatii totut-
telua ja pallon pysäyttäminen niille taitoa. 
Tosin suurin osa griineistä on sellaisia, että 
niille pääsee myös vierittämällä palloa eli 
suoraan edessä ei ollut bunkkereita tai 
muita esteitä.

Laadultaan griinit olivat erittäin ta-
saiset ja hyväkuntoiset. Myös väylät oli-
vat, muutamaa huonokasvuista aluetta 
lukuunottamatta, hyviä kävellä ja pelata.

Slopet puuttuvat vielä
Kenttää ei ole vielä ehditty slopata, joten 
sen perusteella sitä ei voi vielä arvioida. 
Kentän kokonaispituudet eri tiiltä ovat 
6143, 5578, 5390 ja 4682 metriä. Ns. 
klubitiipituudet (miesten 5578 ja naisten 
4682) ovat ehkä keskimääräistä alhaisem-
mat, mikä saattaa viitata siihen, että kent-
tää on katsottava muilta osin keskimää-
räistä haastavammaksi.

Jostakin syystä tiipaikkojen värimer-
kinnät poikkeavat täysin totutuista. Ne 
ovat em. järjestyksessä sininen, valkoinen, 
vihreä ja keltainen. Mikä tähän on syy-
nä jäi arvoitukseksi. Esimerkiksi kaikilla 
muilla Viron kentillä noudatetaan samaa 
käytäntöä kuin meillä Suomessa. Varmaa 
on kuitenkin, että se aiheuttaa hämmen-
nystä. Ehkä vihdoinkin olisi syytä luopua 
väreistä ja siirtyä numeromerkintöihin, 
kuten monella kentällä on jo tehty. 

loppuarvio
Pärnu Bay Golf Links poikkeaa varsin mo-
nessa suhteessa Viron muista kentistä huo-
limatta siitä että kaksi niistä, Saare Golf ja 
Estonian Golf & Country Club, on myös 
Lassi Pekka Tilanderin suunnittelemia. 

Erikoisuutensa ja erilaisuutensa an-
siosta Pärnu Bay on ehdottomasti kokemi-
sen arvoinen. Kunto on hyvä ja viimeis-
tely laadukasta. Komea klubitalo ja upeat 
maisemat kruunaavat kokonaisuuden. 
Totuuden nimissä on ehkä kuitenkin sa-

nottava, että väylät eivät luonteeltaan 
poikkea kovinkaan paljoa toisistaan eikä 
niiden erottaminen vielä kahden kierrok-
sen jälkeen ollut aivan selkeää. Toiset ovat 
vain vähän pitempiä, toiset lyhyempiä. 
Mutta ehkä se kuuluukin links-kentän 
ominaispiirtesiin. Wasteland-alueet ja 
vah vasti muotoillut viheriöt saattavat ja-
kaa pelaajien mielipiteitä voimakkaastikin, 
suuntaan tai toiseen.

Pärnu ja Hedon Spa
Yöpymispaikaksi olimme tällä kertaa va-
linneet viehättävässä Pärnun kaupungisssa 
sijaitsevan Hedon Spa -hotellin. Sen his-
toria menee ajassa taaksepäin 1800-luvun 
alkupuolelle asti, kun paikalle perustettiin 
mutakylpylä. Kylpylässä ovat hoitoja saa-
neet ja käyneet virkistäytymässä niin Viron 
ja Venäjän  yli mystö kuin Neuvostoliiton 
aikaiset ansioituneet työn sankaritkin. 
Vanhan tyylikkään kylpylärakennuksen 
yhteyteen rakennettu hieno ja viihtyisä 
hotelli on valmistunut vuosi sitten.

White Beach Golf
Kolmen päivän golfmatkamme viimeinen 
päi vä oli varattu vanhojen muistojen ve-
restämiselle White Beach Golfin kentällä. 
Uusi hulppea klubitalo täydentää ennes-
tään hienoa kenttää. Erittäin hyväkuntoi-
nen White Beach poikkeaa Pärnun toises-
ta kentästä melkoisesti, joten jo vaihtelun 
vuoksi kannattaa myös tämä pelata jos 
suunnittelee pelimatkaa Pärnuun. 

Ennen kotimatkaa ehdimme vielä 
käydä saunassa ja nauttia maukkaan lou-
naan kentän viihtyisällä klubilla. 

Kentän neljä viimeistä väylää kulkee rantaviivaa 
pitkin ja niillä tuuli pääse vaikuttamaan kunnolla.

Tuulta vasten väylällä 16 käyvät kuvassa Paavo 
Laukkanen, Kari Korttila ja Jarmo Jäntti.
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Seniorit ovat kilpailleet SM-mitaleista eri ikäsarjoissa ja monella 

kentällä ympäri maata. Pelipaikkakuntina ovat olleet 

Kuusankoski, Salo, Espoo, Turku, Hyvinkää ja Hämeenlinna. 

Naiset ovat kisanneet ikäluokissa 50, 60, 65 ja 70 vuotta. 

Miesten ikäluokat ovat olleet 55, 65, 70, 75 ja tänä vuonna myös 

80-vuotiaat ovat saaneet historian ensimmäiset SM-kisansa. 

Seurajoukkueiden paremmuudesta pelattin myös. 

55-vuotiailla miehillä oli oma seurajoukkue kisansa Lohjalla, 

muut joukkuekisat pelattiin lyöntipelien yhteydessä. Lyöntipelian 

sarjakohtaiset tulokset ovat tämän SM-kilpailuosion lopussa.

Tekstit: Pirjo Sipronen, Heikki Hallaranta

Kuvat: Heikki Hallaranta, Markku takanen 

SM-KISAt 2015
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Naiset
KuusanKosKella

Lyöntipelin SM-kisojen mitalistit ylhäältä lukien (voittaja keskellä, hopeamitalisti vasemmalla 
ja pronssimitalisti oikealla):
Sarja n50:  Anna-Maria Lehtonen PGC, Minna Kaarnalahti SGC ja Elina Schuurman HGK
Sarja n60:  Anneli Karttunen Kurk, Pirkko Havukainen SGC ja ulla Pirhonen MeG
Sarja n65:  Heli Ekström HGK, Vuokko Karjalainen Kurk ja Tuija Hannukainen ERG
Sarja n70:  Tuula Kemppi GPi, Marja-Liisa niemi HGK ja Elina Kurikka IG

Seniorinaisten SM-kilpailut järjestettiin Koski-Golfin kentällä Kuu san-
koskella 3.-4.7.

Koski-Golf on ollut ennenkin arvokilpailujen pelipaikkana ja ken-
tän vahva osaaminen kisajärjestäjänä näkyi nytkin. Seniorinaisille rää-
tälöitiin SM-kisakenttä tarpeemme mukaan ja kentän oman sponsorin 
tuotteesta tehtiin nokkelasti meille ihan omat tiimerkitkin. Vapaaehtoisia 
oli saatu forecaddeiksi runsaasti ja heidän panostaan arvosti myös kiso-
jen tuomari Markku Takanen. Forecaddiet auttoivat omalta osaltaan sii-
nä että pelinopeus pysyi aikataulussa kun pelaajien ei tarvinnut vinoon 
menneitä pallojaan etsiskellä. Kaiken kaikkiaan tuomarin tehtäviä aika-
tarkkailun lisäksi oli vähänlaisesti, Takanen kertoo. 

Pelaajamäärissä pientä laskua
Kilpailuun osallistui tänä vuonna 88 kilpailijaa ja suurimman osallistu-
jamäärän keräsi jälleen N50-sarja. Harmillista on, että kilpailun vienti 
pois pääkaupunkiseudulta aiheutti osallistujamäärän laskua viime vuo-
teen verrattuna. N70-sarja kuitenkin toteutui kiitos Marja-Liisa Niemen 
aktiivisen panoksen. Kilpailijat saivat nauttia varsin lämpimästä säästä 
pelipäivinä sekä Koski-Golfin maittavasta lounaasta pelin jälkeen. 

Palkintojen jaossa välittyi pelaajien ilo ja tyytyväisyys kisatapah-
tumaan kokonaisuutena vaikkei oma peli ehkä kulkenutkaan mitalin 
arvoisella tavalla. 

Palstatilaa Kouvolan sanomissa
Kilpailu sai reilusti palstatilaa Kouvolan sanomissa jopa jo ennen kil-
pailua. Pitämässämme lehdistötilaisuudessa toimittaja haastatteli seuran 
omia kisaan osallistuvia naispelaajia. Myös itse kilpailupäivinä toimitta-
ja oli paikalla kuulostelemassa pelaajien tunnelmia ja kyselemässä pelin 
kulusta. 

Positiivinen muisto kisajärjestäjää kohtaan voi tulla pienistä asiois-
ta ja moni pelaaja on jälkeenpäinkin muistellut sitä, että olihan siellä 
Koski-Golfissa lehdistökin paikalla ja kirjoitti joka päivä jutun. 

Joukkuekilpailussa notkahdus
Seurajoukkue-SM -kilpailussa osallistujamäärä pieneni myös, suorana 
seurauksena henkilökohtaisen kilpailun osallistujamäärästä. Kilpailuun 
osallistui 13 joukkuetta kymmenestä eri seurasta. Kaudelle 2016 tullaan 
naisten Joukkue-SM-kilpailu eriyttämään omaksi kilpailukokonaisuu-
dekseen erillään lyöntipelien SM-kisoista. Tällöin saadaan joukkuekil-
pailulle ominaista joukkuepelaamista mukaan. Toivottavasti naiset otta-
vat uuden seuraoukkueiden SM-kilpailun innokkaasti vastaan. 

lyöntipelitSM-KISAt 2015
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M80 miehet aulanGolla
Suomen golfhistorian ensimmäiset 
M80-sarjan lyöntipelin SM-kilpailut 
pelattiin 6.8.2015 Aulangon mai-
neikkaalla Hugo-kentällä. 1930-luvun 
brittityyliin rakennettu kenttä on tä-
hän tarkoitukseen sopivan lyhyt, mikä 
ei tee siitä kuitenkaan kovin helppoa. 
Siitä pitävät huolen sadat vanhat ja 
aina vain suuremmiksi kasvaneet tuu-
heat puut. Yhdeksän reiän kierroksen 
aikana joutuu pelaaja mm. kolme ker-
taa ylittämään kaksinkertaisen lehmus-
rivistön rajaamat puistokäytävät. 

Kenttä valmistui vuonna 1940 ja 
on varmasti monien kisoissa mukana 
olleiden ensimmäisiä kenttiä, joissa 
golfkokemusta haettiin. Mm. Lassi Ti -
lander oli aloittanut golfinsa täällä. 
Osallistujia ensimmäisessä ”kunin-
kuusluokan”  mestaruusturnauksessa 
oli 34 pelaajaa. Vanhin pelaaja oli 92- 
vuotias Aulangon Golfin Toivo Linna. 

Pelisää oli suosiollinen. En sim-
mäisen yhdeksikön jälkeen kär jessä oli 
ennakkosuosikkeihin lukeutuneet en-
tinen mäkikotka Juhani Kärkinen 41 
lyönnillä sekä 42 lyönnillä Seth-Veli 
Järvinen ja Lassi Tilander.

Kahdeksantoista pelatun reiän 
jälkeen ei ollut epäselvyyttä mestarista. 
Seth-Veli Järvinen voitti kilpailun 82 
lyönnillä ollen tuplamestari kun hän 
voitti pari viikkoa aikaisemmin myös 
M75 sarjan Suomenmestaruuden.

Koska kaikilla viisi seuraavaa 
pelaajaa Pertti Huotari, LG, Olavi 
Vesterinen, TGK, Seppo Hämäläinen, 
VG, Lassi Tilander, HGK ja Juhani 
Kärkinen, LG oli sama tulos, 87 lyön-
tiä, ratkaistiin paremmuun SGS:n 
sääntöjen mukaisesti matemaattisesti. 

Virallisen SM-kilpailun lisäksi 
kaikki pelasivat myös hcp-sarjan, jossa 
kolme parasta olivat 1. Eino Papunen 

Kisaan otettiin pelaajia yhteensä 123. 
Suunnitelman mukaan 72 pelaajaa 
M70-sarjassa ja 51 pelaajaa M75-
sarjassa. Näin saimme kumpaankin 
sarjaan kaikki kolmen ryhmiksi.

Ensimmäinen pelipäivä oli au-
rinkoinen ja lämmin. Ilma kuitenkin 
viileni loppuiltapäivästä kun pientä 
pilven muodostusta alkoi syntyä tai-
vaalle. Päivä saatiin viedyksi läpi täysin 
suunnitelmien mukaisesti. Pelikenttä 
Forest oli hienossa arvokilpailulle sopi-
vassa kunnossa.

Viimevuotista mestaruutta oli-
vat puolustamassa Juhani Rahikainen 
M70-sarjassa ja Erkki Ripatti M75-
sarjassa. Ensimmäisen päivän jälkeen 
kumpikin oli sarjansa piikkipaikalla 
Juhani Rahikainen tuloksella 80 ja 
Erkki Ripatti tuloksella 78.

Toinen päivä valkeni sateisena. 
Yöllä oli satanut reilusti ja sade jatkui 
vielä ensimmäisten starttienkin aikana. 
Parilla viheriöllä oli lammikoita, mutta 
onneksi ne olivat noin puolen matkan 
krouvissa, joten toivottiin sateen lop-
puvan ja viheriöiden imevän veden 

ennen kuin ensimmäiset pelaajat sinne 
saapuvat. Toive toteutui ja pelipäivästä 
muodostui loppujen lopuksi aurinkoi-
nen ja jopa kohtuullisen lämminkin. 

Mestaruuksista käytiin kovaa 
vään töä. M70-mestaruuden ratkai se-
 miseksi jouduttiin uusintaan. Tänä 
vuonna mestaruuden vei Tero Tal ka-
mo MGC, 163, toisena samalla tu-
loksella siis Juhani Kovalainen TGK. 
Kolmantena Toivo Pönni TawG, 164 
eli mitalikolmikko oli hyvin tasainen. 
M75-mestaruuden voitti Seth-Veli 
Järvinen LG, 160 ja lyönnin päähän 
jäi Erkki Ripatti NRG. Kolmanneksi 
sijoittui Jouko Kaartinen SHG 167.

Joukkuekilpailun voitto meni 
järjestävälle seuralle MGC:lle. Voit ta-
ja joukkueessa pelasivat Tero Talkamo, 
Immo Niemelä ja Jussi Vahala. 
Toiseksi sijoittui TGK, jonka jouk-
kueessa pelasivat Juhani Kovalainen, 
Martti Miettinen ja Esko Huhtamäki. 
Kolmantena NRG, joukkueellaa Erkki 
Ripatti, Jaakko Horttanainen ja Jussi 
Avellan. 

M70 ja M75 miehet masterissa

M75-sarjan mitalikolmikko vasemmalta; 3. Jouko Kaartinen 
SHG, 1. Seth-Veli Järvinen LG, 2. Erkki Ripatti nRG

M70-sarjan  mitalikolmikko  vasemmalta;  3. Toivo Pönni TawG, 
1. Tero Talkamo MGC, 2. Juhani Kovalainen TGK 

M80-sarjan mitalikolmikko  vasemmalta;  3. Olavi Vesterinen, 
TGK, 1. Seth-Veli Järvinen, LG, 2. Pertti Huotari, LG. 
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TawG 66, 2. Lassi Tilander HGK 71 ja 3. Olavi 
Vesterinen TGK 71.
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Kisaan oli ilmoittautunut 116 innokas-
ta pelaajaa. Hyvinkään kenttä oli hyvässä 
kunnossa vaikka sateet olivat olleet silläkin 
suunnalla aika-ajoin kovatkin. Yksi täysin 
sateeton päivä ennen ensimmäistä peli-
päivää oli kuivattanut kentän kiitettävään 
kuntoon ja ensimmäinen pelipäivä saatiin 
viedyksi läpi lähes kokonaan aurinkoisis-
sa merkeissä. Aivan loppumetreillä taivas 

tummeni, sää viileni ja pari kolme viimeis-
tä ryhmää sai pienen ripauksen vettä.

Ensimmäisen päivän jälkeen kärki-
kuusikossa oli tuttuja nimiä. Piikkipaikkaa 
piti Markku Utti MeG 75, toisena Veikko 
Niemikorpi KGV 76, kolmantena Arto 
Jokinen MGC 77, neljäntenä Kari Hiukka 
LG 78, viidentenä Alpo Mäntykorpi LGV 
79 ja kuudentena Veijo Suomela KG 80. 

Toisena päivänä Arto Jokinen sai 
pidetyksi ensimmäisen päivän tason ja 
vei Suomen mestaruuden tuloksella 155 
(77+78). Seuraavat mitalisijat ratkottiin 
matemaattisesti koska kaikilla oli sama 
tulos 157. Näin Osmo O. Kiviluoto 
EPG pokkasi hopeaa hyvän toisen päivän 
suorituksellaan (81+76). Pronssimitalin 
vei Alpo Mäntykorpi (79+78). Veikko 
Niemikorven (76+81) kohtaloksi jäi mi-
talien ulkopuolelle jääminen. Viidenneksi 
sijoittui Veijo Suomela KG 158 ja kuu-
denneksi Markku Utti MeG samalla tu-
loksella.

Samassa yhteydessä kolmemiehisin 
joukkuein pelatun joukkuekilpailun SM-
tittelin voitti MGC tuloksella 489 ko-
koonpanolla Arto Jokinen, Tero Talkamo 
ja Martin Holmberg. Toiseksi tuloksel-
la 494 sijoittui MeG joukkueella Pekka 
Laine, Markku Utti ja Erkki Kortelainen. 
Kolmantena LGV 504 joukkueella Alpo 
Mäntykorpi, Hannu Narvi ja Olavi Rajala 
Kaikkiaan 21 joukkuetta osallistui jouk-
kuekisaan.

Kuusi parasta 
klubin teras-
silla Markku 
utti (vas.), 
Veijo Suomela, 
Osmo O, Kivi-
luoto, Arto 
Jokinen, Alpo 
Mäntykorpi 
ja Veikko 
niemikorpi. 

Kilpailuun otettiin mukaan 156 pelaajaa. 
Tämän mahdollisti 1. ja 10. tiiltä tapah-
tuvat lähdöt. Sääennuste ensimmäiselle 
päivällä oli huono, mutta onneksi ukkoset 
ja raesateet jäivät parinkymmenen kilo-
metrin päähän. Toki sadekuuroja päivän 
mittaan tuli, mikä tietysti haittasi pelaa-
mista. Kehnohkosta kelistä huolimatta 
tulostaso oli yleisesti ottaen kohtuullinen. 

Ensimmäisen päivän jälkeen piikkipai-
kalla oli kentän pariin 71 pelannut Peter 
Kaske KCG. Tasaisen varmasti pelaava Ari 
Vauhkonen SHG oli kakkossijalla parin 
lyönnin päässä. 40 pelaajaa pelasi seiskalla 
alkavan tuloksen.

Toisena päivänä aamupäivän lähti-
jät ehtivät kiertää kierroksensa kunnon 
säässä. Iltapäivällä keli muuttui todella 

oikulliseksi. Ensin jouduttiin keskeyttä-
mään peli ukkosen johdosta puoleksi tun-
niksi. Tämän jälkeen tuli kaatamalla vettä 
kymmenen minuutin ajan, jonka jälkeen 
viheriöt lainehtivat vedestä ja jouduim-
me odottelemaan taas reilun vartin verran 
ennenkuin pelejä pystyttiin jatkamaan. 
Pelikierros saatiin kuitenkin viedyksi 
kunnialla läpi. Toisen päivän jälkeen Ari 
Vauhkonen oli niukassa yhden lyönnin 
johdossa Peter Kaskeen nähden eli kol-
manteen päivään lähdettiin mielenkiintoi-
sesta tilanteesta.

Kolmanteen päivään lähti 70 paras-
ta plus tasatulokset yhteensä 78 pelaajaa. 
Ilma oli järjestäjien onneksi koko päivän 
lähes sateeton.

Ari Vauhkosen neljän perättäisen voi-
ton putki katkesi Peter Kasken pokatessa 
SM-kiertopalkinnon parin lyönnin erolla 
edelliseen mestariin. Kolmas oli Tapani 
Saarentola SHG.

M55 miehet salossa
Palkitut vasemmalta;  Kari nyman  StLG (6.), Veijo Suomela KG (5.), Ari 
Vauhkonen SHG (2.), Peter Kaske KCG (1.), Tapani Saarentola SHG (3.), 
kuvasta puuttuu Jorma Manner KGV (4.) 

lyöntipelitSM-KISAt 2015
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Kilpailu pelattiin Lohjan Pyhän Laurin 
kentällä syyskuun 11.-12. päivänä. Kisaan 
ilmoittautui ennätysmäärä joukkueita eli 
31, joista mukaan otettiin 24 joukkuetta 
seurajoukkueiden Order of Meritin mu-
kaan. Sää oli kumpanakin päivänä mainio. 
Aurinko paistoi ja lämpömittari keikkui 
20 asteen tuntumassa. Ajankohtaan näh-
den saimme näin viedä kisat läpi erin-

omaisissa olosuhteissa.
Ensimmäisenä päivänä pelimuotoina 

olivat Green some sekä Four Ball Best Ball 
ja toisena päivänä Singlet. 
Ensimmäisen päivän tuloksia:
Greensome
1.KGC(Kaske/Malinen) 70
2.LGV(Lindeman/Mäntykorpi) 71
3.HGK(Antila/Koponen) 72
FourBallBestball
1.PGC(Kiviharju/Lintula) 69
2.SHG(Vauhkonen/Karlsson) 71
3.KGC(DamstenJolkkonen) 71

Ensimmäisen päivän jälkeen vain 
Kullo Golfilla oli joukkue kummassakin 
kategoriassa kolmen sakissa, mutta siitä 
huolimatta seura jäi lopulta mitalien ul-
kopuolelle. 
Tilanne ensimmäisen päivän jälkeen: 
1.)KGC141,2.)PGC144,3.)GP144

Toisena päivänä pelattiin singlet ne-
limiehisin joukkuein, joista kunkin jouk-
kueen kolme parasta tulosta huomioitiin 
lopputuloksissa. SHG nousi 5. sijalta voit-
toon. Parhaan nousun teki kuitenkin isän-
täseuran (StLG) joukkue, joka nousi 15. 
sijalta neljänneksi toisen päivän parhaalla 
yhteistuloksella.

äärimmäisen tiukassa kilpailussa kol-
me parasta erottui loppujen lopuksi vain 
lyönnin eroilla. 
Lopulliset tulokset: 
1.SHG 373
TapaniSaarentola,AriVauhkonen,
KariKauppinen,PenttiKarlsson
2.PGC 374
RistoHotti,JukkaUtriainen,
JuhaKiviharju,SeppoLintula
3.LGV 375
AlpoMäntykorpi,PekkaLindeman,
AnttiKärki,HannuRonkainen,
JaakkoMalinen    

M55 Joukkue-SM lohjalla
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LYÖNTIPELIN SM-kISojEN TuLokSET

M70/M75
1.  Master Golf Club Golf 499
      Immo Niemelä, TeroTalkamo, 
  Jussi Vahala

2.  Tuusulan Golklubi 510
      Esko Huhtamäki, Martti Miettinen,
  Juhani Kovalainen
       
3.  Nokia River Golf 512
      Jussi Avellan, Erkki Ripatti,
      Jaakko Horttanainen

M65
1.  Master Golf Club 489
      Martin Holmberg, 
  Arto Jokinen, Tero Talkamo
 
2.  Messilä Golf 494
  Erkki Kortelainen, Pekka Laine,
  Markku Utti   
   
3.  Lakeside Golf  Vammala 504 
  Alpo Mäntykorpi, Hannu Narvi, 
  Olavi Rajala 

M55
1.  Suur-Helsingin Golf 373
      Pentti Karlsson, Kari Kauppinen,
  Tapani Saarentola, Ari Vauhkonen

2.  Pickala Golf Club 374
      Risto Hotti, Juha Kiviharju,
  Seppo Lintula, Juka Utriainen
  
3.  Lakeside Golf Vammala 375 
  Antti Kärki, Pekka Lindeman
  Jaakko Malinen, Alpo Mäntykorpi
      Hannu Ronkainen

N50/60/65/70 
1.  Helsingin Golfklubi  515
  Eija Saraste, Elina Schuurman,
     Tiina Selin
     
2.  Messilä Golf 515
     Susanna Keskikylä, Eija Kettunen,
  Ulla Pirhonen

3.  Pickala Golf Club 516
      Tina-Maria Lehto, Eini Palo,
  Anna-Maria Lehtonen
  

NAISET

N70
1.   Marja-Liisa Niemi, HGK  191
2.   Tuula Kemppi, GPi 191
3.   Elina Kurikka, IG 197 

N65
1.   Vuokko Karjalainen, Kurk 164
2.   Heli Ekström, HGK 176
3.   Tuija Hannukainen, ERG 176 

N60
1.   Pirkko Havukainen, SGC 172
2.   Anneli Karttunen, Kurk 174
3.   Ulla Pirhonen, MeG 175 

N50
1.  Minna Kaarnalahti, SGC 157
2.   Anna-Maria Lehtonen, PGC 159
3.   Elina Schuurman, HGK 161

MIEhET

M80
1. Seth-Veli Järvinen,  LG 82
2. Pertti Huotari, LG 87
3. Olavi Vesterinen, TGK 87
4. Seppo Hämäläinen, VG 87
5.  Lassi Tilander, HGK 87
6.  Juhani Kärkinen, LG 87 

M75
1.  Seth-Veli Järvinen, LG 160
2.   Erkki Ripatti, NRG 161
3.   Jouko Kaartinen, SHG 167
4.   Erkki Inoranta, MG 167
5.   Tapio Saarinen, HSGC 168
6.   Heikki Kainulainen, KarG 170

M70
1.   Tero Talkamo, MGC 163
2.   Juhani Kovalainen, TGK 163

3.   Toivo Pönni, TawG 164
4.   Immo Niemelä, MGC 165
5.  Jorma Junttila, AlGo 166.  
6. Pentti Lauronen, KarG 167

M65
1.   Arto Jokinen, MGC 155
2.   Osmo O. Kiviluoto 157
3.   Alpo Mäntykorpi, LGV 157
4.   Veikko Niemikorpi, KG 157
5.   Veijo Suomela, KG 158
6.   Markku Utti, MeG 158

M55
1.   Peter Kaske, KGC 219
2.   Ari Vauhkonen, SHG 221
3.   Tapani Saarentola, SHG 225
4.   Jorma Manner, KGV 229
5.    Veijo Suomela, KG 229
6.   Kari Nyman, StLG 229

SHG:n voittajajoukkue; Pentti Karlsson, Ari Vauh ko-
nen, Tapani Saarentola ja Kari Kauppinen.

seurajoukkueet
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reikäpelitSM-KISAt 2015

Vuoden 2015 reikäpelin SM-mitalit ratkottiin 
Lakiston hyväkuntoisella kentällä, joka oli vi-
ritetty hienoon SM-kilpailulle arvoiseen mal-
liin. Sää suosi koko kisojen ajan ollen aurin-
koinen ja lämmin, mikä tänä kesänä oli ollut 
harvemmin havaittavissa.

Miehillä täysi urakka
Kilpailussa miehillä oli täysi 64 pelaajan kaa-
vio ja naisia mukana oli 25 pelaajaa. Miehet 
pelasivat näin kaikkina kolmena päivänä kak-
si kierrosta. Naisten ensimmäinen kierros oli 
perjantaina iltapäivällä, jolloin pelasivat sijoit-
tamattomat ja sijoitetuista sijoilla 8-16 olevat. 
Sijoilla 1-7 olevat aloittivat urakkansa toisen 
pelipäivän aamusta. Tällä pelaajamäärällä en-
simmäisestä päivästä tulee aikataulullisesti 
aina tiukka, eikä se kestä ylimääräisiä taukoja. 
Ensimmäiset lähtivät aamulla klo 8.00 ja toi-
sen kierroksen viimeinen pari tuli maaliin klo 
20.15, eli ei jäänyt paljon pelivaraa ennenkuin 
hämäryys olisi yllättänyt.

Reikäpelit ovat aina erilaisia eikä näin ol-
len yllätyksiltä vältytä. Kaikki ennakkosuosikit 
eivät tänäkään vuonna päässeet toisen päivän 
kierroksille. Toinen päivä pelattiin kuitenkin 
lähes yllätyksittä. Tasaiset peliparit, joissa päi-
vän onnistumiset ratkaisivat viimeiselle päiväl-
le menijät. 

Yhtenä kisan kohokohtana, joskaan ei 
ehkä varsinaisena yllätyksenä tällä tasolla, on 
mainittava Juha Koposen finaalipäivänä kuu-
tosväylällä tekemä holari.

Peter Kaskesta tuplamestari
Kolmannen päivän mitalitaisteluihin selvisi-
vät naisista Minna Kaarnalahti SGC, Kyllikki 
Puuppo StLG, Elina Schuurman HGK ja Eija 
Kettunen MeG. Miesten finaalipäivään pää-
sivät mukaan mestaruuden puolustaja Kari 
Huttunen GT, Ari Vauhkonen SHG, Peter 
Kaske KGC ja Jukka Lintula GPi.

Kullo Golfin Peter Kaske voitti M55-
reikäpelin Suomenmestaruuden. Kaske ku-
kisti finaalissa kotikentällään pelanneen Ari 
Vauhkosen 2/1. Kaskesta tuli kaksoismes-
tari kun hän oli voittanut myös M55-sarjan 
lyöntipelimestaruuden Salossa pelatuissa SM-
kilpailuissa.

Viime vuonna Lappeenrannassa reikäpe-
limestaruuden voittanut  Golf  Talman Kari 
Huttunen pysyi mitalikannassa tänäkin vuon-
na voittamalla pronssipelissä Golf Pirkkalan 
Jukka Lintulan.

Minna Kaarnalahti 
ennakkosuosikkina voittoon
Naisten reikäpelimestaruuden voitti ennakko- 
suosikkina kisaan lähtenyt Sarfvik golf-
klubin Minna Kaarnalahti, joka päihitti fi -
naalissa St Laurence Golfia edustavan Kyl -
likki Puupon. Pronssipelissä Messilä Golfin
Eija Kettunen puolestaan voitti Helsingin 
Golfklubin Elina Schuurmanin.

N50 ja M55 SM-reikäpelit
suur-helsinGin Golfissa

rEIkäPELI-SM

Suur-helsingin Golf
Lakisto

TuLokSET

Naisten neljä parasta: 
1.   Minna Karnalahti, SGC
2.   Kyllikki Puuppo, StLG
3.   Eija Kettunen, MeG
4.   Elina Schuurman, HGK

Miesten neljä parasta: 
1.   Peter Kaske, KGC
2.   Ari Vauhkonen, SHG
3.   Kari Huttunen, GT
4.   Jukka Lintula, GPi

naisfinalistit paremmuusjärjestyksessä oikealta lukien: 1. Minna Kaarnalahti SGC, 
2. Kyllikki Puuppo StLG, 3. Eija Kettunen MeG, 4. Elina Schuurman HGK.

Miesfinalistit paremmuusjärjestyksessä vasemmalta lukien: 1. Peter Kaske KGC, 2. 
Ari Vauhkonen SHG, 3. Kari Huttunen GT, 4. Jukka Lintula GPi.
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Metsäteollisuusyritys Tornator lajin tienraivaajana

IMATRALLA TOIMI 
ENSIMMäINEN 
GOLfKENTTä JO 
1930-LUVULLA

on ystävyys- ja haasteotteluiden muodossa. 70-jäsenisen yh-
distyksen johtokuntaa uusi laji kiehtoi siinä määrin, että se 
kävi tutustumassa Viipurin Huusniemessä vuotta aiemmin 
avattuun 9-reikäiseen golfkenttään.

Muutakin mielenkiintoista asiakirjat paljastavat paikal-
lisesta golfhistoriasta. Yhdistyksen kirjanpidon omaisuustase 
esimerkiksi kertoo kerhon hankkineen vuonna 1937 golf-
palloja ja tarkemmin nimeämättömiä lajitarpeita 1230,75 

Tämä tarina sai alkunsa yllä olevasta, lähes 
80 vuotta sitten julkaistusta lehtiuutises-
ta. Imatralla ilmestynyt Ylä-Vuoksi uuti-

soi sivuillaan 14.9.1937 Tai nionkoskella avatus-
ta golfradasta ja sillä järjestetystä ensimmäisestä 
kilpailusta. Kahden palstan jutussaan lehti myös 
selosti lyhyesti golfin perusteita, kyseessä kun oli 
seudulla täysin uusi laji. Ensiaskeleitaan se otti 
muuallakin Suomessa, edelläkävijöinä tunne-
tusti 1932 Helsingin Tali ja vähän myöhemmin 
Viipuri.

Tornator keskeisessä osassa
Golfharrastuksen viriämises tä Imatralla on kiit-
täminen Tainion koskella toiminutta metsäte-
ollisuusyritys Tornator Osakeyhtiötä ja nimen-
omaan sen virkailijakerhoa, joka ennakkoluulot-
tomasti oli ottanut uuden lajin harrastusvalikoi-
maansa. 

Wolter Ramsayn vuonna 1888 perustama 
Tornator oli yrityksenä sen verran sidoksissa 
1930-luvulla golfiin, että sen Lahden lanka-
rullatehdas valmisti myös puisia tiitikkuja. 
Tuotteittaan tehdas vei Englantiin, Venäjälle, 
Ranskaan ja Espanjaan.

Elinkeinoelämän keskusarkistosta kaivettu 
Tornatorin virkailijakerhon toimintakertomus 
vuodelta 1937 todistaa golfkentän saavuttaneen 
yhdistyksen ulkoiluharrastuksista suuren suosi-

Tainionkosken golfkenttä sijaitsi taustalla näkyvän nykyisen Stora Enson 
Tornan kerhon tuntumassa. nyt paikalla toimii ratsastajaseuran hevostila. 
Aluetta näyttää imatralainen golfseniori Kalevi Kurikka, joka syntyi samana 
vuonna kuin kenttä avattiin.
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Lehtiartikkelissa mainittu Tainionkosken 
golfkilpailun paras imatralainen Enso-
Gutzeitissa virkamiehenä toiminut Anton 
Hevossaari kuvassa kuusi vuotta myöhem-
min 45-vuotiaana vuonna1943. 

Suomen markalla ja vastaavasti saaneen tuloja myydyistä golf-
palloista 231 markan edestä.  Yhdistyksen kulunkitilien mukaan 
golfmenot olivat samaisena vuonna 822,50 markkaa, kun esimer-
kiksi gramofonilevyjä se hankki jäsentensä viihdykkeeksi vajaalla 
500 markalla. Vastaavanlaisia merkintöjä yhdistyksen kirjanpito 
kätkee seuraavaltakin vuodelta.

Tainionkosken radan avajaiskilpailu
Imatralla tehtiin siis uraauurtavaa työtä golfharrastuksen eteen 
ennen sotia. Kun laji-innostus oli edennyt 1930-luvun jälkipuo-
liskolla jo pidemmälle Viipurissa, oli karjalaisten kaupungista 
Imatran kilpailuun kutsuttu uuden lajin harrastajia näyttämään 
pelaamisen mallia. 

Tainionkosken golfrata oli lehtijutun mukaan 745 metrin 
pituinen ja jaettu yhdeksään kuoppaan, siis nykytermein reikään. 
Kun kenttä oli lyhyt, jäivät väylien pituudetkin nykykenttiin ver-
rattuna perin vaatimattomiksi vaihdellen 30 ja 155 metrin välillä. 
Ylä-Vuoksi tiesi kertoa, että viipurilainen P. Hamunen ja imat-
ralainen maisteri L. Matikainen onnistuivat lyömään pisimmällä 
välillä pallon kuoppaan kahdella lyönnillä.

Viipurilaiset valtasivat avajaiskilpailussa kaksi ensimmäis-
tä sijaa P. Kankkusen voittaessa ja P. Kamusen tullessa toisek-
si. Parhaana imatralaisena kolmanneksi sijoittui monipuoli-
sesti eri urheilulajeja harrastanut ja mm. menestyksekkäässä 
Tainionkosken VPK:ssa pesäpalloa pelannut Anton Hevossaari. 
Laji tarttui myös seuraavaan sukupolveen, sillä suvun golfpe-
rinnettä jatkaa nykyisin Espoon Golfseurassa ja myös Talissa 
Antonin poika Paavo Hevossaari.

Sota tuli väliin
Sotavuodet katkaisivat Imatralla parin vuoden aikana oraal-
le nousseen golfharrastuksen vuosikymmeniksi ja tänä päivänä 
kentän ovat vallanneet paikallisen ratsastajaseuran hevoset. Kului 
puoli vuosisataa ennen kuin golf sai paikkakunnalla uudelleen ja-
lansijaa, tuolloin pysyvästi ja aivan toisessa mittakaavassa.

Imatran Golfklubi perustettiin vuonna 1986 ja vuotta myö-
hemmin Immalanjärven rantamilla avattiin Kosti Kurosen suun-
nittelema täysimittainen uljas golfkenttä. Sekään tuskin olisi to-
teutunut ilman Tornator Osakeyhtiön seuraajan Enso-Gutzeitin 
ratkaisevaa taloudellista panostusta.

Seppo Rönkkö

Lehtileikkeen tarina
Lehtileikkeen löytyminen on 
sekin oma mielenkiintoinen 
tarinansa. Imatralta kotoisin oleva 
talilaisen Hannu Lievosen vaimo 
oli vierai lulla Amerikassa tyttä-
rensä luona, kun hän siellä Face -
bookin Imatra-sivustoa selailles-
saan huomasi oheisen jutun. 
Harvinainen suku nimi Hevossaari 
kiinnitti hänen huomionsa, sillä hän 
tiesi Hannun vakituisen pelikaverin 
Paavo Hevos saaren olevan kotoisin 
Imatralta. Vaimo meilasi lehtileikkeen 
mie helleen ja soitto Paavolle vahvisti 
hänen isänsä nimen olleen Anton, 
joten Imatran ensimmäinen golf-
sankari onkin Anton Hevossaari.
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Seniorigolfin
pelimatkat | kevät 2016

Espanja | Alcaidesa 

Alcaidesa Links Golf sijaitsee ainutlaatuisessa ympäris-
tössä Costa Del Solin eteläisimmässä kärjessä. Golfken-
tiltä avautuu upeat maisemat Gibraltarille ja aina Afrikan 
Atlasvuoristolle saakka. Alueella on kaksi erityyppistä 
golfkenttää, Links ja Heatland. Hotelli Aldiana sijaitsee 
10 minuutin automatkan päässä golfkentistä. Useasta 
rakennuksesta koostuvassa All Inclusive hotellissa on 
paljon järjestettyä ohjelmaa. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Aldiana Alcaidesa hotellissa ****-
• All Inclusive 
• 5 kokopäivän green feetä (3 x Links ja 2 x Heatland) 
• Rangepallot, golfkärryjen ja harjoitusalueiden käyttö.

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1295 € 
• 2 vk 2295 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 120 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 18.11.2015 KLO 9:00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta 

Lähdöt: 18.3. ja 25.3.2016

Belek | Voyage Golf

Belek tunnetaan Välimeren parhaana golfkohteena, jonne 
myös SGS on suunnannut keväisen matkan jo useana 
vuonna. Tarjoamme tänä vuonna uutuutena Voyage hotel-
lin, jonka oma kenttä Montgomerie kuuluu ehdottomasti 
alueen parhaimmistoon. Poikkeuksena muihin alueen klu-
beihin, Montgomerien klubin palvelut kuuluvat pelipäivinä 
ruokien ja juomien osalta hotellin all inclusive -pakettiin. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Voyage Belek hotellissa *****-
• Tasokas all inclusive
• 5 kierrosta (3 x Montgomerie ja 2 x TAT)
• Hotellin golfkenttäkuljetukset Montgomerien kentälle
• Golfkenttäkuljetukset hotellin ulkopuolisille kentille
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1450 € | 2 vk 2490 € (standard huone A-rakennus)
• 1 vk 1500 € | 2 vk 2590 € 
(päärakennus, osittainen merinäköala)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 200 €/vk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 17.11.2015 KLO 9:00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähdöt: 19.3. ja 26.3.2016

Teneriffa | Buenavista

Buenavista on tunnelmallinen pikkukylä Teneriffan poh-
joisosassa. Sen vieressä on yksi saaren upeimmista kentis-
tä ja golfhotelleista. Kentän 18 reiän, varsinkin takaysin, 
maisemat ovat huikaisevat. Tuntuu kuin väylät jatkuisivat 
mereen ja löisit kohti alhaalla välkehteleviä aaltoja.
Hotelli on kentän vieressä ja tarjoaa monipuoliset palvelut 
mm. kylpylän. Kentällä on erinomaiset harjoittelupaikat. 
Puerto de la Cruzin kaupunki sijaitsee puolen tunnin 
bussimatkan päässä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Teneriffa-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Buenavista Vincci Golf hotellissa *****
• Buffetaamiainen ja 6 illallista
• 5 kierrosta golfia
• 5 vapaapääsyä hotellin Spa:han
 
HINTA 
• Standard huone 1 vk 1295 € | 2 vk 2250 € 
• Superior huone 1 vk 1395 € | 2 vk 2450 €
  (meri- tai golfkenttänäkymä)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 220 €/230 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynnissä nyt!
Matkanvetäjänä Anneli Tuominen

Lähdöt: 19.1.2016 ja 26.1.2016

Alicante | Mar Menor

Reilun tunnin päässä Alicantesta sijaitseva Mar Menor 
on erinomainen kohde onnistuneen golfloman viettoon. 
Rauhallisella alueella sijaitseva vain 64 huoneen Inter-
continental Mar Menor on kodikas ja hyvätunnelmainen 
hotelli, joka sijaitsee tasokkaan Jack Nicklauksen suun-
nitteleman 18-reikäisen golfkentän yhteydessä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Intercontinental Mar Menor hotellissa****+
• Buffetaamiainen ja 7 illallista
• 5 green feetä 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1295 € 
• 2 vk 2290 € 

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 300 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 20.11.2015 KLO 9:00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 8.4. ja 15.4.2016

TENERIFFA | Buenavista

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

Lisää matkoja seuraavalla sivulla >
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Seniorigolfin
pelimatkat | kevät 2016

Espanja | Alcaidesa 

Alcaidesa Links Golf sijaitsee ainutlaatuisessa ympäris-
tössä Costa Del Solin eteläisimmässä kärjessä. Golfken-
tiltä avautuu upeat maisemat Gibraltarille ja aina Afrikan 
Atlasvuoristolle saakka. Alueella on kaksi erityyppistä 
golfkenttää, Links ja Heatland. Hotelli Aldiana sijaitsee 
10 minuutin automatkan päässä golfkentistä. Useasta 
rakennuksesta koostuvassa All Inclusive hotellissa on 
paljon järjestettyä ohjelmaa. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Aldiana Alcaidesa hotellissa ****-
• All Inclusive 
• 5 kokopäivän green feetä (3 x Links ja 2 x Heatland) 
• Rangepallot, golfkärryjen ja harjoitusalueiden käyttö.

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1295 € 
• 2 vk 2295 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 120 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 18.11.2015 KLO 9:00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta 

Lähdöt: 18.3. ja 25.3.2016

Belek | Voyage Golf

Belek tunnetaan Välimeren parhaana golfkohteena, jonne 
myös SGS on suunnannut keväisen matkan jo useana 
vuonna. Tarjoamme tänä vuonna uutuutena Voyage hotel-
lin, jonka oma kenttä Montgomerie kuuluu ehdottomasti 
alueen parhaimmistoon. Poikkeuksena muihin alueen klu-
beihin, Montgomerien klubin palvelut kuuluvat pelipäivinä 
ruokien ja juomien osalta hotellin all inclusive -pakettiin. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Voyage Belek hotellissa *****-
• Tasokas all inclusive
• 5 kierrosta (3 x Montgomerie ja 2 x TAT)
• Hotellin golfkenttäkuljetukset Montgomerien kentälle
• Golfkenttäkuljetukset hotellin ulkopuolisille kentille
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1450 € | 2 vk 2490 € (standard huone A-rakennus)
• 1 vk 1500 € | 2 vk 2590 € 
(päärakennus, osittainen merinäköala)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 200 €/vk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 17.11.2015 KLO 9:00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähdöt: 19.3. ja 26.3.2016

Teneriffa | Buenavista

Buenavista on tunnelmallinen pikkukylä Teneriffan poh-
joisosassa. Sen vieressä on yksi saaren upeimmista kentis-
tä ja golfhotelleista. Kentän 18 reiän, varsinkin takaysin, 
maisemat ovat huikaisevat. Tuntuu kuin väylät jatkuisivat 
mereen ja löisit kohti alhaalla välkehteleviä aaltoja.
Hotelli on kentän vieressä ja tarjoaa monipuoliset palvelut 
mm. kylpylän. Kentällä on erinomaiset harjoittelupaikat. 
Puerto de la Cruzin kaupunki sijaitsee puolen tunnin 
bussimatkan päässä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Teneriffa-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Buenavista Vincci Golf hotellissa *****
• Buffetaamiainen ja 6 illallista
• 5 kierrosta golfia
• 5 vapaapääsyä hotellin Spa:han
 
HINTA 
• Standard huone 1 vk 1295 € | 2 vk 2250 € 
• Superior huone 1 vk 1395 € | 2 vk 2450 €
  (meri- tai golfkenttänäkymä)

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 220 €/230 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynnissä nyt!
Matkanvetäjänä Anneli Tuominen

Lähdöt: 19.1.2016 ja 26.1.2016

Alicante | Mar Menor

Reilun tunnin päässä Alicantesta sijaitseva Mar Menor 
on erinomainen kohde onnistuneen golfloman viettoon. 
Rauhallisella alueella sijaitseva vain 64 huoneen Inter-
continental Mar Menor on kodikas ja hyvätunnelmainen 
hotelli, joka sijaitsee tasokkaan Jack Nicklauksen suun-
nitteleman 18-reikäisen golfkentän yhteydessä.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
• Majoitus Intercontinental Mar Menor hotellissa****+
• Buffetaamiainen ja 7 illallista
• 5 green feetä 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1295 € 
• 2 vk 2290 € 

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 300 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 20.11.2015 KLO 9:00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 8.4. ja 15.4.2016

TENERIFFA | Buenavista

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

Lisää matkoja seuraavalla sivulla >
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Seniorien 

Talvi
päivät 

Vierumäen 
urheiluopistolla 

30.-31.1.2016

 Lauantai 30.1.2016 
  klo 10.00 alkaen
  Ohjelmassa mm: 

•	 SGS:n kuulumiisa ja luento seniorigolfarin 
hyvinvoinnista

•	 LOunaS

•	 Ohjattua kuntoliikuntaa sisällä ja ulkona

•	 Päivän päätteeksi päivällinen ja yhteinen          
illanvietto

d

d

d

d
d

d

d

d

dd
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Osallistumismaksu
120,-/hlö sisältäen majoituksen kahden 
hengen huoneessa, ruokailut ja ohjelman. 
Yhden hengen huoneen hinta 150,-
Osallistuminen maksetaan Vierumäen vastaanottoon 
sisäänkirjoittautumisen yhteydessä

 Sunnuntai 31.1.2016
  klo 9.00 alkaen
  Ohjelmassa mm:
 

•	 Ohjattua kuntoliikuntaa sisällä ja ulkona

•	 LOunaS

•	 Golfharjoittelua golfopettajien johdolla areena-
hallissa

HuOM! 
Ohjelma tarkentuu talven aikana. Siitä tiedotetaan 
SGS:n nettisivuilla: 
www.suomengolfseniorit.fi/tapahtumat

Ilmoittautuminen 25.1.2016 mennessä
• netin kautta: www.suomengolfseniorit.fi
• sähköpostitse: outi.kunttu@golf.fi 
• puhelimitse (09) 3481 2520

Lisätietoja: Paavo Reunanen p. 040 740 8402

SGS:n Long Stay Mar Menor

Suomen Golfsenioreilla on hieno mahdollisuus lähteä 
Long Stay -matkalle Espanjan Mar Menoriin 2.2.-
1.3.2016. Asut tyylikkäissä Mar Menor huoneistoissa ja 
golfaat sen verran kuin haluat kuudella upealla Jack 
Nicklauksen suunnittelemalla golfkentällä nauttien 
auringosta ja etelän lämmöstä. Huoneistot sijaitsevat 
keskeisellä paikalla hotellin oman kentän alueella ja 
ovat tyylikkäästi sisustettuja sekä hyvin varusteltuja. 
Kaikissa huoneistoissa on makuuhuoneiden lisäksi 
olohuone sekä hyvin varusteltu keittiö.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Matkalaukunkuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Mar Menor huoneistossa 28 vrk
• 2 illallista/viikko

LISÄMAKSUSTA:
• Golfkierrokset 8 €/hlö/kierros, 
• Golfkärryt koko reissun ajaksi 60 €/28 vrk
• Kuntosalin ja sisäuima-altaan käyttöoikeus
 100 €/28 vrk
 (yllä olevat, maksu paikan päällä)

• Golfbägin kuljetus lennolla 60 € meno-paluu
• Vuokra-auto luokka B 440 €/28 vrk tai
  luokka D 535 €/28 vrk

HINNAT/4 VIIKKOA

• 1690 €/hlö
 1 makuuhuoneen huoneisto kahdelle

• 2175 €/hlö
 1 makuuhuoneen huoneisto yhdelle

• 1590 €/hlö
 2 makuuhuoneen huoneisto neljälle

• 1870 €/hlö
 2 makuuhuoneen huoneisto kahdelle

LISÄTIEDOT: 
www.ongolf.fi/seniorit-long-stay

Myynnissä nyt! 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala 

Lähtö: 1.2.-1.3.2016

Varaukset: 
Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) 
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U
seana keväänä olem-
me joukolla vierailleet 
Saarenmaalla ja useam-
malla eri formaatilla. 
Alkuaikoina raahasim-
me bägimme ja muut-

kin romppeemme laivaan ”hihnasta olal-
le” -periaatteella tuskastuttavan pitkiä 
ramp peja pitkin, sitten keksimme pik-
kuauton perään liitettävän peräkärryn ja 
siihen sullottuina bägit kulkivat jo paljon 
kevyemmin perille. Kehittynein mat-
kantekoversiomme oli oma bussi omal-
la golfaavalla kuljettajalla varustettuna. 
Siinä oli jo suuren urheilujuhlan tuntua, 
kun edellispäivänä saimme pakattua pa-
kaasimme Peuramaalla oman onnikan 
uumeniin ja itse kävelimme aamulla 
herroiksi käsilaukku keikkuen laivaan.  
Kaikki meni hienosti – melkein loppuun 
saakka…

Olimme paluumatkalla, ajelleet ko-
tiin päin puolisen tuntia. Edessä olisi vielä 
lyhyt autolauttayhteys mantereelle ja sen 
jälkeen parin tunnin ajomatka Suomen 
lautalle, kun automme yllättäen hyytyi 
keskelle metsätaivalta. Iltasää oli onnek-
si kaunis ja matkaajat ilontäyteisiä, joten 
heillä ei ollut huolen häivää. Toista oli 
minulla. Elimme perjantai-iltaa ja tarkoi-
tuksemme oli ehtiä sopivasti viimeiseen 
Helsinkiin vievään lauttaan. Vastuullani 
oli 30 matkaajaa, jotka kaikki olivat va-
rautuneet saapumaan kotiin vielä samana 
iltana. Nyt olimme tilanteessa, jota voisi 
kuvailla matkanvetäjän painajaiseksi. Jollei 
matka äkkiä jatku, niin löytyykö meille 
kaikille yömajaa Tallinnasta ja jos löytyy, 
niin kuka sen maksaa.

Tässä kohtaa  onkin mainoskatkon 
paikka. Kaikki Viron matkamme on 
meille junaillut Crystal Agency eli Kristel

Reinfeldt-Tiitola ja niin nytkin. Jotenkin 
oli minulla mielessä käynyt ennen 
mat kalle lähtöä, jotta jos niin hul-
lusti käy, että bussimme jostain syys-
tä hiipuu, niin mitä sitten teemme. 
Huolemme ymmärtäen Kristel oli ennen 
reissuun lähtöämme ottanut yhteyttä 
muutamaan matkamme varrella olevaan 
bussifirmaan ja kertonut heille, että jos 
Matti teille hädissään soittaa, niin olkaa 
valmiina auttamaan.

Parikymmentä minuuttia bussiamme 
turhaan käyntiin yritettyämme otin yhtey-
den Kristeliltä saamaani numeroon ja koh-
ta olikin uusi kulkuneuvo meitä eteenpäin 
viemässä. Ehdimme viimeiseen laivaan ja 
kaikki pääsivät kotiin luvattuun aikaan, 
bägit toki päivän myöhässä, mutta se oli jo 
pieni murhe se. 

Matti Santanen, PGH 

Mieleen painuneita matkakokemuksia

Mennään 
bUSSilla

Tältä näyttää kun joukko Peuramaan senioreita 
purkaa matkatavansa stopin tehneestä bussista 
jossakin Kuressaaren ja Kuivastun välissä 
Saarenmaalla. 
Kuva: Seppo Tiainen
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miesseniorien 
ryder cup

vakiinnutti paikkansa

JOukkueet 2015

Muu Suomi:
Kari Kivilompolo HaGK 
Erkki Kortelainen MeG 
Keijo Lehtokorpi MGS 
Pekka Lindeman LGV 
Matti Mäkivirta aGK 
alpo Mäntykorpi LGV 
Pekka niinimäki KosG 
antero nukari TawG 
Risto Rautio JG 
Pertti Sallila MeG 
Veijo Suomela KG 
Markku utti MeG
 
uusimaa:
Janne altonen HGK 
Harry Damsten KGC 
Timo Ervasti VGC 
Risto Hotti PGC 
Kari Huttunen GT 
Seppo Jolkkonen KGC 
Peter Kaske KGC 
Juha Koponen HGK 
Martti Miettinen TGK 
Veikko niemikorpi KGV 
Kari nyman StLG 
ari Vauhkonen SHG

Maailman ehkä kiinnostavin golfkil-
pailu USA:n ja Euroopan välillä joka 
toinen vuosi pelattava Ryder Cup sai 

viime vuonna maamme golfsenio reissa arvoi-
sensa seuraajan. Silloin pelattiin ensimmäinen 
Uudenmaan ja Muun Suomen miesseniori-
en välinen reikäpeliottelu Vierumäen Cook-
kentällä.

Miesseniorien Ryder Cup pelattiin tänä 
vuonna siis toista kertaa. Ottelu pelattiin se-
niorikauden avauskisana Kullo Golfin kentällä 
12-miehisin joukkuein toukokuun 19. päivänä.

Päävastuu joukkueiden kokoa misessa oli 
tänäkin vuonna varakapteeneilla eli Uuden-
maan Kari Nymanilla StLG ja Muun Suomen 
Alpo Mäntykorvella LGV. Joukkueiden kap-
teeneina toimivat Uudenmaan osalta Pertti 
Raimiala HyG ja Muun Suomen joukkueen 
osalta Heikki Hallaranta SaG.

Esikuvastaan poiketen seniorien kilpailu 

pelataan yksipäiväisenä ja pelimuotojakin on 
vain kaksi. Aamusta pelataan Four Ball Best 
Ball -joukkuekilpailu ja iltapäivällä Singlet. 
Joukkueet muodostuvat siten, että kummas-
sakin joukkueessa on vähintään neljä 65-vuo-
tiskriteerit täyttävää pelaajaa, jotka pelaavat 
vastakkain joukkueina ja yksilöinä ja kahdeksan 
55-vuotiskriteerit täyttävää pelaajaa, jotka vas-
taavasti pelaavat vastakkain.

Uudellamaalla oli puolustettavanaan vii-
mevuotista mestaruutta, jolloin se voitti ottelun 
luvuin 11-7. Puolustettavana oli myös komeaa 
kotkaa esittävä kiertopalkinto.

Ottelu saatiin pelata ajankohtaan nähden 
kohtuullisissa olosuhteissa. Uusimaa uusi viime-
vuotisen temppunsa ja selätti muun Suomen 
miessenio rit nyt toistamiseen. Joukkueiden ero 
kaventui tosin pisteen puolikkaalla   yhteistulos-
ten ollessa tällä kertaa 10,5 - 7,5 Uudenmaan 
eduksi. 

Heikki Hallaranta 
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kiinnOstukaa 
HistOriasta!

Meille ihmisille on tyypillistä, että kiin-
nostumme historiasta vasta kun alam-
me pian itse olla sitä. Monia alkaa esi-

merkiksi oma henkilökohtainen tausta kiinnos-
taa vasta kun kaikki ne ihmiset, jotka olisivat siitä 
voineet helposti kertoa, ovat jo poissa. Myöhään 
heränneet joutuvat sitten, asioita selvittääkseen 
ja suurella vaivannäöllä, penkomaan ikivahoja 
kirkonkirjoja, väestörekistereitä sun muita doku-
mentteja.

Tässä yhteydessä haluan kuitenkin puhua 
vain vähän tämän rakkaan lajimme golfin histo-
riasta, joka on sekä pitkä että mielenkiintoinen. 
Golfiahan pidetään, yhdessä jalkapallon kanssa, 
maailman pisimpään eläneenä pallopelinä, joi-
ta kumpaakin Skotlannin kuningas James II jo 
vuonna 1457 kielsi, maanpuolustuksen nimissä, 
sotilaitaan harrastamasta.

Olen henkilökohtaisesti kokenut kuinka 
paljon mielenkiintoisemmaksi harrastamisen te-
kee kun perehtyy lajin monisatavuotiseen histo-
riaan. Muistan takavuosilta erään lupaavan golfa-
rimme haastattelun jossa häneltä kysyttiin mm. 
”kuka on Bobby Jones?”   ”Never heard” vastasi 
nuorimies, jolloin ajattelin heti, että kuinka 
kunnianhimoinen nuori pelaaja kuvittelee pääse-
vänsä lajin historiaan kun ei tiedä keitä siellä jo 
ennestään on.

Nykymaailmassa golfin historiaan tutus-
tuminen on tehty helpoksi kun kaikkea tietoa 
pystyy koneiltaan mielin määrin googlaamaan 
ja onhan aiheesta luonnollisestikin olemassa lu-
kuisia, tosin etupäässä englanninkielisiä, kirjoja. 
Erinomainen tapa lisätä omaa historian tunte-
mustaan on liittyä muitten samanmielisten jouk-

koon. Maassamme on jo vajaat 10 vuotta toi-
minut Suomen golfhistoriallinen seura (SGHS) 
jonka tehtävänä on mm. lisätä lajin historian 
tuntemusta. Yhdistyksessä on vasta vajaat sata jä-
sentä joten mukaan mahtuu luonnollisesti paljon 
lisää väkeä.

SGHS:n tarkoituksena on perehdyttää jä-
senensä monipuolisesti lajinsa historiaan. Se jul-
kaisee omaa, historiallisin artikkelein varustettua, 
vuosikirjaansa ja yrittää innostaa maamme kaik-
kia golfseuroja pitämään huolta omasta historias-
taan. Seuran ehkä mielenkiintoisin erikoisalue 
on ns. hikkoripelaaminen, jossa puuvartisilla ja 
yleensä ennen vuotta 1930 valmistetuilla mai-
loilla pelataan niin virallisia SM -kilpailuja kuin 
muitakin hikkoritapahtumia ympäri maatamme 
keväästä syksyyn. Tapahtumissamme yritämme 
aina myös pukeutua vanhaan malliin. Seuralla 
on myös vireää kansainvälistä toimintaa kuten 
vuotuinen hikkorimaaottelu Ruotsia vastaan ja 
lisäksi suomalainen hikkorijoukkue on jo kuu-
den vuoden ajan aina maaliskuussa matkustanut 
Brittein saarille pelaamaan historiallisesti merkit-
täviä links-kenttiä, otellen siinä yhteydessä usein 
myös mieleenpainuvia ”maaotteluita” paikallisia 
hikkorijoukkueita vastaan.

Toivottavasti onnistuin tässä herättämään 
Suomen Golfsenioreissa hieman kiinnostusta 
lajin historiaan. Jos haluatte toimia meidän sa-
manmielisten joukoissa, niin menkää SGHS:n 
nettisivuille (www.sghs.fi) josta löytyy paljon li-
sätietoja ja jopa liittymisohjeet.      

lassi tilander

lassin kolumni
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Audi Finnish Senior Touriin kuului tänä vuonna seitsemän osakil-
pailua, joista kuusi parasta osakilpailua huomioitiin kunkin pelaajan 
Order of Merit -pisteissä. Viime vuoden tapaan miehet ja naiset pe-
lasivat omilla kentillä ja näin saatiin kuhunkin kilpailuun enemmän 
pelaajia mukaan. Seuraavilla sivuilla on raportti miesten ja nais-
ten FST-kilpailuista lukuunottamatta SM-kisoja sekä Audi Finnish 
Senior Openia, joista erilliset reportaasit toisaalla tässä lehdessä.

TOURIN VeIVäT 
aRI VaUhkONeN ja

aNNa-maRIa LehTONeN 

Finnish Senior Tour 

Tekstit ja kuvat: Heikki Hallaranta, Pirjo Sipronen
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Touriin kokonaisvoittoon ylsivät 
viimevuotiseen tapaan naisten 
osalta Anna-Maria Lehtonen ja 

miesten osalta Ari Vauhkonen.

MieSteN FSt
Kilpailusarjaan kuuluivat miesten osalta 
M55 SM-lyöntipelikilpailut, Reikäpeli- 
SM M55, OnGolf Senioripokaalit sekä 
Audin sponsoroimat Audi Senior Open, 
Audi Finnish Senior Tour 1-2 sekä Audi 
Finnish Senior Open.

Kuhunkin osakilpailuun pääsi viime-
vuotisen tapaan 120 miestä kategorioiden 
ja tasoituksen perusteella. Miesten kaikki 
kilpailut olivat yhtä poikkeusta lukuun ot-
tamatta täysiä. Varalistallekin riitti pelaajia 
lähes kaikissa kisoissa.

Finnish Senior Open Peuramaalla
Kausi käynnistyi Peuramaalta Audi Senior 
Openin merkeissä 29.5. Miesten kilpai-
luun otettiin mukaan 120 pelaajaa 24 pe-
laajan jäädessä varalistalle.

Miesten pelikenttänä oli Porkkala. 
Sää oli koleahko ja ajoittain sateinen, lop-
puiltapäivästä aurinkokin näyttäy tyi, mut-
ta lämpötila keikkui siinä kymmenen as-
teen tuntumassa. Aika paljon uusia nimiä 
ilmestyi kärkikymmenikköön.
 
Palkitut:
1. AriVauhkonenSHG 76
2. KariPeuhkuriVGH 77
3. KariHuttunenGT 77
4. TimoPaloTGK 77
5. SeppoHujanenGP 78
6. JukkaPajunenGPi 79

Senioripokaalit Hämeenlinnassa
OnGolf Senioripokaalit pelattiin 5.-6.6 
viimevuosien tapaan Hämeenlinnassa. 
Miehet tänä vuonna Tawastilla. Muka na 
oli 120 miespelaajaa. Halukkaita olisi taas 
ollut enemmänkin ja jonotuslistalle jäi pa-
risenkymmentä pelaajaa.

Sää oli koko viikonlopun pääsääntöi-
sesti sateeton. Pelaajat saivat nauttia aurin-
gonpaisteesta ja aika ajoin erittäin kovasta 
tuulesta, erityisesti Tawastin ken tällä. Tuo 
säätyyppi vain on jotenkin kuulunut tä-
hän kevääseen ja alkukesään. Kova tuuli, 
lämpötila siinä 15 asteen tuntumassa, kun 
aurinko menee pilveen, tuntuu kolealta.

Palkitut(scr):
1. RistoMerkkiniemiGPi 75+75 150
2. PeterKaskeKGC 79+74 153
3. SeppoHujanenGP 76+77 153
4. AriVauhkonenSHG 81+73 154
5. SeppoPakolaNG 79+77 156
6. JukkaLintulaGPi 78+78 156

Scr-sarjan ohessa pelattiin perintei-
sesti myös hcp-sarja ja paras tasoituksel-
lisen tuloksen tehnyt palkittiin kiertävällä 
Senioripokaalilla. Hän oli scr-sarjankin 
voittanut Risto Merkkiniemi.

Palkitut(hcp):
1. RistoMerkkiniemiGPi 69+69 138
2. HannuNarviLGV 72+73 145
2. RaunoHietamäkiUKG71+74 145
4 SeppoPakolaNG 74+72 146
5. EeroPöhöKanG 76+72 148
5. TimoMerentieSGR 76+72 148

Audi Finnish Senior Tour 1 
Pickalassa
Kauden toinen Audi Finnish SeniorTourin 
osakilpailu pelattiin Pickalassa alkukesälle 
tyypillisissä olosuhteissa. Tuulta, kohtuul-
lisen koleata, lämpötilan ollessa 15 asteen 
tuntumassa. Onneksi vältyttiin sateilta ja 
sadekuuroilta, joita parinkymmenen kilo-
metrin päässä saatiin aika-ajoin kovinakin.  
Tulostaso oli kohtuullisen hyvä vaikka 
CBA-arvot eivät sitä oikein miesten osalta 
”tukeneet” . Muutamia uusia nimiä ilmes-
tyi kymppisakkiin, hyvä niin.

Palkitut:
1.AriVauhkonenSHG 73+73 146
2.JuhaKoponenHGK 74+77 151
3.PekkaTuomolaStLG 79+73 152
4.JukkaPajunenGPi 72+81 153
5.KariNymanStLG 76+78 154
6.MarkkuUttiMeG 74+80 154

Audi Finnish Senior Tour 2 
Espoossa Golfseurassa
Ensimmäisen kilpailupäivän aamu näyt-
ti jo uhkaavasti tämän alkukesän sää-
profiiliin kuuluvalta epävakaiselta säältä. 
Sääennuste toteutui ja pääkaupunkiseu-
dulla pyörivä ukkos- ja saderintama häirit-
si aamun lähtöjä. Lähtöjä jouduttiin siir-
tämään tunnilla eteenpäin. Ukkosrintama 
oli tuolloin ohittanut alueen, mutta sadet-
ta saivat niskaansa vielä ensimmäiset lähti-

jät. Sää poutaantui aamupäivän aikana ja 
ensimmäinen päivä saatiin lopulta viedyk-
si läpi aurinkoisessa ja lämpöisessä säässä.

Ensimmäisen päivän jälkeen yhden 
lyönnin turvin johdossa tuloksella 77 oli 
entisellä kotikentällään pelannut Juha 
Koponen HGK, sijat 2-4 jakoivat tuloksel-
la 78 Markku Utti MeG, Ari Vauhkonen 
SHG ja Risto Rautio JG, Sijalla viisi tu-
loksella 80 oli seitsemän pelaajaa, eli toi-
seen päivään lähdettäessä tilanne oli täysin 
auki.

Toinen pelipäivä oli sään puolesta 
hyvä. Öiset kovat sateet olivat kuitenkin 
hankaloittaneet kenttähenkilökunnan 
työtä ja kentänhoidolliset toimenpiteet 
olivat osin jääneet tekemättä. Muutamaa 
loppupään ryhmää lukuunottamatta päivä 
onnistuttiin viemään läpi ilman sateita.  
Toisen päivän ja koko kilpailun parhaan 
kierrostuloksen 74 teki Risto Rautio. 

Palkitut:
1. RistoRautioJG 78+74 152
2. AriVauhkonenSHG 78+76 154
3. JuhaSillmanMeG 81+75 156
4.PekkaLaineMeG 80+77 157
5.PeterKaskeKGC 80+77 157
6.JuhaKoponenHGK 77+80 157

 
Audi Finnish Senior Touriin kuuluvista 
muista kilpailuista, jotka ovat lyöntipelin 
SM-kisat, Finnish Senior Open ja reikäpe-
lin SM-kisat, on omat yhteenvedot toisalla 
lehdessä.

Audi FST karsinta 
Peuramaalla 20.9. pelatussa miesten karsin-
takilpailusta kaudelle 2016 peli oikeuden 
osakilpailuihin sai 40 parasta pelaajaa (ei 
koske SM-kilpailuja). Tasatuloksien osalta 
ratkaisu meni matemaattisen järjestelmän 
mukaan. Kilpailuun otettiin mukaan 102 
pelaajaa, varalistalle jäi vielä 30 halukasta 
yrittäjää. Karsintakisaan pääsi osallistu-
maan myös 2016 seniori-ikään tulevat 
pelajat.                                                >>>

Senioripokaalin parhaimmisto: 
Ari Vauhkonen (4.), Peter Kaske 
(2.), Risto Merkkiniemi, (1.) 
Seppo Hujanen  (3.) ja Seppo 
Pakola (5.), kuvasta puuttuu 
Jukka Lintula (6.).

Kuva viereisellä sivulla:
FST 2 -kisan palkitut parem-
muusjärjestyksessä oikealta: 
Risto Rautio, Ari Vauhkonen, 
Juha Sillman, Pekka Lainen, 
Peter Kaske ja Juha Koponen. 
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NaiSteN FSt
Naisten Finnish Senior Tour käsittää sa-
mat seitsemän kilpailua kuin miehilläkin, 
mutta eri kentillä pelattuina. Kuusi  paras-
ta huomioidaan Order of Merit -pisteissä.

Kisasarja käyntiin Peuramaalla
Naisten kilpailukesä aloitettiin perinteises-
ti Peuramaan Vanha Peura -kentällä Audi 
Senior Openilla.  Mukaan oli ilmoittautu-
nut 67 pelaajaa. Tämän kilpailun yhtey-
dessä pelattavaan perinteiseen paripeliin 
oli ilmoittautunut 13 paria. 

Kilpailun voitti Pickalan Tina-Maria 
Lehto hyvällä tuloksella 77. Toiseksi tuli 
Kyllikki Puuppo StLG ja kolmanneksi 
Minna Kaarnalahti SGC. Voittajaa ei pe-
lin aikana haitannut ajoittainen sade eikä 
kylmä viimakaan. Hän myös muisteli pi-
täneensä voittajan puhetta viimeksi 90-lu-
vulla. 

Palkitut:
1. Tina-MariaLehtoPGC 77
2. KyllikkiPuuppoStLG 78
3. MinnaKaarnalahtiSGC 79

Naisten paripeli pelattiin 13 parin 
voimin. Parikilpailussa aikaisemmin kil-
pailuun osallistunut pelaaja kutsuu mu-
kaan seniorinaisen joka ei ole ennen osal-
listunut tähän kilpailuun. Parien tulokset 
muodostuvat tasoitus huomioon ottaen. 
Voittajaksi selviytyi pari Helena Leskinen 
ERG ja Katriina Malmivaara ERG. Kat-
riina oli sisäistänyt kilpailun luonteen hie-
nosti ja kertoi olleensa viime vuonna itse 
kutsuttuna ja päätti nyt jatkaa samalla lin-
jalla ja kutsui mukaan uuden kilpailijan. 
Esimerkillistä toimintaa.

Paripelinkolmeparasta
1. HelenaLeskinenERG 68
 KatriinaMalmivaaraERG79 147

2. Sini-PäiviAaltonenNRG71
 IlonaKauppinenNRG 77148

3. KirsiRossilahtiERG 72
 TuijaHannukainenERG 76148

Senioripokaalit 
Aulangon Everstillä
Toisena kilpailuna pelattiin OnGolf Se-
nioripokaalit Aulangon Everstillä 6-7.7. 
Everstin kilpailussa sää oli kovin kaksi-
jakoinen ja etenkin toisena pelipäivänä 
tuuli näytteli suurta osaa kilpailun tulos-

tasossa. Voiton vei scr-sarjassa Minna 
Kaarnalahti, toiseksi tuli Anna-Maria 
Lehtonen ja kolmanneksi Tiina Selin. 

Palkitut(scr):
1. MinnaKaarnalahtiSGC 154
2. Anna-MariaLehtonenPGC 157
3. TiinaSelinHGK 160

Hcp-sarja ja Senioripokaali   
mat   kasi Tiina Selinin mukana Hel-
sinkiin. Senioripokaalien hcp-sarja 
pelattiin näillä näkymin nyt viimei-
sen kerran ja kilpailu jatkaa scr-sarjan voi-
min. 

Palkitut(hcp):
1. TiinaSelinHGK 160
2. TarjaLähteinenHyG 145
3. EiniPaloPGC 149

Finnish Senior Tour 1 
Pickalassa
Kolmanteen kilpailuun Audi FST 1 palat-
tiinkin muutaman vuoden tauon jälkeen 
Pickala Golfiin. Mukana oli 51 pelaajaa. 
Naisten pelattavaksi oli valikoitunut hyvä-
kuntoinen Forest-kenttä. 

Pickalan omat naiset pitivät pintan-
sa kilpailussa ja voiton vei Anna-Maria 
Lehtonen PGC, toiseksi tuli Kyllikki 
Puuppo StLG ja kolmantena samalla 
tuloksella oli Tina-Maria Lehto PGC.  
Voittajan tulos 151 oli omaa luokkaansa, 
mutta sijojen 2 ja 7 väliin mahtui 11 pe-
laajaa ja vain kolme lyöntiä. Kilpailu pal-
kintosijoista oli erittäin tasainen ja jaettuja 
sijoituksia oli useita.

Palkitut:
1. Anna-MariaLehtonenPGC 151
2. KyllikkiPuuppoStLG 161
3. Tina-MariaLehtoPGC 161

Finnish Senior Tour 2 
Kanavagolfissa
SM-kilpailujen jälkeisellä viikolla pelat-
tiin Audi FST 2 Kanavagolfissa Vääksyssä. 
Oliko tiivis kilpailutahti väsyttänyt pelaa-
jat, mene ja tiedä, mutta Vääksyyn saatiin 
liikkeelle vain 32 naista.  Omalta osaltaan 
asiaan saattoi vaikuttaa se että kaksi maa-
joukkuetta lähti heti kisojen jälkeisenä 
päivänä kilpailumatkalle Tsekkiin. 

Kanavagolf huolehti naisistamme 
loista vasti ja griinit oli huoliteltu jopa niin 
että reiän reunat oli kalkittu sisäpuolelta. 
Voittoon pelasi Anna-Maria Lehtonen 

PGC,  joka nousi ensimmäisen päivän vii-
denneltä sijalta voittoon. Toiseksi tuli kak-
si tasaista kierrosta pelannut Erja Helen-
Salonen AGK ja kolmanneksi Aura Golfin 
Päivi Honka. 

Palkitut:
1. Anna-MariaLehtonenPGC 162
2.ErjaHelen-SalonenAGK 165
3.PäiviHonkaAG 166

FST orDEr oF MErIT

MIEhET   pist.
1.     VAUHKONEN Ari, SHG 675.00
2.   KASKE Peter, KGC 630.25
3.   RAUTIO Risto, JG  471.00
4. SUOMELA Veijo, KG 407.55
5. HUJANEN Seppo, GP 403.00
6. KOPONEN Juha, HGK 381.50
7. NYMAN Kari, StLG 379.80
8.   HUTTUNEN Kari, GT 372.36
9. LINTULA Jukka, GPi 359.00
10. SILLMAN Juha, MeG 315.00 
 
NAISET   pist.
1.   LEHTONEN Anna-Maria, PGC 397.00
2. KAARNALAHTI Minna, SGC 390.00
3. PUUPPO Kyllikki, StLG 322.25
4. KARJALAINEN Vuokko, Kurk 310.25
5. KETTUNEN Eija, MeG 278.25
6. LEHTO Tina-Maria, PGC 253.00
7. HAVUKAINEN Pirkko, SGC 241.75
8.   SCHUURMAN Elina, HGK 240.50
9. KORTESOJA Pirjo, KlG 203.25
10. JUNNI Kristiina, HyG 188.50

SEurAT   pist.
1.   MESSILÄ GOLF 1304.30
2. SUUR-HELSINGIN GOLF 937.65
3. HELSINGIN GOLFKLUBI 916.80
4. GOLF PIRKKALA 862.38
5. KULLO GOLF CLUB 710.15
6. LAKESIDE GOLF VAMMALA 706.76
7. GOLF PORRASSALMI 693.00
8.   ST LAURENCE GOLF 627.16
9. KEIMOLA GOLF VANTAA 522.89
10. PICKALA GOLF CLUB 439.59

Kuvassa keskellä koko tourin ja myös Kanavagolfin FST 2 
-kisan voittaja Anna-Maria Lehtonen PGC. Vasemmalla kisan 
kolmas Päivi Honka AG  ja kakkonen Erja Helen-Salonen 
AGK 

Finnish Senior Tour 
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VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

vuosikoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
torstaina 19.11.2015 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 

	 15.45		 Kahvitarjoilu

	 16.00	 Tilaisuuden	avaus		 	 Pertti Raimiala, SGS

			16.10		 SGS:n	toiminnan	kehittämiskeskustelu	
	 	 	 –	kilpailut,										 alustus		 Heikki Hallaranta, SGS
   – jäsenpalvelut,		 alustus Pertti Raimiala, SGS
   – tiedotus,											 alustus Ole Johansson, SGS

	 17.00	 Matkavakuutus	turvaa	 Pasi Nielikäinen, Pohjola

 17.30	 Golfliitosta	terveisiä		 Timo Laitinen, SGL
								

VUOSIKOKOUS 

Kello 18.00 alkavassa vuosi-
kokouksessa käsitellään Suomen 
Golfseniorit ry:n sään töjen §10 
määrää mät asiat.
Esityslista nähtävänä SGS:n koti-
sivuilla osoitteessa: 
www.suomengolfseniorit.fi –>Golf

seniorit –>Ko kouskutsut –> Esityslista

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista 16.11.2015 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golfseniorit –> Kokouskutsut –> Ilmoittaudu tästä 

tai outi.kunttu@golf.fi tai (09) 3481 2520. 

Parhaat pelimatkat maailmalle. 

Parasta talvessa on OnGolf-matka. 
Kaikki on valmiiksi järjestetty. Parhaat kentät ja tiiausajat. Hyvät golfhotellit ja kaikki kuljetukset 
kohteessa. OnGolfin-pelimatkoilla on suomalainen golfisäntä, mukavaa peliseuraa ja tunnelma 
pelkkää aurinkoa. OnGolf-opetusmatkoilla mukana on myös PGA tason opettaja ja yksilöllistä 
opetusta. Varmista nyt paikkasi – helpommin sen teet netissä www.ongolf.fi

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

Pelimatkat  /  Opetusmatkat  /  Ryhmämatkat
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Ensimmäinen pelipäivä käynnistyi 
Aura Golfissa kohtuullisen viileäs-
sä, mutta sateettomassa säässä, lop-

pupäivä oli jopa lämmin ja aurinkoinen. 
Kova ajoittainen tuuli kuitenkin häiritsi 
pelaamista hiukan. Perinteiseen tapaan 
Ruissalon kenttä oli viritetty hienoon ar-
vokilpailulle sopivaan kuntoon.

Ensimmäisen päivän jälkeen Sarf-
vikin Minna Kaarnalahti ja Jyväs-
Golfin Risto Rautio olivat kärjessä. 
Avauskierroksen 73 lyönnillä (+2) selvittä-
nyttä Rautiota seurasi lyönnin päässä Golf 
Talman Kari Huttunen. Kolmantena oli 
Kullo Golf Clubia edustava Peter Kaske 
75 lyönnillä. Naisseniorien kilpailussa 
kärkikolmikkoon kuuluivat Kaarnalahden 
lisäksi saman seuran Pirkko Havukainen 
(80) ja Kurk Golfin Vuokko Karjalainen 
(81).

Toisen päivän eli lauantain peli keli 
oli kerrassaan hyvä. Aurinko paistoi ja 
tuntui jopa kesäiseltä, joka on ollut harvi-
naista tälle kesälle.

Toi sen päivän jälkeen miesten kär-

kikolmikko lähti sunnuntain päätöskier-
rokselle huiman jännittävistä asetelmista. 
Kahden kierroksen jälkeen johtopaikan 
jakoivat tasatuloksella Suur-Helsingin 
Golfin Ari Vauhkonen ja Peter Kaske, 
mutta vain lyönnin päässä kaksikkoa väijyi 
Risto Rautio. Päivän parhaan tuloksen kir-
jautti Keimola Golfin Veikko Niemikorpi, 
joka kipusi 72 lyönnillä (+1) peräti 36 sijaa 
ylöspäin neljänneksi.

Minna Kaarnalahti lähti päätöskier-
rokselle kahdeksan lyönnin johtoasemassa. 
Toiseksi naisten sarjassa nousi lauantaina 
Pickala Golf Clubia edustava Anna-Maria 
Lehtonen. Hänen kanssaan toista sijaa ja-
koi Kurk Golfin Vuokko Karjalainen.

Kolmannen pelipäivän aamu valkeni 
sateisena. Onneksi öinen sade ei ollut niin 
rankkaa kuin illan sääennuste ”uhkaili”. 
Sen verran vettä kuitenkin tuli, että lähtöjä 
siirrettiin tunnilla. Pääasia, että saatiin kil-
pailu viedyksi läpi, joskin kenttä oli märkä 
ja jouduttiin ottamaan käyttöön siirto-
sääntö.

Risto Rautio ja Minna Kaarnalahti 

Finnish 
Senior 
Open

AUDI FINNISH SENIOR OPEN 
TULOKSET

Naisten kuusi parasta:

1.   Minna Kaarnalahti SGC 236 
2.   Vuokko Karjalainen Kurk 242
3.   Anna-Maria Lehtonen PGC  246
4.   Karoliina Tiivola HGK 252
4.   Pirkko Havukainen SGC 252
6.   Pirjo Sipronen SHG 254
  
Miesten kuusi parasta:

1.   Risto Rautio JG 227 
2.   Ari Vauhkonen SHG  228 
3.   Peter Kaske KGV 230 
4.  Veikko Niemikorpi KGV 234
4.  Kari Nyman StLG 234 
6.   Jukka Pajunen GPi 235
6.   Seppo Hujanen GP 235

naisten mitalikolmikko; keskellä voittaja Minna 
Kaarnalahti SGC, vasemmaalla hopeamitalisti 
Vuokko Karjalainen Kurk ja oikealla pronssin ottanut 
Anna-Maria Lehtonen PGC.  

Miesten viisi parasta oikealta lukien; Risto Rautio 
JG, Ari Vauhkonen SHG, Peter Kaske KGC, Veikko 
niemikorpi KGV ja Kari nyman StLG. Kuvasta 
puuttuu kuudes palkittu Jukka Pajunen GPi.

veivät nimiinsä tämänvuotisen Audi 
Finnish Senior Openin. Risto Rautio 
nousi päätöskierroksella kolmannelta si-
jalta voittoon jättäen näin taakseen sekä 
kahden kierroksen jälkeen johdossa ol-
leen Ari Vauhkosen että toisena olleen 
Peter Kasken. Voitto Vauhkosesta tuli yh-
dellä lyönnillä. 

Minna Kaarnalahti säilytti naisten 
sarjassa johtonsa loppuun asti. Toinen 
oli Vuokko Karjalainen ja kolmas Anna-
Maria Lehtonen.

HeikkiHallaranta 
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”Aina	mun	pitää”
  

ertti Kurikan euroviisulaulun sanat sopivat moniin 
tilanteisiin. Tämä pätee erityisesti yhdistystoimin-

taan. Vuosikokouksessa valitaan hallitus tai johtokunta, mil-
lä nimellä sitä nyt kutsutaankin. Yhdistyksissä toiminta pe-
rustuu pääosin vapaaehtoisuuteen, sillä harvoissa yhdistyk-
sissä on palkallisia toimijoita – korkeintaan kulut korvataan. 

Suomi on kuulu lukuisista yhdistyksistään, liekö muis-
sa maissa toiminnassa meidän kaltaista määrää toimivia yh-
distyksiä, on liikunta-, kulttuuri-, taide-, harrastusseuroja 
milloin minkin 
asian innoitta-
mana. Omat ko-
ke mukseni yh-
distystoiminnasta 
ovat liikunta- ja 
taideharrastuk-
sen piiristä. 
Toimin aika-
naan viisi vuotta 
Suur-Helsingin 
golfin sihteerinä 
kolmen eri pu-
heenjohtajan ai-
kana, sen jälkeen 
yhden tai kaksi 
kautta Helsingin 
Golfklubin kent-
tätoimikunnassa. 
Vaasan Golfissa 
olin hallituksessa kaksi ja puoli kautta lähinnä jäsentoimi-
kunnan puheenjohtajana. Pankissa työskennellessäni vedin 
seitsemän vuotta pankin golfjaoksen toimintaa puheenjoh-
tajana. Tällä erää toimin Vaasan Taidekerhon varapuheen-
johtajana ja rahastonhoitajana. Joten kokemusta yhdistys-
toiminnasta on toki kertynyt useammalta vuodelta.

Kokemuksesta voin sanoa, että yhdistystoiminnassa 
tehtävien hoitaminen keskittyy usein vain muutamille te-
kijöille. Mukana olo toiminnassa on enimmäkseen todella 
mukavaa – yhdessä saadaan aikaan paljon ja tulosta syntyy. 
Kuitenkin joillekin hallitukseen kuuluminen tuntuu olevan 
ainoastaan kunnia-asema ilman, että yhdistyksen toimin-
taan tarvitsee millään tavoin osallistua.

Yhdistysten hallituksen jäsenten avulla ei pelkästään 
pyöritetä yhdistyksen toimintaa. Erinomaisen tärkeää on 
vapaaehtoisten toiminta. Tällaisten innokkaiden ja ahkerien 
vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen on hallituksen varas-

sa. Miten löytää sitoutuneita vapaaehtoisia, jotka aikaa ja 
vaivaa säästämättä hoitavat erilaisia heille annettuja tehtäviä?

Oma kokemuksiani vapaaehtoistyöstä golfin parissa 
on kertynyt jonkin verran. Talissa järjestettiin kansainväli-
nen naisten LET-kilpailu seitsemänä perättäisenä vuotena. 
Ensimmäisenä vuonna toimin vapaaehtoisteltassa, jos-
sa vapaaehtoisille jaettiin tarvittavat välineet, huolehdit-
tiin heidän ruokailustaan ja muista esille tulevista asioista. 
Tänä samaisena vuonna sattui kentällä trombi, mikä kaatoi 

Piccadillyn teltan 
ja aiheutti vam-
moja joillekin 
kat sojille ja pelaa-
jille. 

Seuraavana 
vuonna olin Info-
teltassa jakamassa 
tietoa kysyjille, 
päästämässä si-
sään lipun lunas-
taneita ja jaka-
massa kilpailuun 
liittyvää materi-
aalia. Seuraavina 
viitenä vuonna 
toimin loggerina 
kameramiehelle. 
Ajoin golfautoa 
ympäri kenttää 

kameramiehen kanssa eri paikoissa, kameramies kuvasi ja 
minä täytin tietoja pelaajista: monellako lyönnillä pelaaja 
on viheriöllä, montako puttia hän teki ja mikä oli hänen 
sen väylän tulos. Kun pelaajia oli kolme ryhmässä, oli mel-
koinen kiire kirjata kaikki tarvittava tieto. Viimeisimmässä 
Talissa pidetyssä LET’ssä oli jo käytössä uudempaa tekniik-
kaa, joten minun tehtävänäni oli lähinnä ajaa golfautoa ja 
kantaa kamera nostettavaksi telineelle kuvauspaikalla.

Suuret golfkilpailut vaativat paljon vapaaehtoisia, jotta 
kaikki onnistuu. Suomessa pidetyissä kansainvälisissä kilpai-
luissa olemme saaneet kiitosta hyvistä kilpailujärjestelyistä. 
Tämä on ollut suurelta osin juuri tapahtumaan sitoutunei-
den vapaaehtoisten ansiota. Omalta osaltani voin sanoa, että 
minulla on ollut todella mukavaa ja antoisaa saada olla mu-
kana erilaisissa tapahtumissa. Toivoisin että vapaaehtoisia 
jatkossakin löytyy, ja että heitä on kulloinkin riittävä määrä. 
Näin on mahdollista jakaa kilpailujen työn taakkaa.

Pirkko Holmela

P

”Piccadilly”
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A
luekoordinaattorit toimivat 
alueellaan yhteyshenkilöinä 
SGS:n ja seurojen seniori-
toimikuntien puheenjohta-
jien vä lillä. He sopivat yh-

teistyössä seurojen kanssa alue tourin 
osakilpailujen järjestämisestä alueellaan. 
Osakilpailun järjestävän seuran kilpai-
lutoimikunnassa he edustavat Suomen 
Golfsenioreita. Rankingin piste tilanteen 
ajan tasalla pitäminen ja sen ilmoittami-
nen kotisivuillemme on myös aluekoor-
dinaattoreiden vastuulla. Keväisin alue-
koordinaattorit kokoontuvat  aluetour-
vastaavan kutsusta aina kyseisen vuoden 
finaalipaikalle, jossa käydään läpi  kuluvan 
kauden aluetouriin  liityvät asiat.

Yhteiset pelisäännöt
Vuoden 2014 syksyllä aluekoordinaattorit  
organisoivat kaudelle 2015 vanhan kaavan 
mukaan jokaiselle alueelle kolme osakil-

pailua. Finaali paik kana oli Kytäjä Golf. 
Kevään aluekoordinaattoreiden palaverissa 
Kytä jällä selvitimme yhteiset pelisäännöt 
kaikkiin aluetourin kilpailuihin liittyvistä 
asioista. Tulevana kautena finaali pelataan 
alueella III (Häme). Finaalin järjestelyistä 
vastaavat Jukka Torstila ja Paavo Reunanen 
yhdessä järjestävän seuran kanssa.

Naisten pelaajamäärät        
pysyneet muuttumattomina
Viimeisen kuuden vuoden aikana osallis-
tujamäärät ovat N50 sarjassa pysyneet 
lähes samoissa lukemissa. Vuonna 2010 
naisia oli mukana 450 pelaajaa ja tänä 
vuonna 444. Eniten naisia on ollut mu-
kana v. 2013, 500 pelaajaa ja pienimmil-
lään osallistujia oli v. 2012, 414 pelaajaa. 
Vuosien 2014/2015 luvut ovat 445/444.

Piristystä myös M55 sarjassa
M55 sarjassa  vuosien 2010 – 2015 aika-

na osallistujamäärät ovat olleet tasaisessa 
laskussa. Poikkeuksena v. 2015, jolloin 
osallistujamäärä kasvoi noin 50 pelaajal-
la edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin 
osallistujamäärä, 755 pelaajaa, on ollut v. 
2010. Alhaisimmillaan lukema on ollut v. 
2014 629 pelaajalla. Vuosien 2014/2015 
luvut ovat 629/673.

M65 sarjassa vuosien 2010 – 2015 
aikana osallistujamäärät ovat vaihdelleet 
781 ja 1007 välillä. Kasvu on ollut tasais-
ta. Pienimmillään pelaajamäärät olivat v. 
2010 781 ja korkeimmillaan tänä vuonna 
1007.

Ennätysvuosi 2015
Kuluneena kautena osallistujia oli kaikki 
sarjat mukaan lukien 2124. N50 sarjan 
osuus on n. 21 % osallistujista, M55 n. 
32 % ja M65 n. 47 %. Pelaajamäärissä 
edelliseen vuoteen verrattaessa pudotus oli 
suurinta alueella VI -46 ja alueella III -40.  

aluetourilla
välivuoden jälkeen jälleen 
uutta kasvua

Kuvassa Kytäjällä pelatun Aluetourin finaalin voittajat yhdessä KyG:n toi-
minnanjohtaja Sari Tanin kanssa (vas.). Hänen vierellään n50  sarjan voit-
taja Kankaisten Golfin Pirjo Salokoski, seuraavina M65 sarjan voittaja Matti 
Koppeli Muuramen Golfseurasta ja M55-voittaja Kuortaneen Golfin Pekka 
Lahtinen.

Kaudella 2015 aluekoordinaattoreina 
ovat toimineet  Pasi Sillanpää, LoG, alue 
I (Lounais-Suomi), Paavo Reunanen, 
StLG, alue II (Uusimaa), Jukka Torstila,  
MeG, alue III (Häme), Ossi Sorjonen, 
IG, alue IV (Kaakkois-Suomi), Antti Ala-
Panula, BG, alue V (Pohjanmaa), Raimo 
Tuimala, JG, alue VI (Keski-Suomi) ja 
Esa Juntunen, OGK, alue VII (Pohjois-
Suomi). Aluetourvastaavana  on ollut 
Paavo Reunanen. 
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Aluetourin loppukilpailun 
parhaat nettotuloksineen

Naiset
1.   Salokoski Pirjo, KGCN 72
2.   Raunio Tuija, VaG 79
3.   Turunen Riitta, Tarina 80
4.   Kujala Pirjo, SaG 81
5.   Sotka Marjatta, LoG 83
6.   Määttänen Eeva, HCG 84

Miehet 55v
1.   Lahtinen Pekka, KuGo 75
2.   Kivivuori Sakari, Tarina 76
3.   Matilainen Pasi, PaG 78
4.   Sankari Timo, AGK 79
5.   Määttä Jouni, PaG 79
6.   Syvänen Heikki, JGS 80

Miehet 65v
1.   Koppeli Matti, MGS 76
2.   Laine Rauno, GPi 77
3.   Kokko Olavi, EPG 79
4.   Koivulehto Erkki, KGK 79
5.    Viljanen Jorma, KGM 80
6.   Korkka Tapio, PGC 80

Tuusulan osakilpailussa M65-sarjan voittaja Gumböle Golfin Matti Pihlajisto rupatte-
lee TGK:n palvelupäällikön Jenni Kemppaisen ja kapteenin Pentti Paajasen kanssa.

Imatran kisan parhaimmisto 
kuvassa. Keskellä naisten 
sarjan voittaja Anneli Kyynä-
räinen Iitin Golfista (tulos 
- 3), vasemmalla M55 sarjan 
voittaja Lampila Golfin Kyösti 
Ollikainen (-5) ja hänen vierel-
lään erinomaisen tuloksen teh-
nyt M65-sarjan voittaja Pekka 
Rautaheimo, Iitin Golf (-9).
Muut henkilöt vasemmalta 
aluekoordinaattori Ossi Sorjo-
nen, IG:n senioriaktiivi Pirkko 
Pajari sekä Aluetourista vas-
taava Paavo Reunanen.

Suurinta kasvu oli alueella VII +52,  alueella II +44 ja alueella 
I +38. Yksittäisissä osakilpailuissa suurimmat osallistujamää rät, 
167 pelaajaa, olivat Turussa, Lohjalla pelaajia oli 152, Kalajoella 
145 ja Tuusulassa 143. Alueittain N50 sarjan suurin osallistuja-
määrä oli alueella VII, 85 pelaajaa, M55 sarjan alueella II, 138 
pelaajaa ja M65 sarjan alueella II, 198.  Finaali pelattiin Kytäjällä 
ja mukana oli 114 pelaajaa, N50 sarjassa 29, M55 sarjassa 34 ja 
M65 sarjassa 51.

Kaikki aluetourin osakilpailujen tulok set löytyvät järjestä-
vän seuran kotisivuilta. Kilpailukalenteristamme löytyvät kaikki 
osakilpailuja järjestävät seurat.

Alueiden kuulumisia
Alueen I eli Lounais-Suomen koordinaattori Pasi Sillanpää on 
tyytyväinen alueensa aluetourin osakilpailuja järjestäneiden seu-
rojen toimintaan sekä alueensa pelaajamäärän kehittymiseen. 
Erityisesti  hän iloitsee Aura Golfin ”huikeasta” osallistujamää-
rästä 167. Alueen senioripuheenjohtajien palaverista Pasi kertoo 
terveisinä toivomuksen rankingin pistelaskujärjestelmän muutta-
misesta.

Uudenmaan (alue II) aluekoordinaattori Paavo Reunanen 
on myös tyytyväinen alueensa pelaajamäärän kehittymiseen. 
Osakilpailujen järjestäjinä toimineet seurat, Lohja, Tuusula ja 
Suur-Helsingin Golf, saavat Patelta kiitokset hyvästä yhteistyöstä. 
Pelaajilta on tullut sekä kritiikkiä että kiitosta järjestäjille. Tästä 
palautteesta on suurta hyötyä tulevaisuudessa aluetourin kehit-
tämisessä.

Kaakkois-Suomen (alue IV) Ossi Sorjoselle kausi oli en-
simmäinen aluekoordinaattorina. Tehtävää hän toteaa riittävän 
koko vuodeksi, mutta työskentely aluekoordinaattorina on hän-
tä miellyttänyt. Osakilpailujen yhteislähdöistä hän on pitänyt. 
Yhteislähdöissä on ”urheilujuhlan tuntua”, kun kaikki kilpailijat 
ovat samanaikaisesti paikalla alkuinfossa, ruokailussa ja palkinto-
jenjaossa. Yhteislähtöjen hyväksymisestä hän haluaa kiittää järjes-

täviä seuroja.
Pohjois-Suo men (alue VII) aluekoordinaattorille Esa Juntu-

selle on jäänyt erityisesti mieleen Siika joella järjestetty osakilpai-
lu. Siellä järjestävä seura, Raahentienoon Golf hoiti ilmoittautu-
mis- ja lähtöinfoasiat esimerkillisesti. Maksaessaan kilpailumak-
sun, pelaajalle ilmoitettiin, että tuloskortti annetaan hänelle 20 
minuuttia ennen starttiaikaa klubirakennuksen erillisessä huo-
neessa. Lähdöt olivat kahdelta tiiltä (1. ja 10.), joten paikalla oli 
kahdeksan pelaajaa. Siellä startterit/tuomarit kävivät läpi paikal-
lissäännöt ja muut kilpailuun liittyvät asiat sekä jakoivat muun 
kilpailuun liittyvän materiaalin. Tilaisuus kesti noin viisi minuut-
tia. Sitten suoraan aloitustiille. Tämä toistettiin jokaisen lähdön 
kohdalla. Paljon kilpailuja kiertänyt Esa toteaa menettelyn hyvä-
nä puolena sen, että info kaikille pelaajille on samanlainen.

Ensimmäinen vuosi takana
Allekirjoittaneelle tämä oli ensimmäinen kausi aluetourvastaa-
vana ja aluekoordinaattorina. Työtä on riittänyt ja työ on ollut 
kehittävää ja nautittavaa. On tullut moitteita, neuvoja ja kiitosta. 

Kaikesta tästä kiitän aluekoordinaattoreita, kenttien/seurojen 
edustajia ja erityisesti  Teitä arvoisat pelaajat. Valmistautuminen 
tulevaan kauteen on jo alkanut. Tavataan aluetoureilla v. 2016.

Paavo Reunanen
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          M55 Haastajatour . M65 tour . M70 tour . N60 tour

M55 Haastajatour
M55 Haastajatourilla lähes 20 % kasvu 

alastaro
Kiertue käynnistyi Alastarossa 24. toukokuuta aurinkoisessa ja 
tuulisessa säässä. Paikalle kokoontui 107 pelaajaa kilpailemaan tä-
män kauden avauskilpailussa ja myös paikoista maajouk kueessa, 
sillä paikathan ratkaistiin vasta heinäkuun puolessa välissä. Kenttä 
oli upeassa kunnossa aikaiseen ajankohtaan nähden. Kuten usein 
tänä keväänä, tuultakin riitti. Griinit oli saatu nopeiksi, mikä mo-
nille tuntui tuottavan vaikeuksia, koska monilla kentillä viheriöt 
ovat tässä vaiheessa vuotta vielä aika hitaita.

Aivan huipputuloksia ei saavutettu, mutta kärjessä erottui-
vat kuitenkin Talman Arto Salmela 80 lyönnillä, perässään 
Aulangon Toivo Kumm, 81 lyöntiä ja Alastaron Jorma Junttila, 
83 lyöntiä. Tästä eteenpäin olikin sitten tiukkaa, sillä seuraavilla 
sijoilla 83 lyönnillä olivat Pekka Röppänen, AlGo, Erkki Ruuska, 
PBG, Harri Kannela, PBG ja Veijo Ruuskanen VGH. Loput pal-
kintosijat veivät 84 lyönnillä MGC:n Reijo Tikkanen ja MTG:n 
Jussi Silander.

 M55 Haastahatourin kisoissa on tänä vuonna palkittu myös 
parhaita hcp-pelaajia. Tour on tarkoitettu pelaajille, joiden tasoi-

tus on välillä 6.0-15.0, mutta viime vuosina yli 10.0 tasoituksilla 
pelaavien golfareiden osallistuminen on selvästi vähentynyt. Siksi 
SGS haluaa rohkaista heidän osallistumistaan. Alastarossa palkit-
tiinkin Messilän Harri Seroff, netto 70, Alastaron Seppo Mäkilä, 
75 ja Espoo Ringsiden Kari Koivula, 76 lyöntiä.

 
Pickala Park
Kiertue jatkui perjantaina 12. kesäkuuta Siuntiossa M55:n kil-
pailulla, jossa oli mukana 104 pelaajaa. Seuraavan viikon tiistaina 
M65 ja M70 Tourit kilpailivat Forest- ja Park-kentillä, missä oli 
yhteensä 231 pelaajaa (114+117). Lienee Tourien uusi ennätys, 
kun meillä oli yhdellä kierroksella yhteensä 335 seniorigolffaria 
pelaamassa, vaikkakin kahtena eri päivänä.

Perjantaiaamuna pääkaupunkiseudulla satoi paikoittain, 
mutta sade loppui jo aikaisin ja kilpailu saatiin käydä läpi puo-
lipilvisessä säässä. Tälle vuodelle tyypillisesti navakka tuuli piti 
kelin vilpoisena. Park oli pääosin hyvässä kunnossa, mutta viileä 
alkukesä on myös Pickalassa viivyttänyt ruohon kasvua ja siksi 
väylillä oli siirtosääntö. Ainoat 80 alittajat olivat Magnus Kumlin, 
joka pelasi hienon tuloksen 77 lyöntiä ja Toivo Kumm 79 lyön-
nillä.
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Alastaron avauskisan palkinnoille yltäneitä: Arto Salmela GT (1.), Kristian Toivio (Haastajatourvastaava), 
Pekka Röppänen AlGo (4.), Reino Tikkanen MGC (8.), Veijo Ruuskanen VGH (7.).

Palkintosijat Pickalassa veivät 1) Magnus Kumlin, MGC, 
77, 2) Toivo Kumm, AGK, 79 3) Jouko Latvakangas, ERG, 
80, 4) Pekka Röppänen, AlGo, 80, 5) Jouni Irri, LGV, 81, 6) 
Veikko Pulkkinen, PGC, 81, 7) Arto Salmela, GT, 81 ja 8) Seppo 
Jolkkonen, KGC, 82. Myös Pickalassa palkittiin kaksi parasta 
hcp-tulosta ja lahjakortit veivät Jouko Järvi NGCC, netto 73 ja 
Kimmo Järvelä LoG, 73.

Kauden toisessa osakilpailussa kärkijoukossa oli jo mm. 
muutama viime kesän maajoukkuemies, mutta myös uusia 
kasvoja, kuten Aulangon Toivo Kumm, joka saavutti jo toisen 
kakkossijansa ja johti selvästi rankingia ennen Arto Salmelaa ja 
Pekka Röppästä. Heidän takanaan hyvissä asemissa oli Jouko 
Latvakangas. Lähtökohdat Kulloon kilpailulle 5. heinäkuuta oli-
vat siis mielenkiintoiset.

Kullo Golf
M55 Haastajatour pelasi heinäkuun alussa ensimmäistä kertaa 
Kullossa. Kenttä oli useimmille pelaajille uusi tuttavuuus ja jot-
kut reiät näyttivät tuottavan hieman vaikeuksia. Keli oli sopivan 
puolipilvinen, aivan kilpailun lopulla taisi tulla muutama pisara 
jossain päin kenttää.

Tuloslistan kärjestä löytyi muutamia tuttuja nimiä uusien 
kasvojen lisäksi. Voiton vei ERG:n Jouko Latvakangas ennen 
Hangon Olli Jurvasta, molemmilla tulos 79. Palkinnoille pääsivät 
myös 3) Jarkko Karesvuori, PGH, 80 4) Tomi Ristola, NGCC, 
80 5) Olavi Pohjola, KyG, 80 6) Erkki Ruuska, PBG, 80 ja 7)
Hannu Eloranta, GG, 81. Hcp-palkinnon saivat Tapiolan Kaj 
Mäntylä ja Nurmijärven Petri Teivo, molemmilla tulos 73 netto.

Kullon jälkeisen ranking-tilanteen perusteella hcp-maa-
joukkueeseen ESGA:n mestaruuskilpailuihin 
Luxemburgiin valittiin Rankingin kolme parasta, 
Jouko Latvakangas ERG, Toivo Kumm AGK ja 
Arto Salmela GT.

Nordcenter
Kauden neljäs osakilpailu pelattiin Nordcenter 
Golf & Country Clubin Fream-kentällä sunnun-
taina 9. elokuuta. Elokuun hellekausi oli jo alka-
nut ja keli olikin aurinkoisen lämmin eikä tuulta-
kaan ollut liikaa. 

Kilpailujärjestelyt kokivat epäonnea, kun 
päällekkäisvarauksen vuoksi kilpailua jouduttiin 
siirtämään yhdellä päivällä ja lähdöt vielä iltapäi-
väksi. Muutamaa päivää ennen kilpailuja hakkerit 
kaatoivat Nordcenterin verkkosivut, mikä haittasi 
mm. lähtöaikojen tiedottamista ja tulospalvelua. 
Näillä tekijöillä lienee ollut vaikutusta siihen, että 
mukana oli vain 57 pelaajaa.

Ongelmista huolimatta kilpailut saatiin vie-
dyiksi hyvin läpi. Osakilpailun voittoon pelasi 
VGH:n Veijo Ruuskanen, 78 2) Kari Timperi, 
LG, 79 3) Kristian Toivio, RuG, 84 4) Kari Sairo, 

MTG, 85 5) Erkki Ruuska, PBG, 86 ja 6) Harri Kannela, PBG, 
86. Hcp-palkinnon vei Jari Ruuttila, IkG, 74 netto.

Wiurila 
Kauden päätöskilpailu pelattiin Wiurilassa 29.8. syyskesän aurin-
koisena päivänä. Osakilpailujen päivämäärien suhteen kävi hyvä 
tuuri, sillä joukkoon ei osunut sadepäiviä, vaikka etenkin alkuke-
sä oli hyvin sateinen. Wiurilassa oli mukana 61 kilpailijaa. 

Kenttä oli erinomaisessa kunnossa ja kun kelikin oli ok, 
muodostui tulostaso suhteellisen hyväksi. Voiton vei Vihdin 
Pekka Lahtinen, 75 2) Ilkka Kuuluvainen, HGCC, 76 3) Jouko 
Latvakangas, ERG, 76 4) Kari Sairo, MTG, 78 5) Arto Salmela, 
GT, 79 ja 6) Heino Pernilä, WGCC, 80. Hcp-palkinto meni Kai 
Söderholmille Hankoon.

Ranking
Finnish Senior Tourille sai ensi kaudeksi kategorian Haas taja-
tourin kautta viisi pelaajaa paremmuusjärjestyksessä. Koska 
Haastajatourin voittaja Jouko Latvakangas sai kategorian sijoi-
tuksellaan FST:n Order of Meritissä, saivat ranking-tulosten pe-
rusteella kategorian Veijo Ruuskanen (VGH), Kari Sairo (MTG), 
Arto Salmela (GT), Erkki Ruuska (PBG) ja Olli Jurvanen (HG).

Kilpailusuorituksia kirjattiin yhteensä 407, jossa kasvua 
edelliseen kauteen 18 prosenttia. Pisteitä sai kaikkiaan 120 pelaa-
jaa viidessä osakilpailussa. Ensi vuoden M55 Haastajatour käyn-
nistyy 22.05. Kilpailukalenteri julkaistaan myöhemmin syksyllä 
netissä, heti kun se on lopullisesti hyväksytty.

Kristian toivio

>>> 

Pickalan kauniilla ja hyväkuntoisilla kentillä pelattiin tänä kautena sekä M55, M60 
että M70 Tourin kisat. 
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M65 ja M70 Tourien osallistujamäärät 
voimakkaassa kasvussa                      

Säännöt
Kauden aikana pelattiin viisi varsinaista Tour-kilpailua. Näistä 
neljä parasta pistearvoa tuli mukaan kauden yhteispisteisiin niin 
scr- kuin hcp-sarjoissa. Lisäksi M65 sarjan SM-kisat tulivat mu-
kaan kokonaispisteisiin scr-sarjassa 1,5 kertaisena edellisen vuo-
den tapaan. Pistelaskentaa muutettiin niin, että 50 parasta ja ta-
satulos saivat pisteitä edellisen vuoden 30 pelaajan sijasta. Lisäksi 
muutoksena oli se että Suomen Golfliiton paikallissäännöt, nk. 
Hard Card, tulivat käyttöön myös näillä toureilla.

Osanottajamäärien kehitys   
Kilpailijamäärät kehittyivät hyvin kummassakin sarjassa. M65 
Tourin viidessä osakilpailussa oli 492 osallistujaa eli 98 pelaajaa 
per osakilpailu, kasvua 23,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. 
Vastaavat luvut M70 sarjassa 464 pelisuoritusta keskiarvona 93 
kilpailijaa per osakilpailu. Kasvu tässä sarjassa oli 17,2 % kauteen 
2014 verrattuna. Yleisesti voidaan sanoa että pelaajamäärät olivat 
hyvällä tasolla. Järjestäjiä kiinnostaa ottaa kisat järjestettäväksi ja 
talouspuoli hoituu seuroja tyydyttävällä tavalla. Kilpailumaksut 
voidaan pitää entisellä tasolla myös tulevana vuonna.

Edelleen voidaan jatkaa molemmissa toureissa yhdellä ken -
 tällä, kaikki halukkaan mahtuivat mukaan joka kisaan. Tar-
vitsemme myös sekä scr- että hcp-sarjat jatkossakin, jotta pe-
laajamäärät pysyvät riittävinä. Kaikki pelaavat molempia sarjoja 
automaattisesti.

Pelatut kentät
Pelikenttiä on vuosittain vaihdeltu ristikkäin tai sitten on men-

ty aivan uusille kentille-
kin. Tänä vuonna oli vain 
yksi sama kenttä kuin 
viime vuonna ja se oli 
Kanava Golf M70 sarjas-
sa.  Järjestäminen samoilla 
kentillä auttaa ja helpottaa 
järjestelyissä. Olen laatinut 
muistilistan järjestäjille eri 
tehtävistä tour-kisaan val-
mistautumisessa ja se on 
mielestäni nostanut järjes-
telyjen tasoa. Kilpailujen 
hoito oli pääosin erittäin 
hyvällä tasolla, siitä kiitos 
kaikille asiaan vaikutta-
neille.

Kauden järjestäjinä 
toimivat Kankainen, Au-
rinko, Pickala, Lake side, 
Messilä, Kanava, Rönnäs 
ja Porvoo Golf. Säät vaih-

telivat kauden aikana merkittävästi. Pickalassa oli erittän kovat 
tuulet, Lakesidessa sateista ja muuaalla normaalia. Kaikki kisat-
saatiin pelatuiksi normiaikatauluissa ja palkinnot oli jaettuna il-
lalla viimeistään noin 19.30. 

Tulostaso 
kiertueella
Olen viereen kerännyt 
taulukon tulostasosta eri 
sarjoissa voittotuloksesta 
ja sijasta 50 sekä scr- että 
hcp-sarjoissa. Sarjoja ver-
tailtaessa näkyy että M65 
sarja voitetaan kaksi lyön-
tiä paremmalla tuloksella, 
kuin M70 sarja sekä scr- 
että hcp-sarjoissa. Erot 
ovat likimain samat myös 
sijoilla 50.

Kauden onnistujat
M65 scr-sarjan ykköspelaajaksi nousi Keimolan Veikko 
Niemikorpi. Hän otti kaksi osakilpailuvoittoa ja ne riittivät 
kokonaisvoittoon tasaisessa kisassa. Kun viimeistä osakilpailua 
lähdettiin Rönnäsissä pelaamaan olivat Niemikorpi, Suomela ja 
Mäntykorpi hyvin lähellä toisiaan ranking-pisteissä. Veikon voit-
to Rönnäsissä ratkaisi hänelle M65 Tourin kultamitalin. Veijo 
Suomelalla oli myös kaksi osakilpailuvoittoa ja ne auttoivat hä-
net kokonaispisteissä hopeamitalille. Alpo Mäntykorvelle, viime 
vuoden ykköselle, lankesi nyt pronssimitali.

Vastaavasti M65 hcp-sarjassa Heimo Pöyry Pirkanmaan 
Golfista hallitsi kautta toisesta osakilpailusta lähtien ja vei voiton 
noin 30 pisteen erolla Nordcenterin Tapio Aaltoon. Kolmantena 
oli Esko Pollari Seinäjoen vahvasta kaartista.

M70 scr-sarjaa hallitsi alkukaudella Hyvinkään Martti 
Raunio. Uutena miehenä tässä sarjassa Tawastin Toivo Pönni pe-
lasi tasaisen kauden ja nousi voittoon hyvin tasaisessa kilpailussa. 
Tuusulan Martti Miettinen paransi loppukautta kohti ja loppu-
tuloksena oli toinen sija. Nokian kokenut maajoukkueratsu Erkki 
Ripatti otti osakilpailuissa kaikkia mitalivärejä yhden. Niillä tuli 
kauden rankingissä pronssitila. 

M70 hcp-sarjassa kauden voittaja on vuosikaudet ollut 
sama mies eli Pickalan Rainer Nyman. Hän teki sen jälleen va-
kuuttavan loppukauden pelaamisen ansiosta. Toiselle tilalle tuli 
Keimolan Seppo Jääskeläinen. Kolmannen palkinnon pokkasi 
Pickalan Leif Johnsson.

Edellä on lueteltu kärkitiloille tulleet. Onnistujia on ollut 
varmaan paljon muitakin. Jokainen pelaajahan pelaa vain itse-
ään vastaan ja hänellä on omat mittarit onnistumiselle. Yhtenä 
mittarina voidaan pitää esimerkiksi pisteille sijoittumista. Noin 
120 pelaajaa saavutti kussakin sarjassa pisteitä, vaikka vain 50:lle 
parhaalle annetaan pisteitä. Tämä osoittaa että pisteille tulleet pe-
laajat vaihtuivat. ”Aina ei voi onnistua, ei ainakaan golfissa.”

M65 ja M70 tour

Palkintojen jako Lakesidessä; vas.M65 scr 
voittaja Veijo Suomela, tour päällikkö Kari 
Hiukka ja Lakesiden tj Johanna Mäkelä

M65 ja M70 tourien tulostasot kaudella 2015

M65             SCR          HCP
1. sija 50.sija 1. sija 50.sija

Kankainen 76 88 68 80
Pickala 77 90 68 81
Lakeside 74 94 69 84
Messilä 74 91 70 80
Rönnäs 73 88 67 79

Keskiarvo 74,8 90,2 68,4 80,8

M70             SCR          HCP
1. sija 50.sija 1. sija 50.sija

Aurinko 75 90 68 78
Pickala 75 88 72 79
Lakeside 77 93 69 82
Kanava 80 92 73 81
Porvoo 77 98 70 86

Keskiarvo 76,8 92,2 70,4 81,2

    
          

    
          M55 Haastajatour . M65 tour . M70 tour . N60 tour
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N60 tourin kolmas pelikausi pelattiin jälleen neljänä osakilpailuna: keväisessä 
Hangossa, tuulisessa Iitissä, supermärässä Tammer-Golfissa ja viimeinkin ke-
säinen sää osui Nevas Golfiin. Osakilpailujen voittajat olivat Maiju Kettunen 
SGC Hangossa, Liisa Eerola KGV Iitissä, Eila Alanko KGV Tampereella ja 
Kaija Blomerus KGV Nevaksessa.

Pelaajia tourilla kävi 150 samoin kuin edellisenä vuotena, joista 40 pe-
laajaa pääsi pisteille.

Pistejakotaulukkoa muutettiin tälle kaudelle vastaamaan osallistujamää-
riä ja pisteet jakaantuivat nyt osakilpailuissa tasaisemmin kuin aiemmin.

Koko M60 Tourin voittaja oli Liisa Eerola KGV. Seuraavat sijat meni-
vät Kaija Blomerukselle KGV, Maiju Kettuselle SGC, Irja Riikoselle HaGK, 
Arja Nordströmille MGC ja Teija Laitolle SGC ja heidät kutsuttiin Hirsala 
Golfissa pelattavaan finaaliin. 

Kaiken kaikkiaan tuntui että N60 tour on otettu mukavasti vastaan, sil-
ti lisää seniorinaisia tarvittaisiin mukaan, jotta sarja säilyy. Osanottajamäärät 
per kilpailu vaihteli 42 ja 32 välillä. Ensi vuonna tulee uusia kenttiä, ne sel-
viävät kun ensi vuoden kilpailukalenteri julkistetaan marraskuussa.

liisa eerola

>>>

N60 tour

Hangossa pelatun avauskisan 
kaksi parasta. Voitaja Maiju 
Kettunen SGC oikealla ja Eini 
Palo PGC vasemmalla.

tuleva kausi
Vuoden 2016 valmistelut ovat hyvin pitkällä tätä kirjoitettaessa. Lehden ilmesty-
essä on ensi vuoden kisakalenteri luettavissa Suomen Golfseniorien nettisivuilta 
kilpailut-osioista. Tässä vaiheessa esitän parhaat kiitokset menneestä kaudesta 
ja toivotan hyvää harjoitteluintoa talvikautena. Näkemisiin viimeistään touko-
kuun lopulla uuden kauden alkaessa.

Kari Hiukka

    
          

    
          M55 Haastajatour . M65 tour . M70 tour . N60 tour

RANKING 2015
M55 Haastajatour scr
	 1.	 Jouko	Latvakangas	ERG	 218,5
	 2.		 Veijo	Ruuskanen	VGH	 195,0
	 3.		 Kari	Sairo	MTG	 182,5
	 4.			Arto	Salmela	GT	 178,8
	 5.				Erkki	Ruuska	PBG	 174,8
	 6.	 Olli	Jurvanen	HG	 164,8
	 7.		 Toivo	Kumm	AGK	 151,0
	 8.				Magnus	Kumlin	MGC	 150,0
	 9.				Pekka	Lahtinen	VGC	 150,0
	10.		 Harri	Kannela	PBG	 142,3																	

N60 Tour hcp
	 1.	 Liisa	Eerola	KGV	 63,0
	 2.	 Kaija	Blomerus	KGV	 60,5
	 3.	 Maiju	Kettunen	SGC	 47,5
	 4.	 Irja	Riikonen	HaGK	 41,0
	 5.	 Arja	Nordström	NGC	 40,0
	 6.	 Teija	Laitto	SGC	 39,0
	 7.	 Eila	Alanko	KGV	 37,0
	 8.	 Brita	Metzger	GT	 36,0
	 9.	 Marketta	Haapiainen-Junnila	 34,0
	10.	 Terttu	Näremaa-Helin	SaG	 32,0

M65 Tour scr
	 1.	 Veikko	Niemikorpi	KGV	 335,0	
	 2.	 Veijo	Suomela	KG	 299,2
	 3.	 Alpo	Mäntykorpi	LGV	 290,5	
	 4.	 Markku	Utti	MeG	 257,3
	 5.	 Osmo	Kiviluoto	EPG	 234,0
	 6.	 Teuvo	Salento	HaGK	 218,5
	 7.	 Erkki	Kortelainen	MeG	 213,8	
	 8.	 Tapio	Aalto	NGCC	 208,5
	 9.	 Pertti	Lehtinen	ViGS	 185,3
	10.	 Kari	Hiukka	LG	 174,0

M65 Tour hcp
	 1.	 Heimo	Pöyry	PirG	 197,0	
	 2.	 Tapio	Aalto	NGCC	 167,5
	 3.	 Esko	Pollari	EPG	 179,0
	 4.	 Veijo	Suomela	KG	 149,0
	 5.	 Jorma	Seppälä	TGK	 142,3
	 6.	 Pertti	Lehtinen	ViGS	 138,5
	 7.		 Seppo	Jolkkonen	KGC	 136,5
	 8.	 Markku	Koskela	MeG	 127,5
	 9.	 Veikko	Niemikorpi	KGV	 127,0
	10.	 Hannu	Koskinen	MeG	 126,5

M70 Tour scr
	 1.		 Toivo	Pönni	TawG	 229,0
	 2.		 Martti	Miettinen	TGK	 220,0	
	 3.				Erkki	Ripatti	NRG	 217,5
	 4.	 Pauli	Ovaskainen	MTG	 192,8
	 5.	 Pekka	Tolvanen	TG	 190,5
	 6.	 Martti	Raunio	HyG	 183,0
	 7.	 Leif	Johnsson	PGC	 175,5
	 8.	 Esko	Öysti	ERG	 174,8
	 9.	 Aarno	Eskola	AG	 174,5
	10.	 Zachris	Nuorivaara	MGC	 158,5

M70 Tour hcp
	 1.	 Rainer	Nyman	PGC	 209,0	
	 2.		 Seppo	Jääskeläinen	KGV	 165,0
	 3.	 Leif	Johnsson	PGC	 152,0
	 4.	 Toivo	Pönni	TawG	 150,5
	 5.	 Pauli	Ovaskainen	MTG	 142,5
	 6.	 Veijo	Hämäläinen	VGC	 141,0
	 7.		 Matti	Rissanen	LG	 136,3
	 8.	 Bengt	Nordström	MGC	 133,0
	 9.	 Zachris	Nuorivaara	MGC	 131,5
	10.	 Reino	Hjerppe	HieG	 130,5	
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          tour-FINaaLIt

Päätöskisa Hirsalassa

Päätöskisana toureissa on perinteisesti pelattu 
eri sarjojen finaalit kutsukisana, johon kutsu-
taan kuusi pelaajaa kustakin sarjasta parem-
muusjärjestyksessä. Tällä kertaa kentäksi oli 
valittu Hirsala. 

Kutsutuista 36:sta pelaajasta 33 oli pääs-
syt paikalle mittelemään finaalin palkintosi-
joista. Tämä finaalikilapilu ei kuulu varsinai-
siin tourin osakilpailuihin vaan on erillinen 
kilpailu, jonka yhteydessä jaetaan myös mitalit 
kesän toureista kolmelle parhaalle. Näin saa-
daan kesälle juhlava päätös.

Hirsalan kenttä oli maineensa veroinen, 
vaativa kapeine väylineen ja korkeuseroineen. 
Kunto oli erinomainen niin väylien kuin grii-
nienkin osalta. Päivän peliä vaikeutti voimakas 
tuuli, jonka voimakkuuden sanottiin olevan 
noin ”kolme mailaa”.

Päivän voittajia olivat; N60 hcp Liisa 
Eerola, M65 hcp Seppo Jolkkonen, M70 hcp 
Leif Johnsson, M55 scr Arto Salmela, M65 scr 
Veijo Suomela ja M70 scr Martti Miettinen. 
Onnittelut menestyneille.

Kari Hiukka 

Hirsalan finaaliin kutsutut pink-
leidit: Maiju Kettunen SGC, Irja 
Riikonen HaGK, Arja nordström 
MGC, Liisa Eerola KGV ja Teija 
Laitto SGC.

FINAALIN TULOKSIA

M55 Haastajatour scr

1.  Arto Salmela GT 81
2.  Veijo Ruuskanen VGH 85
3.  Erkki Ruuska PBG 87

N60 Tour hcp

1.  Liisa Eerola KGV 80
2.  Irja Riikonen HaGK 81
3.  Teija Laitto SGC 82 

M65 Tour scr

1.  Veijo Suomela KG 79
2.  Markku Utti MeG 84
3.  Veikko Niemikorpi KGV 88

M65 Tour hcp

1.  Seppo Jolkkonen KGC 76
2.  Heimo Pöyry PirG 76
3.  Esko Pollari EPG 82

M70 Tour scr

1.  Martti Miettinen TGK 83
2.  Erkki Ripatti NRG 84
3.  Pauli Ovaskainen MTG 86

M70 Tour hcp

1.  Leif Johnsson PGC 78
2.  Matti Rissanen LG 81
3.   Veijo Hämäläinen VGC 81

tour-finaalit myrskyisässä syyssäässä
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          tour-FINaaLIt

Päätöskisa Hirsalassa

Lappeenrantalainen Jukka Kauppi, 
67, on yhdistänyt kaksi erilaista 
harrastustaan: golfin ja filatelian. 
Golfaiheiset postimerkit tulivat 

intohimoisen filatelistin ohjelmaan kym-
menkunta vuotta sitten ja täydentävät nyt 
uusimpana keräilykohteena kymmenien-
tuhansien merkkien kokoelmia.

Postimerkkiharrastuksen Jukka
Kaup  pi aloitti alle 10-vuoti-
aana pojannassikkana. Har-
rastusvälineet olivat tuolloin 
1950-luvulla perin vaatimat-
tomat ja kotitekoiset, sillä 
koulupoika liimaili tavalla tai 
toisella käsiinsä saamiaan pos-
timerkkejä sinikantiseen ruutu-
vihkoon keitetyllä perunalla.

Harrastus jäi unholaan vuo-
sikausiksi, kun nuoren miehen 
elämään astuivat muut kiinnos-
tuksen kohteet. Filateliainnostus 
virisi uudelleen kolme vuosikym-
mentä myöhemmin. Tuolloin neli-
kymppinen perheenisä etsi vastapai-
noa sähköasentajan ja alan yrittäjän 
työhön. Samalla harrastus muuttui 
suunnitelmalliseksi ja järjestelmälliseksi.

 Suurimman osan merkeistä Jukka 
hankkii hankolaisesta postimerkkiliik-
keestä, mutta lisäksi niitä on tullut ostet-
tua alan huutokapoista ja saatu tuttavil-
ta. Onpa joku asiakas saattanut korvata 
sähköasennustyönkin postimerkeillä, kun 
niillä ei ole ollut omistajalleen muuta 
käyttöä tai arvoa.

Tarkkaa lukua keräämistään posti-
merkeistä ja -korteista mies ei ole kos-
kaan pitänyt. Arviolta määrä asettuu 
jonnekin 50.000 ja 100.000 merkin vä-

lille. Aihepiirejäkin löytyy joka lähtöön, 
mutta erityisinä kiinnostuksen kohteina 
ovat olleet omaan työhön liittyen säh-
kö, selittämättömästä syystä erotiikka 
ja nyt uuden harrastuksen myötä myös 
golf. Kokoelmissa on edustettuina 39 
maata, joista vajaa puolet on 
Euroopasta.

Golfaiheiset postimerkit ovat ym-
märrettävästi pieni osa keräilijän mitta-
vassa kokoelmaketjussa, vaikka niitäkin 
on kertynyt jo pitkälle toistasataa. Kun 
vuosittain ilmestyy arviolta vain muutama 
lajiin liittyvä postimerkki, Jukka täydentää 
filatelian periaatteista poiketen golfkan-
sioitaan myös postikortein ja sarjakuvin 
sekä lajin historiasta ja filosofiasta puoli-

vakavasti tai humoristisesti kertovin teks-
tein.

Viimeisin keräilijän hankkima golf -
postimerkki esittää Tiger Woodsia. Lap-
peenrantalaisfilatelisti toivookin, että 

myös suomalaisista ammattipelaa-
jista painettaisiin ja julkaistaisiin 
merkkejä. Minea Blomqvist näkyy 
kyllä erään ulkomaisen blokin täy-
telehdellä, mutta varsinaiseen pos-
timerkkiin on yltänyt vain naispe-
laajamme hameenhelma.

Jukka Kaupin ajautuminen 
golfharrastajaksi on oman tari-
nansa väärti. Lajin lappeenranta-
laiset harrastajat olivat houkutel-
leet miestä lajin piiriin useiden 
vuosien ajan. Välineetkin Jukka 
hankki vuosikausia ennen 
green cardia ja seuran jäse-
nyyttä. Amerikan-matkallaan 
1988 mies osti Las Vegasista 
Wilsonin bägin ja mailasetin, 

joka sai seistä huoneen nurkassa toi-
mettomana, mutta naapurien ihailemana. 

 ”Omaan pelikäyttöön setti ei kos-
kaan tullut, vaan golfaava naapuri sen 
lopulta osti”, Jukka tunnustaa. Tämän jäl-
keen mies osti käytetyt mailat samaiselta 
naapurilta ja suoritti pelitutkinnon 1997. 
Näin golfista tuli viimeisten työvuosien 
ajaksi ja eläkepäiviksi mainio liikuntahar-
rastus yhdessä Liisa-vaimon kanssa.

Golf pitää tällä hetkellä Jukka Kau-
pin postimerkkiharrastusta yllä. Jotain 
yhteistäkin niistä kuulemma löytyy.         
”Mo lemmat vaativat kärsivällisyyttä, golf 
jopa hieman postimerkkeilyä enemmän”, 
pelaaja-keräilijä tietää kokemuksesta.

Seppo Rönkkö

KeräIly-
KohteenA 
golfAIheISet 
poStIMerKIt

Seniorigolfari ja filatelisti samassa persoonassa

Jukka Kauppi 
ke rää postimerkkien ohel-

la myös mm. golf aiheisia sarjakuvia. Alarivin 
postimerkeissä esiintyvät Francis Ouimet (1893 – 
1967), Mildred ”Babe” Zaharias (1911 – 56), Robert 
”Bobby” Jones Jr (1902 – 71) ja Ernie Els (1969 – )
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back nine   Kauden varrelta poimittua 

ESGA:n EM-kisat Suomessa 2018 

Suomi on saanut järjestettäväkseen ESGA:n M55-
joukkueiden Euroopan mestaruuskisat vuonna 2018. 
Kilpailukaupunki tulee olemaan Hämeenlinna ja kilpailu-
kenttinä Tawast Golf ja Aulangon Golfklubi / Eversti.

Hämeenlinnassa 6. kesäkuuta allekirjoitetun sopimuk-
sen mukaan hcp-sarja kilpailee Tawast Golfissa ja scr-sarja 
AGK:n Eversti-kentällä 8.-10. elokuuta 2018. Kun kum-
mankin sarjan joukkueet koostuvat kuudesta pelaajasta, on 
molemmille kentille odotettavissa ESGA:n 23 jäsenmaasta 
yhteensä 138 pelaajaa.

Sopimuksen kilpailujen järjestämisestä allekirjoittivat vasemmalta lukien 
Tawast Golfin toimitusjohtaja Lauri Manninen ja hallituksen puheenjohtaja 
Topi Tiitola, Suomen Golfseniorien Pertti Raimiala ja Heikki Hallaranta sekä 
Aulangon Golfklubin toimitusjohtaja Kari Kuivasaari ja hallituksen puheen-
johtaja Kai Kauppinen.

FST-karsintakisat Peuramaalla
Audi Finnish Senior Tourin miesten karsinnat vuodelle 
2016 järjestetiin Peuramaan Porkkala-kentällä 20.9.2015. 
Mukaan otettiin tasoitusjärjestyksessä 102 pelaajaa, joista 
ns. kortin eli kategorian sai 40 parasta pelaajaa matemaat-
tisessa järjestyksessä. Karsintaan sai osallistua myös ensi 
vuonna 55 vuotta täyttävät. Jonotuslistalle jäi vielä 30 
miestä, mikä osoittaa, että tour on suosittu ja kilpailuinto 
suurta.

FST-kategoriat 2016
Uusi kategoriajärjestelmä tulee käyttöön kaudella 2016.  

 - Kategorian 1A ja pelioikeuden kolmeksi vuodeksi saa 
   pelaaja, joka on ykkösenä Order of Meritissä kauden 
  päättyessä. 
 - Kategorian 2A ja pelioikeuden kahdeksi vuodeksi saa 
  jokaisen FST-osakilpailun voittaja. 
 - Kategorian 3A ja pelioikeuden kaudelle 2016 saavat 
  Order of Meritin 45 parasta pois lukien em. katego-
  rian saaneet. 
 - Kategorian 4A ja pelioikeuden kaudelle 2016 saavat 
  syksyn karsintakisan 40 parasta. 
 - Kategorian 5A ja pelioikeuden kaudelle 2016 saavat 
  M55 Haastajatourin viisi parasta, pois lukien muuta 
  kautta kategorian saaneet.
Kategorioiden kautta saavat pelioikeuden yhteensä siis 98 
pelaajaa ja kun kilpailuihin otetaan 120 pelaajaa pääsee ku-
hunkin kilpailuun lisäksi tasoituksen perusteella osallistu-
maan vähintään 22 pelaajaa.

Tunisia vaihtui Costa Dauradaan

Tunisian epävakaasta tilanteesta johtuen jouduttiin SGS:n 
tämän syksyn Tunisianmatka peruuttamaan.

Onnistuimme kuitenkin OnGolfin kautta lyhyellä 
varoitusajalla järjestämään korvaavan matkan Barcelonan 
eteläpuoleella olevaan Costa Dauradaan (kuva).

Costa Daurada on Espanjan kiinnostavimpia uusia golfkoh- 
teita.
Katalonian kultarannikolla on 7 hienoa golfkenttää, jotka kil- 
pailevat tasavertaisesti Euroopan huippukenttien kanssa. 
Näillä kentillä ei kuitenkaan vielä ole ruuhkia, joten pääset 
starttaamaan parhaina tee-aikoina. Suurin ja tunnetuin ken- 
tistä on Greg Normanin suunnittelema mahtava kolmen ken- 
tän ja 45 reiän Lumine-kenttäkompleksi.

Laajalle alueelle levittäytyvä Estival Park sijaitsee Saloun 
kaupungin kupeessa La Pinaden alueella. Luminen 45-reikäi- 
nen golfkenttä on hotellin välittömässä läheisyydessä. Lä-
himmälle klubille on parin minuutin ajomatka. Barcelona si-
jaitsee reilun tunnin ajomatkan päässä.

Hotellin suuri Spa-alue on hotellivieraiden käytössä ja siellä 
voit golfpäivän päätteeksi nauttia lukuisista uima-altaista tai 
ottaa lisämaksullisia hoitoja. Lähimmälle Racón-rannalle on 
vain 5 minuutin kävelymatka. Vapaapäivänä on mahdolli-
suus tutustua kuuluisaan Torresin viinitilaan.

Lähdöt:
1 vk 30.3. ja 6.4.2016
2 vk 30.3.

Lisätietoja kohteesta löydätte osoitteesta: 
www.ongolf.fi

Lisätiedot ja varaukset:
ole.johansson@ecsad.inet.fi
tai 040 746 2626

• Norwegianin lennot Helsinki-Barcelona-Helsinki

• Matkalaukunkuljetuksen lentokoneessa

• Lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

• Majoitus Estival Park hotellissa ***+

• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen ruokajuomineen)

• 5 unlimited golfpäivää Luminen kolmella kentällä

HINTA SISÄLTÄÄ:

EGS Seniorit - Costa Daurada 30.3. ja 6.4.2016
    Ke      Helsinki 13:40 >   Barcelona 16:35
    Ke      Barcelona 08:10 >  Helsinki 13:10

Yhden viikon hinta:

1090 €/hlö
Kahden viikon hinta:

1870 €/hlö
jaetussa kahden hengen huoneessa

Lisämaksusta:
• Majoitus yhden hengen huoneessa + 150 €/vk
• Golfbägin kuljetus lennolla 60 € meno-paluu

ESPANJA

13 000 jäsenen raja kohta rikki

Suomen Golfseniorien jäsenmärä on jatkanut tasaista kas-
vuaan. Tämän vuoden elokuun lopun noteeraus oli 12.949 
jäsentä. On vain ajan kysymys milloin seuraava virstanpyl-
väs eli 13.000 jäsenen raja saavutetaan. Viidessä vuodessa 
kasvu on ollut n. 34 % ja tänäkin vuonna n. 6 %.
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Eletään taas niitä aikoja, kun seuroissa tuu-
maillaan ensi kauden toimintaa ja kuu-
lostellaan myös toiminnanvetäjiä, elleivät 
entiset ole käytettävissä. Harmittavan usein 
kuulen jonkun joutuneen seniorivetäjäksi, 

koska kukaan muu siihen puuhaan ei halunnut. Itselläni 
on kahdeksan vuoden kokemus tuosta viranhoidosta 
Peuramaalla ja nyt kun näitä kuluneita kausia taaksepäin 
katselen, niin hyvillä mielin niitä muistelen. Tehtävä on 
täyttänyt hyvin eläkkeelle vetäytyneen, mutta touhua-
maan tottuneen ukkelin vapaa-ajanvietto-ongelman. 
Kokemukseni suon kernaasti muidenkin käyttöön ja sik-
sipä tämän omahyväisen jutunkin kirjoitin.

eläkkeellä olosta on etua
Seniorikastiin päästään golfmaailmassa minusta aivan lii-
an varhain ja N 50/M55 -ikäiset ovat vielä valtaosin työ-
elämän pauloissa, mutta me muut sitten vietämme jou-
topäiviämme golfin parissa. Logististen ja taloudellisten 
syiden vuoksi seniorien tapahtumat keskittyvät yleensä 
arkipäiville ja eduksi on, jos vetäjä itsekin pääsee nii-
hin mukaan. Tapahtumissa läsnäolo on vain ripaus toi-
minnan vaatimasta ajankäytöstä. Ennakkosuunnittelut, 
yhteyden otot, edustukset, tiedottamiset, kaikki ne 
kuu luvat myös toimenkuvaan ja vievät työhön ennak-
koon ajattelemastasi ajasta enemmän kuin luuletkaan. 
Mieluisaan puuhaan löytyy aina aikaa, mutta ennen kuin 
toimeen tartut, varmistu, että olet siitä aidosti innostu-
nut ja kiinnostunut hoitamaan tointa senioreiden avus-
tajana, et viranhaltijana.
 
et ole yksin
Kun nimityksen saat, niin kokoa itsellesi aktiivinen avus-
tajajoukko eli toimikunta. Yleensä vanhasta kaartista 
muutama jää jatkamaan, joten tärkeimmät toimintaoh-
jeet ja -tavat kuulet heiltä. Pienimmissäkin seuroissa mei-

tä seniori-ikäisiä on useita satoja ja joukossa aivan var-
masti joka alan asiantuntijoita. Vaikka et heitä aktiiviseen 
toimintaan mukaan pyydäkään, niin tarvittaessa on hyvä 
tietää kenen puoleen kääntymällä voit saada luotettavia 
neuvoja.

Se, että olen näinkin pitkään viihtynyt samassa na-
russa, johtuu yli 40 vuotta sitten hommaan varaamastani 
aisaparista eli vaimostani Liisasta, joka on ottanut avusta-
jan toimen vastaan nurkumatta, joskus tuntuu, että hän 
jopa nauttii siitä. Toiminnasta täysin perillä oleva vara-
mies on myös välttämätön yllättävien vastoinkäymisten 
ja tilapäisten sairastumisien eteen tullessa. Olen tottunut 
hoitamaan asioita Liisan kanssa ja minusta meillä on ollut 
aika toimiva työnjako. Karrikoiden voin todeta, että minä 
viihdyn mieluimmin kirjaimien kanssa, kun taas vaimoni 
on kuin kotonaan myös numeroiden parissa, joten työn-
jaosta harvoin syntyy erimielisyyttä. Myös matkoilla ja 
tapahtumissa on kahden henkilön jaettu vetovastuu mil-
tei välttämätön, sillä toisen viihtyessä vieraiden kanssa voi 
toinen hoitaa välttämättömiä matka- ja kisajärjestelyjä.  
-MinkäMattilupaa,senLiisahoitaa,onmeillämuodos-
tunuttoimintaohjeeksi.
 
Motivaatio on moottorina ja 
mielihyvä palkkana
Sennuvetäjän rooli on kutsumustyötä ja konkreettisten 
korvauksien vuoksi ei toimeen kannata tarttua. En tie-
dä miten muissa seuroissa huomioidaan toimikuntien 
vetäjien työpanosta, mutta minulle on riittänyt positii-
vinen palaute ja sen tuoma runsas mielihyvä, joten palk-
kakuopassa en tunne olevani. Pientä taloudellista etua 
myönnän saaneeni mm. laivamatkoilla ryhmänvetäjän 
lounaista ja teatteri-iltojen vapaalipuista. Toisaalta me-
nopuolelle en ole kirjannut toimenhoidosta koituneita 
kilometri-, puhelin- tms. juoksevia kuluja, joten kovin 
huonoa omaatuntoa en saamistani luontoiseduista pode. 

Olisiko sinusta seurasi
seNIORITOImIkUNNaN VeTäjäksI?
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Mikä on sennuvetäjän 
toimenkuva?
Kun juuri nimitettynä vetäjänä toimeen 
tartut, niin puhtaan pöydän äärelle et 
pääse. Sinua sitovat aiemman toimikun-
nan tekemä toimintasuunnitelma ja sen 
toteuttamiseen sovitetut määrärahat.  
Vuosittaiset kiertopalkintopohjaiset ystä-
vyysvierailut velvoittavat sinua pitämään 
niistä kiinni, mutta myös omassa seuras-
sasi on kisoja ja tapahtumia, joita jäsenet 
innolla odottavat. Useimmat niistä ovat 
arkipäivisin tapahtuvia, joten sopivan ajan 
löytäminen onnistuu yleensä helposti, ja 
sitä helpommin, mitä varhemmin keväällä 
asialle havahdut.

Paljosta toki itsekin voit päättää. 
Uutena vetäjänä sinulta jopa odotetaan 
uusia toiminnallisia tuulahduksia ja voit 
aika vapaasti tehdä toiminnasta oman nä-
köisesi. Jos homma pyörii hyvin ja jäsenet 
ovat tyytyväisiä, niin harvoin organisaa-
tion yläportaalta ohjeita huudellaan. Jos 
golfseuran hallituspaikka on sementoitu 
senioreille, niin olet avainasemassa ajamas-
sa heidän etuaan yhteisössä. 

 
älä laiminlyö tiedotusta!
Riippumatta siitä, miten tehokkaasti asi-
oista tiedotat, niin alati törmäät tietämät-
tömiin tuomaisiin, jotka eivät myönnä 
koskaan kuullensakaan ao. asiasta yhtikäs 
mitään. Nykyajan tiedotustulva on niin 
massiivinen, että kukaan ei ehdi kaikkia 
kanavia seuraamaan, saati omaksumaan, 
joten ole kärsivällinen ja sinnikäs tiedot-
taja. Sennut eivät ole kaikkein innokkaim-
pia uusien medioiden omaksujia, joten pe-
rinteinen ilmoitustaulukin toimii edelleen 
ja sähköposti on meille useimmille moder-
neinta infotekniikkaa.
 

Pyörivä pallo ei sammaloidu
Kilpailullinen puoli korostuu nuorseni-
oreiden ryhmässä ja yleensä heillä on jo 
tullessaan taustalla vankka tietämys vi-
rallisista seniorikisoista. Ellet itse kuulu 
kisakaartiin, niin tuskin he sinulta neuvo-
ja kysyvät, mutta eipä ole haitaksi, vaik-
ka heitä kuunteletkin. Kilpailuviettinsä 
tyydytystä janoaville on runsaasti tarjol-
la sekä avoimia että oman seuran scr- ja 
hcp-kisoja, joten senioritoimikunnalle 
jää kevytkisoista oiva markkinarako. Iän 
karttuessa toiminnan painopiste kallistuu 
muutenkin sosiaaliseen kanssakäymiseen 
ja kevyempiin kisoihin. Suurimman suosi-
on sennujen keskuudessa olen huomannut 
saaneen scramblekisat. Ystävyysotteluissa 
olemme viime aikoina suosineet reikä-
pelejä, mutta vallankin matkoilla jouk-
kuepelit ovat ylivoimaisen toivottuja. 
-  Golfonleikinasia,muttaseonsitäennen
jajälkeenkierroksen.

Matkat ja matkamuistot 
maistuvat
Senioreilla on aikaa, tahtoa ja ostovoimaa-
kin matkailuun. Ikä asettaa kuitenkin omat 
rajoituksensa ja mukavuusvaatimuksensa 
reissaamiseen. Kotimaassa yleensä olemme 
tehneet matkat omilla autoillamme, sillä 

täällä etelässä etäisyydet 
muille golfkentille eivät 
ole kohtuuttoman pit-
kiä. Ulkomaan matkoil-
la kannattaa varautua 
pahimman varalta eli 
mieti jo etukäteen mitä 
tehdä, jos joku joukosta 
sairastuu, eksyy, myö-
hästyy tai jokin muu yl-
lättävä vastoinkäyminen 
kohtaa. Sinun puoleesi 
kuitenkin käännytään 
ensiksi ja odotetaan 
valmista neuvoa ongel-
maan. Vetäjänä sinulla 
on myös moraalinen 
vastuu hoitaa kaikki 
matkalle houkuttele-
masi pelaajat kunnialla 

kotiin. Em. syistä suosittelen jopa Viron 
golfmatkojen varaamista matkatoimiston 
kautta, ainakin jos teitä on onnikallinen 
menossa. Lentomatkat kannattaa antaa 
ehdottomasti matkatoimiston organisoi-
maksi, jolloin voit unohtaa lentolakot ja 
tuhkapilvipeikot ja keskittyä itsekin pelai-
lemisiin ja lomanviettoon. 
 
lobbaus on luvallista
Suomen Golfseniorit, SGS, on seniorien 
kattojärjestö ja suhteet siihen suuntaan 
eivät edellytä jatkuvaa kanssakäymistä, 
mutta vuosikokouksissa sekä talvi- ja ke-
säpäivillä kannattaa käydä kuulemassa 
ajan virtauksia ja tapaamassa virkaveljiä. 
SGS:n tour-kilpailut ovat hyvin suosittuja 
ja sinunkin on syytä olla niistä perillä ja 
seurata omien pelaajien menestystä maail-
malla. Tietenkin oman seuran sisäinen toi-
mikuntien välinen kommunikointi lepää 
leveillä senioriharteillasi. Suhteita entiseen 
ja vallankin nykyiseen työelämään kannat-
taa vaalia, sillä kisojen parhaiden palkit-
semiseen hupenee kesän mittaan monta 
laatikollista lahjaksi annettavaa.

Seniorit eivät nuku 
talviunta
älä päästä senioreita vaipumaan talvihor-
rokseen, vaan järjestä yhteisiä tapaamisti-
laisuuksia myös pelikauden ulkopuolella. 
Esimerkiksi keilaus, uinti, halliharkat ja 
kuntosali ovat sennuille sopivia sisälii-
kuntaharrastuksia ja viikoittainen tapaa-
misrutiini ei yleensä vaadi muuta kuin 
ilmoituksen yhteisestä ajankohdasta. 
Suksi-Suomessa myös yhteinen hiihtoretki 
saattaa ylittää lähtökynnyksen ja innos-
taa senioreita joukolla sivakoimaan koti-
kentällä, tai vaikkapa tekemään vierailun 
naapurikentän hangille. Pääkaupungin 
kupeella asuen olemme vierailleet mm. 
teattereissa, studioissa, museoissa, tehtais-
sa, laitoksissa, jne. eli paikoissa, joihin ei 
yksin tule mentyä, eikä usein ole mahdol-
listakaan. 

loppukannustus 
- Et koskaan tee mitään niin hyvin, ettei-
kö joku sinua siitä haukkuisi, etkä mitään 
niin huonosti, etteikö joku sinua siitä kiit-
täisi.

Soittele tai kirjoittele, jos siltä tuntuu
Matti Santanen, PGH
matti.santanen@gmail.com
0500 654 231

Kuvat: Timo Leppäharju

Peuramaan seniorien päätöskisa ja -tapahtuma keräsi runsaasti osanottajia.

Senioritoimikunnan vetovastuuta kahdeksan vuotta 
hoitanut Matti Santanen aisaparinaan vaimonsa Liisa.
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KYSYMYKSET

Sirkka lyö pallonsa metsässä olevaan 
muurahaiskekoon. Hän haluaa va-
paan dropin vedoten määritelmään 
”Maata kaivava eläin”. Muurahainen 
on maata kaivava eläin?

A. Oikein
B. Väärin

Pekan pallo on tilapäisessä vedessä 
hiekkaesteessä. Hän pudottaa pallon-
sa alle yhden mailanmitan päähän 
lähimmästä vapauttavasta paikasta. 
Pallo vierii yli kahden mailanmitan 
päähän ja Pekka pudottaa pallonsa 
uudelleen. Nyt pallo pysähtyy muuten 
oikein, mutta Pekka joutuisi seisomaan 
samassa tilapäisessä vedessä, josta hän 
vapautui.

A. Pallopelataantästäpaikasta
B. Pekanonpudotettavapallo
 uudelleen
C. Palloasetetaanpaikkaan,jossa
 seensiksikoskettihiekkaesteen
 pintaatoisellapudottamisella

Simon aloituslyönti putoaa karheik-
koon ja jää omaan putoamisjälkeensä. 
Simo nostaa pallonsa ja pudottaa sen 
putoamisjäljen viereen, ei lähemmäksi
reikää. Mikä on tilanne ennen Simon
 seuraavaa lyöntiä? 

A. Simotoimioikein,eirangaistusta
B. Simosaayhdenlyönninrangais-
 tuksennostettuaanpallonsasääntö-
 jenvastaisestijapalloonasetettava
 takaisinputoamisjälkeensä
C. Simosaakahdenlyönninrangais-
 tuksen

Keijo ja Liisa pelaavat foursome 
reikäpeliä Jussia ja Tarjaa vastaan. 
Molemmat joukkueet käyttävät saman-
merkkisiä palloja ja Jussi pelaa Keijon ja 
Liisan palloa. Keijo lyö tämän jälkeen 
Jussin ja Tarjan palloa. Pallojen vaihtu-
minen huomataan vasta viheriöllä, kun 
palloja merkitään. Mikä on oikein?

A. Koskamolemmatjoukkueetpela-
 sivatväärääpalloa,reikätasataan
B. JussijaTarjahäviävätreiän,koska
 hepelasivatensiksiväärääpalloa
C. Molemmatjoukkueetsaavatkahden
 lyönninrangaistuksenjaheidänon
 palattavatakaisinpelaamaanreikä
 loppuunpallojenoikeiltapaikoilta.
 
Anne lyö avauslyöntinsä tiiltä oikealle 
puiden yli. Kun hän saapuu pallonsa 
oletetulle paikalle, hän huomaa laajan 
alueen, joka on merkitty korjattavaksi 
alueeksi. Anne etsii palloaan korjatta-
valta alueelta mutta ei löydä sitä viiden 
minuutin etsimisen aikana. 

A. Koskapalloeilöytynytviiden
 minuutinaikana,Annenon
 palattavatakaisintiillejakolmas
 lyöntilähteesäänön27-1cmukaan
B. Annenpalloonkadonnutkorjatta-
 vallealueelle,jolloinhänarvioi
 pallonoletetunkatoamispaikanja
 vapautuukorjattavastaalueesta
 säännön25-1b(i)mukaisesti
C. Annevoiilmanrangaistustapudot-
 taapallonsayhdenmailanmitan
 päähänpaikasta,jossapalloviimek-
 siylittikorjattavanalueenrajan
 säännön25-1cmukaantaihänvoi
 palatatiillelyömäänuudenpallon
 yhdenlyönninrangaistuksella

Markun pallon menee sivuvesiestee-
seen. Hän pudottaa uuden pallon 
säännön 26-1c(i) mukaan ja tämäkin 
pallo vierii esteeseen. Markku poimii 
pallonsa esteestä ja pudottaa sen uudel-
leen, jolloin se vierii jälleen esteeseen. 
Markku asettaa pallon kohtaan, jossa 
se kosketti maata toisella pudotusker-
ralla. Pallo jää paikoillen ja Markku 
käy hakemassa rautaseiskan jatkolyöntiä 
varten. Palatessaan takaisin hän huomaa 
pallon vierineen jälleen esteeseen.

A. Elleipalloavoiesteessäpelata,on
 Markunpudotettavapallouudel-
 leenyhdenlyönninrangaistuksella,
 yhteensäkaksirangaistuslyöntiä
B. Markkuasettaapallonsamalle
 paikalleilmanrangaistusta
C. Markkuvoiasettaapallonsellai-
 sellepaikalle,jossapysyypaikoil-
 laan(eilähemmäksireikää)ilman
 rangaistusta

Kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

Lisää sääntöpähkinöitä

Sääntöpalsta

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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VASTAUKSET

B. Määritelmä”Maatakaivavaeläin”:madot,hyöntei-
 setjavastaavateivätolemaatakaivaviaeläimiä

B. Sääntö20-2c(vi)edellyttääuudellenpudottamisen
 pallonvierittyäylikahdenmailanmitanpäähän
 jasääntö20-2c(v)edellyttääuudelleenpudottami-
 senpallonvierittyätakaisintilanteeseen,jostaollaan
 vapautumassasääntöjen24-2b(kiinteähaitta),
 25-1(epänormaalikenttäolosuhde),25-3(väärä
 viheriö)taipaikallissääntöjen(sääntö33-8a)
 mukaisesti.Uudelleenpudottamisenjälkeenpallo
 asetetaanpaikkaan,jossaseensiksikoskettipudo-
 tettavaaaluetta.

B. Sääntö25-2salliipallonnostamisenjapudottami-
 senomanputoamisjälkensäviereenlyhyeksileika-
 tullaalueella.Karheikkoeiolelyhyeksileikattua
 aluetta,jolloinpelaajarikkoisääntöä18-2a(pysäh-
 tyneenpallonliikuttaminen)japalloonasetettava
 takaisinyhdenlyönninrangaistuksella.Jospelaaja
 lyöpalloapudottamastaanpaikasta,hänsyyllistyy
 lisäksiväärästäpaikastapelaamiseen(sääntö20-7)
 kahdenlyönninrangaistuksella,jolloinsäännön
 20-7Huomautus3mukaaneilisärangaistustatule.
 JoskäytössäolisiollutSuomenGolfliitonHardCard
 -sääntö,olisiSimonmenettelyollutoikein.

B. Sääntö15-3vääränpallonpelaaminenreikäpelissä:
 pelaajahäviääreiänpelatessaanväärääpalloa;jos
 molemmatpelaajattaijoukkueetpelaavatväärää
 palloa,reiänhäviääensiksiväärääpalloapelannut
 puoli.

C. Sääntö25-1cpallokadonnutepänormaaliinpeli-
 olosuhteeseen:Annevoiilmanrangaistustapudottaa
 pallonmailanmitanpäähänkorjattavanalueen
 rajasta,muttahänvoimyöslyönninjaetäisyyden
 menetyksellälyödäuudenlyönnintiiauspaikalta
 säännön27-1amukaan.

A. Säännöt20-4milloinpudotettutaiasetettupalloon
 pelissä,20-2cpudottaminenjauudelleenpudotta-
 minen,26-1vesiesteestävapautuminen:Markkusai
 yhdenlyönninrangaistuksenkorvattuaanvesiestee-
 seenmenneenpallonsa.Markkutoimioikeinpudo-
 tettuaanpallonsakaksikertaajaasetettuaan
 pallonsa.Kunpallooliasetettu,seolipelissä.
 KoskamikäänulkopuolinentekijätaiMarkkuei
 itseaiheuttanutpallonliikkumista,onpallo
 pelattavasieltä,minnesevieri.

Kari 
Bastman 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lassi Tilanderin Classic-weeks 
Belek 16.4.                1385e
Sousse 4.3.                  975e
 
Reka Partasen opetusviikot 
Belek 26.3. ja 2.4.         *1770e
Sousse 11.3.     1199e
* varaa 30.11. mennessä,  saat 180e 
ennakkoetua.

Matti Even & Kaj Horsman 
Draivi Golf
Belek 26.3.             1400e

Helena Safon opetusviikot
Belek 19. ja 26.3.             1585e
 
Asko Arkkolan golfviikot
Hammamet 11. ja 18.3.     1025e

Maitan opetus- ja peliviikko
Belek 9.4.            1549e

Seppo Palminen: Filosofia kuntoon 
Belek 2.4.            1400e

Kaikkien Teemamatkojen 
hintaan sis. all Inclusive -majoitus 

viiden tähden hotellissa (hlö/2hh), 
greenfeet ohjelman mukaan, sekä 

bägikuljetus. 

Lisätiedot netistä.

Matkatoimisto Detur Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI 

Puh. 0207 850 850

www.detur.fi

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

KEVÄT 2016
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SENIOREIDEN 
TALVIMESTARI

La Manga Club, Murcia
2 viikkoa 20.2.-5.3.2016  /  1 viikko   27.2.-5.3.2016

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
toimisto@projenni.fi
040-196 5566/Jarkko

Virallinen matkanjärjestäjä:
Projenni Travels/Projenni Golf SL
Matkaisäntänä: Seppo Jolkkonen

Projenni Travels järjestää Espanjassa keväällä 2016 
senioreiden epävirallisen golfin talvimestaruuskilpailun. 
Pelipaikkana upea La Manga Club Murciassa. 

HINNAT 2 viikkoa:  
Studio -majoitus  1.570 €/hlö + 60 € bägimaksu
1 mh-huoneisto  1.760 €/hlö + 60 € bägimaksu
3 mh-huoneisto  1.820 €/hlö + 60 € bägimaksu

HINNAT 1 viikko:
Studio-majoitus 1.090 €/hlö + 60 € bägimaksu
1 mh-huoneisto 1.140 €/hlö + 60 € bägimaksu
3 mh-huoneisto 1.170 €/hlö + 60 € bägimaksu

Lennot:  
Norwegian,  suorat lennot
Hki-Alicante klo 15.00-18.25 
Alicante-Hki klo 19.10-00.20

Majoitus:
La Manga Club, Murcia
Majoitus vaihtoehdot: studio, 1 tai 3 mh huoneisto

Golf:
10 x greenfee kahden viikon matkalla
5 x greenfee viikon matkalla
Kentät: North, South ja West

Ruokailut:
Tervetulotilaisuus tuloiltana
Yhteinen barbeque illanvietto matkan lopussa

TALVIMESTARUUSKILPAILUN SPEKSIT:
Sarjat:
- N 50 SCR LP,  N 60 HCP LP,  M 55 SCR LP,  M 65 HCP LP
- Kisakierroksia: 2 kierrosta (South ja North)
- Kisapäivät: 2.-3.3.2016
- Palkinnot: 3 parasta/sarja

HINNAT SISÄLTÄÄ:
- Lennot HEL-ALC-HEL, Matkatavarat 2 x 20 kg/hlö
- Majoitus 14 vrk tai 7 vrk
- Golf 10 x greenfee tai 5 x greenfee
- Manuaaliset kärryt
- Lentokenttäkuljetukset Alicante-La Manga-Alicante
- 1 x illallinen ruokajuomineen, tervetuliaistilaisuus
- Päivittäiset rangepallot, opetusklinikka 3 krt

LäHETTäJä:
Suomen Golfseniorit ry
Radiokatu 20
00093 VALO


