
SENIORIGOLFARI 2/2014     1

Suomen Golfseniorien jäsenlehti

NRO 2/2014

. Kilpailuraportit .
 . Vuosikokouskutsu . Matkakertomuksia .. EM-pronssimitalit Portugalista ja Englannista ..Talven jäsenmatkat . Kolumneja .. Sääntöpähkinöitä .

   

Seniori					Seniori					GOLFARIGOLFARI



2   SENIORIGOLFARI 2/2014 SENIORIGOLFARI 2/2014     3

Numero 2/2014, 15. vuosikerta
ISSN-L 1797-2094
Seniorigolfari ilmestyy kaksi kertaa vuodessa
 
Julkaisija
Suomen Golfseniorit r.y.
Radiokatu 20, 00093 VALO
puh. (09) 3481 2520, fax 09 147 145
www.suomengolfseniorit.fi
    
Vastaava päätoimittaja
Pertti Raimiala
puh. 0400 987 173

Päätoimittaja 
Ole Johansson
puh. 040 746 2626

Ulkoasu
Ole Johansson
puh. 040 746 2626

Paino
Wellprint Oy, 
Espoo
 
Kansikuva
Alpo Mäntykorpi 
avaamassa
Vale da Pintan 
kentällä ESGA:n 
EM-kilpailuissa 
Portugalissa

SENIORIGOLFARI 2/2014     1

Suomen Golfseniorien jäsenlehti

NRO 2/2014

. Kilpailuraportit .  
 . Vuosikokouskutsu . Matkakertomuksia .. EM-pronssimitalit Portugalista ja Englannista .. Talven jäsenmatkat . Kolumneja . Sääntöpalsta .

   

Seniori					Seniori					GOLFARIGOLFARI

Suomen senioreilla oli varsin 
menestyksekäs kausi. 
Kuvassa Portugalissa ESGA:n 
EM-kilpailuissa pelanneet 
joukkueet. Istumassa pronssi-
mitalit tuonut scr-joukkue 
ja heidän takanaan hienosti 
neljänneksi sijoittunut hcp-
joukkue laidoillaan joukkueen 
kapteeni Heikki Hallaranta 
ja joukkueenjohtaja Pertti 
Raimiala.
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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 2013 lopussa yli 
11 000.

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 Haastajatour M55, M65 Tour, 
M70 Tour, N60 Tour ja Senior Aluetour. 
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open (FSO) ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumattomille Suomen Golfliiton jäsen-
seurojen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish 
Senior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
päätapahtumat ovat EM-kilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjestämät 
miesten EM-kisat olivat syyskuun alussa 
Gdanskissa Puolassa ja naisten vastaavat 
kisat samaan ai kaan Itävallan Henndorfissa. 
Kesäkuun alussa järjestettiin ESGA:n (Union 
of Eu ro pean Seniors Golf Associations) 
miesten M55-joukkuei den mestaruuskilpailut 
Algarvessa Portugalissa ja M70-sarjan kisat 
elokuussa East Sussexissa Isossa-Britanniassa.
ESLGA:n (European Senior Ladies Golf 
Associations) mestaruus kilpailut, nimeltään 
Marisa Sgaravatti Trophy,  sekä N65-
joukkuekilpailut järjestettiin heinä kuussa 
Dusseldorfissa Saksassa.  

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. 
Tänä kesänä Kesäpäiviä järjestettiin 
neljät eri puolilla Suomea, Naantalissa, 
Kuusankoskella Helsingissä, ja Raahessa. 
     SGS järjestää suosittuja 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:

  Puheenjohtajalta

Olipa hieno golfkesä monessakin mielessä. Hieman han-
kalan alun jälkeen sää muuttui erinomaiseksi ja pääsim-
me pelaamaan golfia lämpimissä ja hienoissa olosuhteis-

sa. Lisäksi talvi oli kohdellut kenttiä lempeästi joten nopeasti heti 
kauden alusta valtaosa  kentistä oli hienossa kunnossa.

Hyvät olosuhteet olivat myös osaltaan vaikuttamassa seniori-
kisojen suosioon, sillä kauden aikana SGS:n järjestämissä kisoissa 
oli kilpailusuorituksia ennätyksellisesti yli 5000!!! Tällaisen kil-
pailuruletin onnistunut hoitaminen vaatii kaikkien osapuolten 
saumatonta yhteistyötä, hyvää valmistelua ja paljon pyyteetöntä 
työtä. Lämmin kiitos siitä kaikille toimintaan osallistuneille!

Mennyt kesä toi meille menestystä myös kansainvälisissä kil-
pailuissa. Kesäkuun alussa Portugalissa pidetyissä ESGA:n EM-
kisoissa (M55) scr-joukkueemme saavutti pronssia ja hcp-jouk-
kueemme sijoittui hienosti neljänneksi. Elokuussa Englannissa 
pidetyissä M70-sarjan EM-kisoissa mitalisarja sai jatkoa kun hcp-
joukkueemme sijoittui pronssille. Näihin hienoihin suorituksiin 
kuului myös Minna Kaarnalahti-Salakarin saavuttama seniori-
naisten henkilökohtainen EM-pronssi Espanjassa.

Kilpailujen ohessa myös seniorien kesäpäivät jatkoivat vakaata 
suosiotaan. Järjestelyiltään ja osanottajamääriltään kaikki neljä 
kesäpäivää onnistuivat kiitettävästi ja joka paikassa meno oli ren-
toa ja riemukasta. 

Vaikka golfin suosion on epäilty kääntyvän laskuun, niin aina-
kaan se ei koske seniorigolfia. Kun syyskuun alussa tarkastelim-
me tilannetta SGS:n jäsenmäärä oli kivunnut selvästi yli 12 000, 
mikä merkinnee kauden lopussa lähes tuhatta uutta jäsentä mei-
dän aktiiviseen joukkoomme – hyvältä näyttää!

Kesäkuussa Portugalissa pidetyssä Euroopan seniorijärjestöjen 
kokouksessa Suomi sai järjestettäväkseen vuoden 2018 ESGA:n 
EM-kisat. Kisajärjestelyt aloitetaan viipymättä ja tavoitteena on 
pitää onnistuneet ja tuloksekkaat kisat.

Syksyn tullen seniorien ohjelmassa on SGS:n syyskokous Hel-
singissä torstaina marraskuun 20. päivänä ja sinne toivonkin run-
sasta osanottoa.

Meidän asioitamme liitossa hoitanut Kirsi Kankaanranta jäi alku-
syksystä eläkkeelle. Haluan tässä kiittää Kirsiä SGS:n asioiden hy-
västä hoidosta ja hyvästä yhteistyöstä ja samalla toivottaa hänelle 
mukavia eläkepäiviä!

Teille senioreille haluan toivottaa mukavaa syksyä ja onnekasta 
alkua vuodelle 2015.

Tapaamisiin ensi vuonna!

Pertti Raimiala
puheenjohtaja

senioreilla menestystä 
ja kasvua
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uhtikuussa Espanjan Murciaan Mar Menoriin 
tehty pelimatka kuitenkin kirjoitutti muuta-
man uuden rivin lajin historiaa, matkalaiset 
suorastaan hyrisivät tyytyväisyyttään, paikan 

päällä ja jälkikäteen.
Golfmatkoja jo puolensataa vetänyt Pertti Rai mia-

lakin on ollut matkan palautteista jopa hiven hämillään, 
siksi kiitteleviä ne ovat olleet.

Ja tästähän on selkeä seuraus, että ensi keväänä sin-
ne mennään uudestaan, jännitys lienee ketkä onnistuvat 
matkan saamaan kun puhelinmyynti avautuu marras-
kuun puolessa välin. Tarkka matkakohde on siis Hotel 

Intercontinental Mar Menor Golf Resort & Spa, kaikkine 
herkkuineen,  lähtöpäivät 8. ja 15.4. viikon ja kahden pa-
ketit, molempiin pääsee 40 senioria.

Tämän tekstin ollessa matkalla painoon Pertti Rai-
miala ei vielä tiennyt matkan kaikkia detaljeja mutta pää-
linja tullee olemaan sama, hyvää ei kannata lähteä juuri 
viilailemaan.

Ja ennen kuin unohtuu, katsopas lukija seuraavan 
aukeaman ylärivin kuvista oikeanpuoleista. Siinä Pertti 
Raimialalla oli harvinainen kunnia kohottaa malja kahdel-
le matkalla samanaikaista 70-vuotisjuhlaansa viettävälle 
herralle, Antero Leinolle ja Harri Karhulle.

Vähemmän tuttu ykkösluokan kohde
Mar Menor Golf Resort. Alue sijaitsee kaakkois-Espan-
jassa Murcian itsehallintoalueella jonka pääkaupunki 
Murcia myös on. Asukasluku kaupungissa reilut 400.000, 
maakunnassa yli puoli miljoonaa. Lähin lentokenttä on 
Murcia - Jan Javier, vain vartin ajelun päässä. Alicanteen, 
minne Suomestakin lennetään säännöllisesti, on 40 mi-
nuutin automatka.

Välimeressä Murcian rantaviivaa on yli 200 kilomet-
riä, Mar Menorin laguunin rantaa on n. 70 kilometriä, 
Välimerestä laguunin erottaa 22 kilometrin mittainen La 
Mangan hiekkasärkät, käsivarreksi ristitty. Alueella nauti-
taan vuosittain 300 aurinkopäivästä, siksi myös lempinimi 
Costa Calida, lämmin rannikko.

Golfseniorit ovat tottuneita jos jonkin moisiin reissuihin ja jälki arvioinnitkin 

niistä ovat yleensä kuin monet avaus lyönnit – laidasta laitaan. Se mikä on 

yhdelle vain matka muiden seassa, onkin tarjonnut toiselle ykköselämyksiä. 

Kun ryhmämatkoilla on mukana 40-50 eri persoonallisuutta, odotusten ja 

jälkipyykin kirjoakin ymmärrettävästi on.

Teksti ja Kuvat: Markus Peura, HyG

Mar 
Menor
säväytti
kuinholari
 

H
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Alueen pohjoisosassa sijaitsevat suo-
latasangot ja -kosteikot, jotka ovat kan-
sainvälisestikin kuuluja, alue on myös lis-
tattu eri suojelukohteisiin. Suotta Murcian 
ilmastoa ei ylistetäkään yhdeksi Euroopan 
terveellisimmistä, eritoten astmaatikot 
ja hengityselinongelmista kärsivät saavat 
täällä helpotusta oloonsa.

Toistaiseksi alueen tuntevatkin kai-
keti parhaiten juuri he, jotka haluavat ren-
touttavan liikunta- tai terveysloman suola-
pitoisessa ilmastossa, ilman ruuhkia ja me-
lua. Ehkäpä juuri siksi alue ei ole noussut 
himobilettäjien listoille, joskin toki heil-
lekin kohteita löytyy. Kulttuurinälkäisille 
esimerkiksi Murcia ja Cartagena ovat oivia 
kohteita.

Alue on tätä nykyä yksi harvoja 
Espanjan vauhdilla kasvavia matkailu-
kohteita, Murciahan on aiemmin jäänyt 
paljolti pohjoisemman Alicanten ja etelän 
Andalusian varjoon mutta nyt trendi on 
nousussa, kiitos ilmaston ja myös elämisen 
ja asumisen historian jäljen, mikä monista 
pitempiaikaisista suosikkikohteista alkaa 
peittyä uuden alle. 

Golfareille tarjolla
nippu huippukenttiä
Golfareille Murcia tarjoaa tällä hetkellä jo 
21 kenttää jotka sijaitsevat 50 kilometrin 
säteellä. Ilmasto sallii pelaamisen ympäri 
vuoden ja golf-luxusta hakevalle on tar-
jolla mm. viiden tähden La Manga Club 
-resort, joka on yksi Euroopan arvoste-
tuimmista kentistä.

Ensimmäisellä viikolla eli 7.-14.4. 
mukana oli 35 golfaria, heistä 17 kotiutui 
viikon jälkeen ja tilalle saapui 12 uutta kas-
voa. Koko kaksiviikkoinen saatiin nauttia 
ykkösluokan pelikeleistä plus vapaapäivinä 

allaslöhöilystä ja retkistä lähialueilla.
Alkuperäisohjelmassa oli kolme eri 

kenttää, kaksiviikkoiset saivat kuitenkin 
hiven extraa kun yhdelle kentälle olikin 
samalle päivälle tulossa Tour-kisa ja niin 
tilalle tarjottiin uusi peliareena.

Kaikki pelatut kentät olivat Nicklaus 
Designin käsialaa, lukuun ottamatta Mar 
Menoria jossa alkupuoliskon on piirtänyt 
David Thomas. Kenttäsuunnittelijat oli-
vat pyrkineet luomaan hyvin erityyppisiä 
kenttiä, yhdistelmänä tuloksen vaikeus ja 
pelaamisen helppous mikä erään esitteen 
mukaan tarkoitti että tulokseen sai parem-
pikin tehdä töitä mutta myös harrastelija 
sai korttiinsa kelpo luvut kunhan jätti tur-
hat riskit ja tyytyi joskus viisaasti rautoihin 
puiden sijaan. 

Mar Menor, 6153 metriä valkoisilta 
tiimerkeiltä, par 72 avattiin vuonna 2004 
sijaitsee aivan Intercontinentalin kupees-
sa, muutamien väylien tapahtumia saattoi 
seurata omilta parvekkeilta ja kierros päät-
tyy oivasti klubibaarin kylkeen. Väylien 
13, 14 ja 15 väliin sijoitettu järvi antaa 
ihan oman haasteensa, puhumattakaan 
loppuväylien bunkkereista mikä vaati sil-
mää mailavalinnoissa. Kenttä kiertää lä-
hellä uutta loma-asutusta ja parvekkeilta 
saattoi saada hyvälle lyönnille yllättävät 
aplodit.

La Torre Golf (extrakenttä) vuodelta 
2006 on lyhyehkö, vain 5403 metriä val-
koisilta, par 68. Kolme järveä vaikuttavat 
kuuden väylän peliin tarjoten haasteita. 
Väylälyhyys ja -leveys pettävät helposti. 
Piiloansoja on eli kallistumia, runsasta 
pallonsyöjä-pensaikkoa sekä jylhä puus-
to väylien reunamilla. Mielenkiintoinen, 
myös yllättävän vaikeaksi monen havait-
sema kenttä.

El Valle Golf, keskimittainen 6185 
metriä (valk.), par 71, vuosikerta 2007. 
Kenttä sijaitsee erämaahenkisessä, luon-
nontilaisessa laaksossa ja poikkeaa muista 
karuutensa, pienten bunkkerien sekä rot-
kojen ja louhikkojen vuoksi. Väylien var-
relta löytyy hiven entisöityinä muutamia 
ammoin ihmisten asuttamia luolastoja. 
Ehkä juuri kentän tietty hiomattomuus 
lisää riskiä pallon katoamiseen huolimat-
tomalla lyönnillä.

Alhama on Jack Nicklauksen omaa 
käsialaa eli ns. Signature Course. Se on 
vuonna 2010 valmistunut valkoisilta 6884 
metriä pitkä par 72 kenttä, jossa peräti 
116 valkohiekkaista bunkkeria isolla B:llä. 
Kentän yksi erikoispiirre ovat viisi eriko-
koista järveä joiden vaikutukset ulottuvat 
miltei puoleen väylistä. Monikasviset raffit 
eivät helpota sinne lyövän oloa. Kentän 
sanotaan pakottavan ajattelemaan peliä 
tavallista tarkemmin, olipa kyse ammat-
ti- tai klubilaisesta. Ken täällä pelaa, saa 
kuitenkin kokea yhden Euroopan upeim-
mista kentistä, sanotaan.

Ja kaikilla kentillä pelattiin toki 
to  sissaan. Ensimmäisen viikon nais-
mestariksi pelasi Anneli Kyynäräinen, 
Iitti Golf 36 pistettä, miesten puolella 
Tahkon Golfseuran Pertti Hakkarainen 
35 p. Toisen viikon mestarit olivat Pirjo 
Juvonen, Vierumäki Golfseura 36 p ja Eric 
Ekman Ekenäs Golfklubb 28 p.

Kun kaikki pelaa
se on juuri tällaista
Niin, mikä sitten tällä matkalla golfsenio-
rien munaskuihin jysäytti?

Pertti Raimiala kertoo, että vuotta 
aiemmin matkaneuvotteluja käytiin La 
Torressa olevan hotellin kanssa. Tämä kui-

tenkin ajautui ongelmiin ja kuvaan astui 
tämä Intercontinental-hotelli. Nyt tehdyn 
matkan jälkeen voidaan todeta että hyvä 
näin.

Matkalaisille tarjottiin neuvottelujen 
antina paljon sellaista johon ei juurikaan 
ole totuttu näillä matkoilla mutta jollaista 
aletaan jatkossa ehkä vaatiakin. 

Kyse on yksinkertaisesti toimivasta 
kokonaisuudesta, miljööstä palveluineen 
ja tällä kertaa hyvin paljossa myös ruoasta 
ja ruokailusta.

Kaikkihan muistavat tutut viikko-
tai-kaksi-samassa-ruokasalissa-sama-pitkä-
pöytä-ja-liki-samat-eväät-tyylin. Tääl lä tä- 
mä malli oli heitetty roskiin ja nyt otet-
tiin golfmatkoissa uusi askel. Ja jos tämä 
oli talon puolelta vielä kokeilua, kuten an-
nettiin ymmärtää, se onnistui täydellisesti, 
joten jatkossa voi olla luvassa ties mitä. 

Aamiainen puraistiin, hyvä näin, ho-
tellissa ja kentille päästiin työn ääreen vii-
vyttelemättä. 

Päivälliset nautittiin sitten eri iltoina 
eri kohteissa. Kerran viikossa istahdettiin 
talon pääravintolaan Nomadiin, muina il-
toina herkuteltiin muualla, toki ihan kul-
man, kahden takana, kävelyetäisyydellä, 
eri päivinä vain hiukan eri ilmansuuntaan.

Yhtenä iltana tarjolla oli paikallisiin 
herkkuihin erikoistunut pikkuravintola, 
seurueemme lisäksi sinne mahtui tusinan 
verran muita asiakkaita. Seuraavana iltana 
päästiin nauttimaan japanilaisia herkkuja 
Mizu Spa Sushi Bariin ja kolmantena päi-
vänä herkuteltiin italialaisen La Fontana 
Di Pietran keittiön luomuksilla.

Eikä nälkää jäänyt, keittiöväellä oli 
varsinkin enisimmäisellä viikolla hieman 
vino käsitys suomalaisgolfarin tankkaus-
tarpeista. Kukaan ei näet jaksanut syödä 

likikään kaikkea mitä eteen kannettiin. 
Eikä herkkuja tuotu pelkästään yhtä lauta-
sellista vaan menu oli aina pidemmän kaa-
van mukaan. Kuvaan sijoitetut pari listaa 
kertovat siitä.

Ja kaiken tämän kruunasi pöytiin 
tarjoilu. Moni matkalainen myönsi juu-
ri tämän detaljin olleen se mikä kirkasti 
lopullisesti kulloisenkin pelipäivän ja sai 
huononkin kierroksen muuntumaan  nau-
tinnoksi, samoin koko matkan. Se oli ja 
on juuri sitä tiettyä ylellisyyttä joka oike-
astaan kuuluukin kunnon ateriaan ja eh-
dottomasti golfseniorin tyyliin. Hillittyä, 
hallittua, hei tarjoilija!, nautiskelua, kii-
reettömästi, jutustelua, viinilasi, pari…

Kaikki kahden viikon pikkuravinto-
lat kuuluvat hotellikompleksiin. Samoin 
hotellin pihapiirissä iltaisin hyvin suosittu 
irkku-pub, missä sisustus rakentui golfiin, 
siellä saikin oivan läpileikkauksen lajin 
synnystä ja historiasta, kirjoin, kuvin ja 
maalauksin, olipa mukana muutama pat-
saskin lajia kuvaamassa. Ja henki ja desibe-
lit olivat juuri mitä irkku-pubissa pitää ol-
lakin. Kun listaan lisätään vielä golfklubin 
baari, joka sijaitsi aivan Mar Menor -ken-
tän ykkös- ja 18-väylien vieressä, tarjonta 
oli liki täydellistä. 

Talon spa-osastokin pelasi sen testan-
neiden mukaan hyvin ja ammattitaidolla, 
uimataitoisille oli myös allastarjontaa mo-
neen makuun. Nurkan takana kauppa oli 
avoinna iltamyöhään jos päivän tarjoilu ei 
jollekulle riittänyt. Mar Menor -alue on 
yllättävän laaja ja monipuolinen, eri tason 
hotelleja, pientalotarjontaa, valtaisia loma-
osakekomplekseja ja lähin pikkukaupunki 
palveluineen muutaman taksieuron pääs-
sä.

Vaikka vielä ei ollut aivan täysi hulina 

päällä ja talon pikku viimeistelyjen takia 
joitain pilkunviilauskohteita löytyi, koko-
naisarvosanaksi nousi kiitettävä. 

Yhdestä suusta sillä paketti oli yksin-
kertaisesti suomalaista golfseniorin sielua 
syvälle lämmittävä.

Onko paljon vähän 
vai hiukan enemmän?
Moni pelimatkoilla ollut muistaa, kuinka 
värikästä ja antoisaakin sanojen vaihto voi 
olla kentillä ja niiden ulkopuolella, usein-
han nämä rupattelut ovat olleet päivän 
mauste. Mutta, mutta.

Mar Menorissakin nousi esiin yksi 
seikka, josta ei liene syytä olla mainitse-
matta, nimittäin golfarien kyky ja halu 
omien pisteidensä laskemiseen. Tästä on 
vuosien saatossa väläytelty mielipiteitä, 
itse olen joskus nähnyt kuinka pöydästä 
poistuu kyynelsilmin joku joka ei miel-
tänyt miksi saa täällä pisteitä vähemmän 
kuin kotikentällä. 

Joten käsi sydämelle – osaatko laskea 
omat bogeypisteesi, kentällä kuin kentällä? 
Toki jokaisen tulos on aina saatu ja saa-
daan tulevillakin matkoilla, mutta olisiko 
liian vaikeaksi ajateltu kuva, että kukin 
sisäistäisi pisteiden laskuidean, vaikka jo 
ennen seuraavaa reissua, talviehdoiksi kiva 
golfharraste, aivojumppaa. Ihan suotta täl-
läkin matkalla uhrattiin miinusenergiaa ja 
kyynelhelmiä tämän tiimoilla. 

Ja kun golfin tulososastolle mentiin, 
myös lyöntimäärät synnyttivät supinaa. 
Erehtyminen on inhimillistä ja muistin 
toimivuus yksilöllistä mutta tämä osa-alue 
on golfin yksi herkimpiä. Moni onkin 
saanut ihan suotta tahran kilpeensä huo-
limattomalla laskennalla.
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Euroopan seniorijärjestön ESGA:n Euroopan mestaruuskil-
pailut pelattiin 4-6.6.2014 Portugalin Algarvessa Pestana 
Golf Resortilla. Scratch-miehet pelasivat Vale da Pintan 

kentällä ja hcp-miehet Gramachon kentällä. Mukana oli kaikki 
ESGA:n jäsenmaat, joita on 23.

Peliolosuhteet olivat erinomaiset ja kentät hyvässä kunnossa 
lämpötilan keikkuessa 25 asteen pinnassa lukuun ottamatta vii-
meistä päivää, jolloin oli puolipilvistä ja tuulista.

Suomen scratch-miehet onnistuivat erinomaisesti ensimmäi-
senä päivänä. Joukkue oli piikkipaikalla yhdessä Italian kanssa. 
Kolmantena kuuden lyönnin päässä oli Islanti ja neljäntenä yh-
deksän lyönnin päässä Espanja. Suomi oli ollut kolmena edellisenä 
vuotena neljännellä sijalla, joten nyt odotettiin podium-paikkaa. 
Ensimmäisen päivän yksilötuloksissa Kari Huttunen oli päivän 
paras pelaten kentän pariin 71 lyöntiä. Jaetulla toisella sijalla 72 
lyönnillä oli Ari Vauhkonen.

Toisen päivän jälkeen Italia oli johdossa (594), Espanja 
pyyhälsi Suomen ohi kuuden lyönnin turvin mennen toisek-
si (606). Meidät jätettiin siis kolmanneksi (612), josta oli kui-
tenkin hyvä lähteä hyökkäysasemissa kolmanteen päivään. 
Kolmas päivä oli tiukkaa vääntöä, Italia säilytti ykkössijansa 
(895), samoin Espanja kakkossijansa (917) ja Suomikin sai pidet-
tyä kolmannen paikkansa (925).

Suomen hcp-joukkue oli ensimmäisen päivän 
jälkeen 11. sijalla. Toisena päivänä joukkue pelasi 
erinomaisesti kohentaen sijoitustaan kahdeksan-
neksi jääden muutaman lyönnin päähän pistesijasta 
eli siinäkin oli varsin mukavat hyökkäysasemat kol-
mannelle päivälle.

Kolmantena päivänä joukkue jatkoi erin-
omaista peliä ja nousi päivän päätteeksi neljän-
neksi jääden kolmannelle vain yhdellä lyönnillä. 
Portugali voitti (863), toisena Espanja (890), kol-
mantena Slovakia (895) ja Suomi siis neljäntenä 
harmittavasti yhdellä vaivaisella lyönnillä pronssin 
hävinneenä (896).

Joukkueiden sijoitukset kokonaisuudessa näis-
sä kisoissa olivat loistavat. Tästä on hyvä jatkaa seu-
raavalle kaudelle.

  EM-joukkuekilpailut   

Suomen  pronssijoukkue vihdoin ”poodiumilla”: 
Kari Huttunen GT (vas.), Ari Vauhkonen SHG, Peter Kaske KGC, 
Alpo Mänty korpi LGV, Pekka Lindeman LGV, Juha Koponen EGS 
ja Heikki Hallaranta (kapteeni).

ESGA-joukkueM55
Portugalissa
Kotiintuomisinakaivatutpronssimitalit

Huonosti ei pelannut Suomen hcp-joukkuekaan, joka yhdellä vaivaisella lyönnillä 
hävisi pronssimitalin Slovakialle. Takarivissä Kari Sairo MTG, Jouko Latvakangas 
ERG ja Seppo Jolkkonen KGC, eturivissä Pertti Kohtala IkG, Kyösti Hämäläinen 
VGC ja Erkki Kortelainen MeG.

Menestyksekäs 
eM-kisakausi 
takana

Suomen viimevuotinen 
EM-kisamenestys, sai tänä 
vuonna jatkoa. Useampana 

vuotena Suomen miehet 
ovat olleet harmittavasti 

neljännellä sijalla, mutta tänä 
kesänä takavuosien mitali-

saaliit karttuivat kun sekä 
viis vitoset että seitsemän-

kymppi set miesseniorit nappa-
sivat joukkuepronssi mitalit 

Portugalissa ja Englannissa. 
Hyvän kauden täydensi 

Minna Kaarnalahti-Salakarin 
henkilökohtainen EM-pronssi 

Espanjassa.

Tekstit ja kuvat: 
Heli Ekström, Heikki Hallaranta, Pirjo Sipronen

Tänä kesänä on voinut ylpeänä heiluttaa Suomen lippua EM-kisoissa, 
kuten tässä seniorien naisten kilpailutoiminnasta vastaava Pirjo Sipronen 

Saksan Dusseldorfissa pelatuissa ESLGA:n EM-kisoissa.
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  EM-joukkuekilpailut   

Suomen Masters-joukkue: Sirpa Tuisku (vas.), Ulla Helminen, Heli Ekström ja Tuija 
Hannukainen. 

Tämä kesä on ollut Keski-Euroopassa hyvin sateinen – 
päinvastoin kuin meillä. Helteeseen lähdettiin kuitenkin 
pelaamaan Düsseldorfin lähistölle Höselin golfkentälle 

21.-25.7. Siellä tietenkin satoi, mutta myös aurinko paistoi. Pelit 
saatiin pelatuiksi aiotussa aikataulussa, joskin päivät venyivät var-
sin pitkiksi. 

Ensimmäistä kertaa matkalle lähti Suomesta kaksi naisjouk-
kuetta, kuusi pelaajaa Marisa Sgaravattiin ja neljä Mastersiin, sekä 
marisasgaravattilaisten kapteeni. Olimme kaikki koko ajan hyvin 
yhtenäinen joukko ja todellinen tiimi, yhdessä liikuttiin ja toinen 
toisiamme kannustettiin.

Kenttä oli jokseenkin mäkinen ja metsäinen ja sielläkin 
kasvoi sitä nyt niin muodikasta korkeaa ”höpöheinää”, josta ei 
niin vaan pitkälle lyödäkään. Kenttä pelattiin reilun 5200 metrin 
pituisena, vettä oli vain yhdellä väylällä pienen lampareen ver-
ran, mutta kyllä jotkin pallot sinnekin tiensä löysivät.  Pisin par 
kolmonen oli 187 metriä pitkä, mikä ei meillä Suomessa ole ihan 
tavallista. Greenit olivat melkoisen mutkikkaat ja monitasoiset. 

Kisat sujuivat ”saksalaisella täsmällisyydellä”, mihin on jo ai-
kaisemmillakin kisamatkoilla totuttu, eli aikataulut olivat hieman 
haasteellisia, kun järjestäjät eivät itsekään olleet selvillä kenen piti 
mikäkin asia hoitaa. Mutta, koska sitä osattiin odottaa, tyynen 
rauhallisina annoimme heidän selvittää asiansa. 

Marisa Sgaravatti Trophyssä emme onnistuneet ihan viime 
vuotisella tavalla, mutta sijoittumisemme kahdeksan joukkoon 

alkaa muodostua jo hyväksi normaalisuoritukseksi.  Lyöntipelien 
jälkeen olimme sijalla kahdeksan. Reikäpeleissä sekä Tsekki että 
Portugali olivat meitä parempia, joten lopulliseksi sijoituksek-
semme jäi 8. Kilpailun voitti viimevuotiseen tapaan Espanja, joka 
kukisti loppuottelussa Belgian. Itävalta oli kolmas. 

Masters on aivan uusi joukkuekilpailu yli 65 vuotiaille. Se 
on kolmipäiväinen kilpailu, jossa ensin pelataan four ball best 
ball -osuus ja sen jälkeen kaksi henkilökohtaista lyöntipelikier-
rosta. Pilottivuonna haluttiin nähdä, voidaanko kisa viedä läpi 
samalla kentällä Marisa Sgaravatti Trophyn kanssa samoina päi-
vinä ja onko yli 65-vuotiaiden joukkuekisaan ylipäätään tulijoita. 
Mukana olivat joukkueet yhdeksästä maasta ja heti pelien jälkeen 
meille tuli tieto, että ensi vuonna mukaan olisi tulossa lisää maita. 
Koe siis onnistui ainakin osallistujamäärän osalta. Selvisi myös se, 
että kahta eri kilpailua ei voi peluuttaa samalla kentällä samoina 
päivinä. Ensi vuonna Tsekeissä onkin luvassa kaksi kenttää, joten 
kisat voidaan edelleen viedä läpi samanaikaisesti. Ensimmäisen 
turnauksen voitti Itävalta, Espanja oli toinen ja Sveitsi kolmas. 
Suomen sijoitus oli kuudes. 
Tänä vuonna joukkueissa pelasivat:

Marisa Sgaravatti Trophy:
 Lea Hatunen, KGV
 Erja Helén-Salonen AGK
 Anja Huhtamäki HyG
 Hannele Moisala EGS
 Tiina Selin HGK
 Marja Virtanen NRG
 Pirjo Sipronen SHG, 
 kapteeni

European Ladies’ Masters 
Team Championship:
 Heli Ekström HGK,  
 pelaava kapteeni 
 Tuija Hannukainen ERG
  Ulla Helminen MGC 
 Sirpa Tuisku KGV

   
   
Suomen Marisa Sgaravatti -joukkueen 
Hannele Moisala Portugalilaisen kilpa-
sisarensa Patricia Ricciardin kanssa. 

ESLGA-joukkueetN50jaN65
Saksassa
MarisaSgaravattiTrophyjaLadieśMasters

ESGA-joukkueM70
Englannissa
Pronssimitalitmyösikämiehille

Matka kilpailupaikalle alkoi 18.8. lennolla Helsingistä 
Lontooseen Gatwick lentokentälle, josta oli vielä n. 
tunnin bussimatka kohteeseen. Sovittujen lentokenttä-

kuljetusten osalta jouduimme hiukan taiteilemaan kun ennalta 
sovitut asiat eivät ihan pitäneetkään paikkaansa. Pienen viiveen 
jälkeen pääsimme kuitenkin onnellisesti bussiin ja saavuimme 
hotelliin lähes ennakoidun aikataulun puitteissa.

ESGA:n M70 Euroopan mestaruuskilpailut pelattiin Eng-
lannissa East Sussex National Golf Resortin kentillä 20.-23.6. 
Meidän pelikenttänämme oli East Course, koska osallistuimme 
ainoastaan hcp-sarjaan (CUP), jossa mukana 20 joukkuetta. 
Kolmella jäsenmaalla ei ollut joukkuetta. Scr-sarjalaiset pelasivat 
West Coursella, jossa mukana 11 joukkuetta. Näyttää siltä, että 
painopiste näissä kilpailuissa on siirtynyt hcp-sarjan puolelle.

Kummatkin kentät olivat erinomaisessa kunnossa. Viheriöt 
olivat erityisen haasteelliset, nopeat ja monimuotoiset.

Suomen joukkueessa oli pari ensikertalaista, joten oli mie-
lenkiintoista nähdä miten joukkue tulisi kokonaisuudessaan hit-
sautumaan yhteen. 

Ensimmäiset kaksi pelipäivää pelattiin paripelejä four ball  
ja viimeisenä päivänä singlet. Muutoksena edellisvuosiin nähden 
oli, että tänä vuonna ei pelattu greensome-pelejä lainkaan, vaan 
kumpikin joukkuepeli oli four ball.

Kun kilpailut ovat tasoitukselliset, niin ESGA:n hallinnossa 
ja jäsenmaiden (23) organisaatioissa on pitkään käyty keskuste-

Suomen pronssijoukkue Englannissssa:
Esko Öysti ERG (vas), Teuvo Grönfors LG,  Juhani 
Rahikainen MG, Bo Blomqvist AG, Jaakko Marttinen 
EGS ja Rainer Nyman PGC.

East Sussex National Golf Resortin hulppea klubitalo

luja tasoitusten paikkaansa pitävyydestä. 
Esille ovat erityisesti nousseet uudet golf-
maat sekä Etelä-Euroopan tietyt valtiot. 
Tämän lisäksi oman mausteensa tuo vielä 
Brittein saarilla käytössä olevan Congu-
järjestelmän ja Manner-Euroopassa käy-
tössä olevan EGA:n tasoitusjärjestelmän 
väliset erot, johon on luotu tietty konver-
sio-kaava.

Suomi sijoittui viime vuonna Es-
panjassa Guadalminan kentällä neljännek-
si. Tänä vuonna lähdettiin näin hakemaan 
tuohon parannusta. Ensimmäisen päivän 
jälkeen joukkue oli seitsemäntenä, kuiten-
kin isku etäisyydellä mitalipaikkoja silmällä 

pitäen. Toisen päivän jälkeen joukkue oli noussut jo neljänneksi 
ollen edelleen hyvissä hyökkäysasemissa.

Suomen joukkue nousi kisassa lopulta upeasti pronssimita-
leille. Euroopan mestaruuteen ylsi johtopaikalta viimeiseen päi-
vään lähtenyt Espanja 300. Hopealle kiilasi Portugali 294, jolle 
Suomi hävisi vain yhdellä pisteellä. Näin Suomi otti tuloksella 
293 pronssimitalit jättäen taakseen edellään olleet Englannin 290 
ja Norjan 288.
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  EM-joukkuekilpailut   

M55 EM-joukkuekilpailut (EGA) pelattiin Sierra Golf 
Clubin kentällä Puolassa 2.-6.9.2014. Joukkue saapui 
Gdanskiin 31.8. illalla. Vesisade vastaanotti meidät 

Gdanskin lentokentällä. Vettä sateli koko illan, mutta onnek-
si seuraavana päivänä sade oli loppunut ja pääsimme viralliselle 
harjoituskierrokselle puolipilvisessä, hiukan tuulisessa ja aamusta 
koleahkossa säässä. Muuten sää oli koko viikon lämmin ja aurin-
koinen. Kenttä sai paljon kehuja kaikilta pelaajilta. Hieno kenttä 
kaikin puolin, maisemoinneiltaan mahtava kenttäkokonaisuus, 
selkeät väylät, viheriöt olivat vaikealukuiset ja erittäin liukkaat, ja 
ne tuottivat vaikeuksia ainakin vielä harjoituskierroksella.

Ensimmäisen ja toisen päivän lyöntipeleissä meidän peli-
kavereinamme olivat edustajat Irlannista, Norjasta, Itävallasta ja 
isäntämaasta Puolasta. Ensimmäisen päivän jälkeen Suomi oli 
kahdentenatoista. Reikäpelien ykkösflightiin (sijat 1-8) oli 11 
lyönnin takamatka, jota lähdettiin kuromaan umpeen toisena 
pelipäivänä. Ensimmäisenä päivänä suurimmaksi ongelmaksi 
muodostuivat erittäin liukkaat viheriöt. Tämä lienee suomalai-
sille senioripelaajille yleinen ongelma pelattaessa Euroopan mo-
nimuotoisilla ja nopeilla viheriöillä. Viheriöiden nopeus oli 11 
jalkaa, eli kohtuullisen nopeat.

Toisena päivänä pienet hankaluudet jatkuivat edelleen ja 
sijoituimme lyöntipeliosuuden jälkeen sijalle 12. Ensimmäinen 
reikäpelivastustajamme oli Belgia, joka sijoittui 13. sijalle samalla 
lyöntimäärällä kuin Suomi.

Suomen joukkueet Puolassa:
Veijo Suomela KG, Matti Mäkivirta AGK, Pekka 
Lindeman LGV, Risto Rautio JG, Kari Huttunen GT, 
Ari Vauhkonen SHG. Oikealla joukkueen kapteeni 
Heikki Hallaranta.

EGA-joukkueM55
Puolassa
Suomivoittikaikkireikäpelinsä

Sierra Golf Clubin komea klubitalo.

Reikäpelit alkoivat kolmantena päi-
vänä ja pelimuotoinahan niissä on yksi 
foursome ja neljä singleä. Onnistuimme 
voittamaan Belgian 3-2 ja seuravana 
päivänä Espanjan samoin luvuin 3-2. 
Näin taistelimme viimeisenä pelipäivänä 
B-lohkon voitosta eli paras mahdollinen 
sijoituksemme olisi yhdeksäs. Vastaan 
asettui Itävalta, jonka onnistuimme voit-
tamaan pistein 3,5-1,5. Näin ollen voi-
tettuamme kaikki reikäpelivastustajamme 
sijoituksemme oli yhdeksäs ja kakkos-
flightin eli B-lohkon voitto. 

Naisten EM-kisat (EGA) pidettiin tänä vuonna Itävallassa Gut 
Altentannin kentällä, joka emännöi kisoja nyt toisen kerran. 

Kisat piti pelata kuusipäiväisinä harjoituskierroksen 
kanssa, mutta ne typistyivät kolmipäiväisiksi Itävallassa pitkään jat-
kuneiden rankkasateiden takia. Jotta kilpailu ylipäänsä pystyttiin 
pelaamaan piti kenttää myös lyhentää alkuperäisestä par 72:sta par 
67:ään. Etenkin etuysin tasaiset väylät keräsivät sadevettä ihan järvik-
si asti. Kenttähenkilökunta joutui pumpuilla tyhjentämään pahimpia 
alueita kaksi vuorokautta yötä päivää, kun sateet viimein hellittivät 
eikä ennuste luvannut enempää sadetta. Silti ongelmaksi muodostui-
vat pehmeät väylät, joihin pallot upposivat ja niiden löytäminen oli 
ajoittain vaikeaa. Griinejä leikattiin pienillä leikkureilla, mutta väylil-
lä oli käytössä vain verkot golfautojen perässä, isommilla leikkureilla 
ei ollut väylille asiaa.

Lyöntipelikierroksia pelattiin lopulta vain yksi ja olimme sen 
jälkeen sijalla 12. Suomen joukkueen parhaasta tuloksesta +2 vasta-
si Minna Kaarnalahti-Salakari, jolla oli koko joukon toiseksi paras 
tulos. 

Reikäpeleissä saimme vastaamme ensin Italian ja sitten Itävallan, 
jotka molemmat olivat meitä parempia luvuin 3-2. Näin ollen 
Suomen tämänvuotinen sijoitus oli 12. 

EGA-joukkueN50
Itävallassassa
Sateetlyhensivätsekäkisaaettäkenttää

Suomen joukkue yhteiskuvassa Itävallan joukkueen 
kanssa. 

Voiton kilpailussa vei Englanti, 
Rans  ka oli toinen ja Skotlanti kolmas. 
Naapurimaamme Ruotsi sijoittui neljän-
neksi. 

Tämän vuoden arvokisojen avajais-
marssit on suoritettu sisätiloissa sateen ta-
kia, mutta Itävallan kisojen päättäjäismarssi 
oli iloinen tapahtuma, kun jokainen maa 
sai marssia Radetzky-marssin tahtiin kukin 
omalla tyylillään. Tyylejä oli tänä vuonna 
17, kuten osanottavia maitakin. 

Ensi vuoden kisapaikaksi julkistettiin 
Liettuan Klaipedassa sijaitseva National 
Golf Resort.  

Tämän vuoden joukkue:
Minna Kaarnalahti-Salakari SGC
Anna-Maria Lehtonen PGC
Eija Kettunen MeG
Pirjo Sipronen SHG
Vuokko Karjalainen Kurk
Elina Schuurman HGK
Heli Ekström HGK, kapteeni
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  Kesäpäivät    
2014  

teksti ja kuvat: Kristian Toivio

KESäPäIVäT KäynTIIn naanTalIn auRInGOSSa
 Satakunta reipasta senioria kerääntyi perjantaina 4. heinäkuuta Naantalin Aurinko Golfiin, jossa vietettiin 
kauden ensimmäistä kesäpäivää. Kolean kesäkuun jälkeen keli oli jo alkanut parantua muutamaa päivää aikai-
semmin ja tapahtumapäivänä saimmekin sitten nauttia upeasta kesäkelistä Naantalissa. 

Kenttä oli hienossa kunnossa ja siten kaikki oli kohdallaan hienoa päivää varten. Yleisinfon jälkeen pelaa-
jat hajaantuivat eri puolille kenttää. Kenttä rullasi mukavasti ja kierros sujui noin 4 ½ tunnissa.

Pelin jälkeen kokoonnuttiin klubitalolle nauttimaan ravintolan buffet-lounaasta.  Lounaan aikana meitä 
viihdytti trubaduuri Juuso Vuorinen ja sen jälkeen päästiin jakamaan palkintoja päivän parhaille pelaajille.

Parhaan scratch-tuloksen pelasivat naisissa Porin Pirkko Peltomo, 98 lyöntiä, ja miehissä Ikaalisten Hannu 
Narvi, 83. Lähimmäksi lippua 9. väylällä onnistui lyömään Kalajoen Helena Lappalainen ja pisimmän draivin 
väylällä 13 sivalsi oman seuran mies Esa Rekola. 

Varsinaisen kilpailun eli pistebogikisan naisten voittajaksi pelasi Uudenkaupungin Oili Suikkanen 37 pis-
teellä, muut mitalisijat menivät Kerttu Pirttimäelle AGN, 35 ja Leila Vairiselle AGN, 35. Miehissä kaksi paras-
ta pelasi saman tuloksen 36 pistettä Reima Hannulan Aurasta voittaessa alemmalla slopella Uudenkaupungin 
Seppo Pieniniemen, kolmantena oli Jaakko Ahtiluoto, KosG, 35.

MaalaISTunnElMISSa KOSKI-GOlfISSa
Kenttä ja tallinvintti täyttyivät senioreista SGS:n kauden toisilla kesäpäivillä Koski-Golfissa Kouvolan 
Kuusankoskella keskiviikkona 9. heinäkuuta. 114 varttunutta mutta vireää pelaajaa nautti täysin siemauk-
sin upeasta säästä, jälleentapaamisen ilosta, hyväkuntoisesta kentästä ja tallinvintin antimista.

Kesäpäivän ohjelma käynnistyi tervehdyksillä ja kilpailuohjeistuksella klubiravintolan terassilla. 
Seisaaltaan kesäpäiväväki hiljeni kunnioittamaan juhannusaattona edesmenneen Koski-Golfin golfsenio-
rin Olli Hietasen muistoa. Olli “Molla” Hietanen tunnettiin menestyneenä golfarina ja urheilumiehenä, 
joka ansioitui aikanaan erityisesti jääkiekkoilijana ja valmentajana.

Kilpailukierros sujui lupsakkaasti reilussa neljässä ja puolessa tunnissa. Vaikka sää oli helteinen, 
puolipilvinen taivas ja ajoittaiset tuulenvireet säästivät seniorit pahemmalta porotukselta. Niin väylien 
kuin viheriöidenkin kunto nosti kisafiilistä ja sai pelaajilta kiitosta. Raffit sitä vastoin rankaisivat anka-
rasti ja nostivat niissä rämpineiden otsalle ylimääräisiä hikipisaroita.

Kisakierroksen jälkeen kesäpäiväväkeä kutsui hämyinen ja tunnelmallinen tallinvintti riittoisine 
lounaineen. Aterioinnin ajan senioreita viihdytti ylisillä Malted Milk -duo. Paikalliset virtuoosit Esa 
Pajunen ja Jari Helkiö tarjosivat taidokkaasti kahden kitaran, huuliharpun ja laulun voimin rennon-
letkeän ja mukaansatempaavan blues-koosteen.

Kesäpäivien ohjelma huipentui SGS:n Kristian Toivion ja Koski-Golfin seniori toimikunnan 
puheenjohtajan Pekka Urpalaisen johdattelemaan palkintojenjakoon ja arvontaan. Ensimmäisinä 
palkintonsa saivat erikoiskilpailuissa lähimmäksi lippua lyöneet Ruukkigolfin Kirsi Kankaanranta ja 
Koski-Golfin Aimo Taimiaho. Päivän pisimmästä draivista vastasi Pekka Hynninen Holiday Club 
Golfista ja parhaasta scratch-tuloksesta isäntäseuran Pekka Niinimäki 76 lyönnillä.

Varsinainen kilpailukierros käytiin pb-kisana. Naisista ja samalla koko kilpailun runsaimmaan 
pistesaaliin keräsi Iitti Golfin Katriina Karvonen. Voitto heltisi 42 pisteen tuloksella. Naisten sarjassa 
toiseksi sijoittui Viipurin Golfin Maritta Kauppinen (39) ja kolmanneksi järjestävän seuran Raisa 
Schoschkoff (36).

Miesten sarjan voittoon pelasi kaukaa Kalajoki Golfista Kymenlaaksoon tullut Seppo Lappalainen 
41 pisteellä. Toinen oli Koski-Golfin Kari Niemi (38) ja kolmas saman seuran ja samalla tuloksella 
Jukka Korppi.

SaTa IlOISTa SEnIORIa TalISSa
Seniorien kauden kolmansille kesäpäiville starttasi Helsingin Golfklubilla tiistaina 15. heinäkuuta täysi 
kentällinen pelaajia. Vaikka tummia pilviä taivaalla nähtiin, selvittiin koko kierroksesta muutamalla sade-
pisaralla. Kisan loppua kohden sää parani jo niin, että Talin kartanon ravintolan tarjoamasta maittavasta 
lounaasta voitiin nauttia myös terassilla. Lounaan aikana osallistujia viihdytti kauniilla musiikillaan laulaja 
Gemma Morales pianistinsa kanssa.

Naisten sarjan voittoon nousi huimalla 44 pisteellä Golf 
Pirkkalan Raili Mustalahti (hcp 33,2). Muut mitalisijat nais-
ten sarjassa menivät Espoon Marja Lähteelle ja Nurmijärven 
Tuija Teivolle, molemmilla 41 pistettä.

Miesten sarjan voitti hienolla 40 pisteen tuloksella 
isäntien Esko Hämäläinen (hcp 13,5), toisena myös Talin 
Nils-Henrik Wasenius, 40 ja kolmantena Loimijoelta Rauno 
Saarinen, 39.

Miesten scratch-sarjan voiton vei hyvällä 80 lyönnin 
tuloksella HGK:n John Woodward. Naisten scratch-sarjan 
voitti Ritva Määttä Hyvinkään golfseurasta 86 lyönnillä. 
Lähimmäksi lippua väylällä kolme löi Esko Klemola, 3,38 m.

KaudEn 
KESäPäIVäKIERROS 
PääTTyI SIIKajOElla
Kauden 2014 kesäpäivät saatiin päätökseen 24. heinäkuuta 
Siikajoella Raahentienoon Golfin kentällä kunnon heltees-
sä. Siikajoelle oli kokoontunut 60 seniorigolfaria lähin-
nä Pohjois-Pohjanmaan kentiltä, mutta myös Savosta ja 
Kainuusta. Pelattiin kauniissa säässä lähes 30 asteen helteessä, 
jota lievä tuulenvire välillä helpotti. Vesi ja erilaiset virvok-
keet kyllä maistuivat pelaajille. Kierroksen jälkeen kokoontui 
joukko tyytyväisiä pelaajia klubitalolle, jossa meille tarjot-
tiin maistuva lounas. Sen aikana, mutta myös jo aiemmin 
mm. taukojen aikana, väkeä viihdytti hanurinsoitolla Rainer 
Moisala.

Lounaan jälkeen päästiin jakamaan palkintoja, jotka 
jaettiin sillä periaatteella, että yksi henkilö voi saada vain yh-
den palkinnon. Pisimmän draivin löi Kari Perälä Kalajoelta ja 
lähimpänä lippua oli Raahen Pekka Heikkinen. Naisten pa-
ras scratch-tulos, 92 lyöntiä, oli Arja Virolaisella Raahesta ja 
miehillä Matti Tervosella, 87, myös Raahesta. Pb-kilpailussa 
palkittiin naisissa Raija Merilänen, OGK, 37 p ja Suoma 
Rautio, RTG, 34 p. Miehistä palkittiin Ari Pohjola, RTG, 
43, 2) Aappo Laitinen, PaG, 42, 3) Pauli Piirala, RTG, 37 ja 
4) Pentti Leipälä, MLGK, 36. Kilpailun ulkopuolella pelasi 
SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala vuoden parhaan tulok-
sensa 81 netto, ja olisi ollut 41 pisteellä kolmas pb-kilpai-
luissa.

Kesäpäivät ovat osa monien seniorien kesäohjelmaa ja mo-
net kiertävät useammassa tapahtumassa. Tänä vuonna 
Lappalaiset Kalajoen Golfista olivat mukana kaikissa neljässä 
tapahtumassa.

Sää suosi kaikkia tapahtumia tänä kesänä ja yhteen-
sä neljään tapahtumaan osallistui 370 pelaajaa eri puolil-
ta Suomea. Tavataan taas ensi kesänä. Pelikenttiä ollaan jo 
miettimässä ja mahdollisesti tuodaan jotakin uuttakin peliin.
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Naiset
KEIMOLASSA

Lyöntipelin SM-kisojen mitalistit ylhäältä lukien:
Sarja N50: Anna-Maria Lehtonen, Minna Kaarnalahti-Salakari ja Elina Schuurman
Sarja N60: Hannele Moisala, Pirkko Havukainen ja Kyllikki Puuppo
Sarja N65: Vuokko Karjalainen, Heleena Övermark-Lehto ja Ritva Sjöman
Sarja N70: Ulla Helminen ja Marja-Liisa Niemi (kuvasta puuttuu Saimi Piispa)

SM-kilpailut Keimolan Saraksen kentällä hei-
näkuun 4.-5. päivänä keräsi ennätykselli-
sen osanottajamäärän. Peräti 104 pelaajaa 

starttasi kaksipäiväisiin SM-kilpailuihin. Selkeästi eniten 
osanottajia keräsi N50 sarja 49 pelaajallaan.

Kilpailua edeltävälle viikolle osuneet rankkasateet 
ja hieman myöhäisessä vaiheessa osalle kenttää suoritettu 
hiekoitus aiheuttivat päänvaivaa niin pelaajille kuin järjes-
täjillekin.  Kilpailun tulostaso myös hieman kärsi olosuh-
teista. SM-kilpailut saatiin lopulta kuitenkin vietyä läpi 
hyvässä säässä ja Keimolan järjestelyt toimivat hyvin. 

Joukkuekilpailu
SM-joukkuekilpailuun osallistui 17 joukkuetta kahdesta-
toista eri seurasta. Peräti viisi seuraa sai mukaan kaksi 
joukkuetta.  Moni mainitsikin syyksi tulla SM-kilpailuun 
nimenomaan joukkuekilpailun.   

N70 sarja toteutui
SM-kilpailujen tavoitteeksi oli asetettu N70-sarjan toteu-
tuminen. Sarjaan ilmoittautui 12 pelaajaa.  

N70 sarja on saatu pelatuksi vain kerran aiemmin, 
mutta onneksi siitä oli tiedot tallella ja kiertopalkinto saa-
tiin haetuksi sen haltijalta monen vuoden jälkeen. N70 
sarjan pelaajista huokui vahva me-henki sarjan toteutumi-
sesta ja myös sen jatkosta.

Tulevaisuuden haasteet
SM-kilpailut kohtaavat tulevina vuosina tarvetta uu-
siutumiseen. Tällä hetkellä kaikki sarjat pelaavat saman 
mittaista kenttää, jotta joukkuekilpailu saadaan pelatuksi 
samassa yhteydessä. Haasteeksi muodostuu se, että N50 
ja N60 sarjoissa olisi tarve pelata pidempää kenttää kuin 
N65 ja N70 sarjoissa. Tänä vuonna pelatun kentän pituus 
oli suhteutettu N70 sarjan aikaansaamiseksi ja oli näin ol-
len N50 ja N60 sarjoille hieman lyhyehkö. Tosin Saraksen 
kumpuilevat väylämuodot sekä alkukesästä vallinneet 
sää olosuhteet toivat lisähaastetta kaikille, joten kentän 
metrimäärää ei voinut suoraan tuijottaa. Tulevaisuudessa 
onkin harkittava joukkuekilpailun siirtämistä erilleen SM-
kilpailuista ja samalla uudistettava pelimuodot. Toiveita 
on esitetty nelinpeli ja best ball pelimuodoista osana jouk-
kue SM-kilpailuja. Näin voitaisiin tehdä muutokset myös 
SM-lyöntipeleihin ja valita eri ikäluokille omanmittaiset 
pelikentät. 

Seniorit ovat tänäkin vuonna kilpailleet SM-
tasolla eri ikäsarjoissa ja monella kentällä 
ympäri maata. Pelikenttinä ovat olleet 
Keimola, Nurmijärvi, Laukaa, Alastaro, Aura, 
Lappeenranta ja Kouvola. 
Naisten ikäluokat olivat 50-70 v. ja miesten 
55-75 v. Ensi vuonna tilanne muuttuu kun 
myös 80-vuotiaat miehet saavat oman 
SM-kilpailunsa. Ilahduttavaa on, että tänä 
vuonna toteutui monen vuoden jälkeen myös 
naisten 70-vuotiaiden sarja. 
Myös seurajoukkueiden paremmuudesta 
pelattin eri ikäsarjoissa. 55-vuotiailla miehillä 
oli oma joukkue kisansa Kouvolan Koski-
Golfissa, muut joukkuekisat pelattiin 
lyöntipelien yhteydessä.
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Tekstit: Pirjo Sipronen, Heikki Hallaranta, Ole johansson

Kuvat: Heikki Hallaranta, jukka Honkanen, Eero Paananen 

LYÖNTIPELI-SM
NAISTEN TuLokSET

keimola Golf Vantaa

N50
	 1.		Minna	Kaarnalahti-Salakari,	SGC	 159
	 2.		Anna-Maria	Lehtonen,	PGC	 163
	 3.		Elina	Schuurman,	HGK	 167

N60
	 1.		Hannele	Moisala,	EGS	 174
	 2.		Pirkko	Havukainen,	SGC	 175
	 3.		Kyllikki	Puuppo,	StLG	 175

N65
	 1.		Vuokko	Karjalainen,	Kurk	 172
	 2.		Heleena	Övermark-Lehto,		SGC		 182
	 3.		Ritva	Sjöman,	KGV	 183

N70
	 1.		Ulla	Helminen,	MGC	 183
	 2.		Marja-Liisa	Niemi,	HGK		 188
	 3.		Saimi	Piispa,	GP	 197

JoukkuE-SM

1.  Sarfvik Golfklubi	 516									
							 Pirkko	Havukainen	
							 Minna	Kaarnalahti-Salakari,
							 Heleena	Övermark-Lehto
					
2.  Helsingin Golfklubi 	 518
								 Eija	Saraste
							 Elina	Schuurman
							 Karoliina	Tiivola

3.  Pickala Golf Club	 527
							 Tina-Maria	Lehti
	 	 Anna-Maria	Lehtonen
	 	 Eini	Palo
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Sää suosi kilpailua, kuten varmaan kaikkia 
heinäkuussa pelattuja kilpailuita. Alastaron 
kenttä oli hyvässä SM-kisakunnossa ja kil-

pailuorganisaatio hoiteli kilpailun kiitettävin ar-
vosanoin.

Mukaan oli ilmoittautunut  111 pelaajaa. 
Samassa yhteydessä pelattiin myös joukkuekilpai-
lu. Joukkueissa pelasi kolme pelaajaa ja sen ko-
koonpano ilmoitettiin viimeistään ensimmäisen 
pelipäivän aamuna ennen joukkueeseen kuuluvan 
ensimmäisen pelaajan lähtöä. Joukkueita ilmoit-
tautui mukaan 23.

Yksilökilpailussa ensimmäisen päivän jäl-
keen johdossa oli viiden lyönnin turvin Markus 
Mäntylä 76 , seuraavina 81 lyönnillä oli mm. Alpo 
Mäntykorpi, Markku Utti  ja Veikko Niemikorpi. 
Toiseen päivään lähdettiin siis mielenkiintoisesta 
tilanteesta. Päivän päätteeksi koko kilpailun par-
haan kierroksen 74 pelannut Alpo Mäntykorpi 
(LGV) nappasi Suomen mestaruuden yhteistu-
loksella 155. Toiseksi sijoittui Markus Mäntylä 
(NGCC) toisen päivän tuloksen ollessa 83 ja yh-
teistuloksen 159. Kolmanneksi kiri Pekka Laine 
(MeG) pelaten toisen päivän 79 lyönnillä ja ko-
konaistuloksen ollessa 163. Neljänneksi sijoit-
tui Veikko Niemikorpi (KGV) 164, viidenneksi 

Miehet M65 ALAStArOSSA

Markku Utti (MeG) 166 ja kuudenneksi Kari Kinvilompolo (HaGK) 168.
Joukkuekilpailun vei nimiinsä Nordcenter yhdeksän lyönnin marginaalilla 

ennen Lakeside Golfia, joka vuorostaan oli Master Golfiia kolme lyöntiä parempi. 

Ikämiesten lyöntipelin SM-kilpailut saatiin Laukaan Peu-
runka golfissa viedyiksi läpi lämpöisissä ja ihanteellisissa olo-
suhteissa. Kenttä oli asianmukaisesti saatu hyvään arvokilpai-

lukuntoon.
M70-sarjassa oli mukana 61 ja M75-sarjassa 44 pelaajaa.  

Nuoremmassa sarjassa piikkipaikan otti heti ensimmäisenä päivä-
nä Mikkelin Juhani Rahikainen eikä hän siitä luopunut koko kisan 
aikana. Seuraavista sijoista olikin kovempi taisto. Kakkospaikan 
pitivät avauspäivänä tasatuloksin Master Golfin Tero Talkamo 
sekä Tammer Golfin Pekka Tolvanen. Lopputuloksissa he joutui-
vat kuitenkin päästämään edelleen Karelian Pentti Laurosen ja 
Aura Golfin Aarno Eskolan. 

M75-sarjassa voittotaistelu olikin tiukempi eikä se ratken-
nut ilman ”sudden death” -uusintaa. Siinä Nokian Erkki Ripatti 
vei mestaruuden ennen Lahden Teuvo Grönforsia. Pronssimitalin 
lyönnin marginaalilla vei Pickalan Rainer Nyman.

Henkilökohtaisten kilpailujen lisäksi pelattiin samassa yh-
teydessä myös joukkuekilpailu. Joukkueeseen kuului yksi pe-
laaja M75-sarjasta ja kaksi pelaajaa M70-sarjasta. Joukkueita 
ilmoittautui mukaan 13. Hyvää joukkuetta ei kannata vaihtaa 
ja näin joukkuemestaruuden vei toistamiseen Karelia Golf jouk-
kueella Heikki Kainulainen, Pentti Lauronen ja Väinö Rapo. 
Hopeamitalit otti Nokia River Golf ja pronssiset Pickala Golf 
Club.

M70-sarjan 
voittaja Juhani 
Rahikainen (vas.) 
kättelee pelikump-
paneitaan Pekka 
Tolvasta ja Tero 
Talkamoa.

LYÖNTIPELI-SM
MIESTEN TuLokSET

M55,  Nurmijärven Golfklubi

1.			Ari	Vauhkonen,	SHG	 236
2.			Jukka	Utriainen,	PGC	 240
3.			Risto	Rautio,	JG	 241
4.			Tapani	Saarentola,	SHG	 242
4.			Harry	Damsten,	KGC	 242
6.			Veijo	Suomela,	KG	 243

P P P

M65,  Alastaro Golf

1.			Alpo,	Mäntykorpi	LGV			 155
2.			Markus,	Mäntylä	NGCC	 159
3.			Pekka	Laine	MeG				 163
4.			Veikko	Niemikorpi,	KG	 164
5.			Markku	Utti,	MeG	 166
6.			Kari	Kivilompolo,	HaGK	 168

Joukkue-SM,  M65

1.   Nordcenter Golf & CC 503
								Tapio	Aalto,	
							 Markus	Mäntylä
							 Jens	Olsen
	
2.   Lakeside Golf Vammala	 511
							 Erkki	Haimo	
	 	 Alpo	Mäntykorpi
							 Hannu	Narvi
							
3.   Master Golf Club 514
							 Martin	Holmberg	
	 	 Arto	Jokinen	
							 Zachris	Nuorivaara	

P P P

M70,  Laukaan Peurunkagolf

1.			Juhani	Rahikainen,	MG	 156
2.			Pentti	Lauronen,	KarG	 159
3.			Aarno	Eskola,	AG	 160
4.			Tero	Talkamo,	MGC	 161
4.			Pekka	Tolvanen,	TG	 161
6.			Jaakko	Horttanainen,	NRG	 165

M75,  Laukaan Peurunkagolf

1.		 Erkki	Ripatti,	NRG	 161
2.			Teuvo,	Grönfors,	LG	 161
3.			Rainer,	Nyman	PGC	 162
4.			Rainer,	Helling	GT	 163
5.			Heikki	Kainulainen,	KarG	 167
6.			Keijo	Suomalainen,	HyG	 170

Joukkue-SM,  M70/M75

1.   Karelia Golf 493
							 Heikki	Kainulainen		
							 Pentti	Lauronen
							 Väinö	Rapo

2.   Nokia River Golf 499
							 Teuvo	Grönfors	
							 Seppo	Koukonen
						 Juhani	Kärkinen		
	
3.   Pickala Golf Club	 508
								Leif	Johnsson
						 Rainer	Nyman
							 Bengt	Tuores
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Miehet M55 
nurMIjärvELLä

Nurmijärven Golfkeskus 
toimi tänä vuonna isäntä-
kenttänä seniorimiesten 

SM-kilpai luissa heinäkuun 4.-6. 
päivänä. Röykän upeissa golfmaise-
missa järjestettiin yli 55-vuotiaiden 
miesten lyöntipelimestaruuskilpai-
lut, jossa osallistujia oli 156. 

Kahtena ensimmäisenä päi-
vänä karsittiin jyvät akanoista ja 
sunnuntain finaalipäivään pääsi 71 
parasta pelaajaa. Kilpailukenttänä 
toimi Nurmijärvi Golfin B- ja 
C-ratayhdistelmä. Kenttä oli vi-
ritetty kisakuntoon ja hyväkun-
toisena se sai paljon kehuja kil-
pailijoilta. Monet olivatkin käy-
neet testaamassa kentän jo ennen 
lyöntipelikisoja harjoituskierrosten 
merkeissä.

Ensimmäinen päivä oli pou-
tainen, mutta navakka tuuli hiukan 
häiritsi pelaamista. Toinen päivä 
valkeni aurinkoisena ja tuulikin oli 
tyyntynyt. Vallitsi hyvä pelikeli n. 
25 asteen lämmössä. Kolmantena 
päivänä toisen päivän kaltainen 

mainio pelikeli jatkui.
Kilpailussa pelattiin B-rata 

valkoiselta tiiltä ja C-rata keltaisil-
ta, näin ollen saatiin kentälle SM-
kilpailuille tavoiteltu kokonaispi-
tuus

Ensimmäisenä kisapäivänä 
peli tuntui varsinkin etuysillä 
ole  van hyvin vaihtelevaa ja vain 
harvat suoriutuivat siitä alle 40 
lyönnin. Toiselle päivälle pelaajat 
olivat selvästi ottaneet opiksi, sillä 
kakkospäivän tulostaso oli edellis-
tä päivää huomattavasti parempi. 
Kolmannelle päivälle pääsi jatka-
maan 70 parasta sekä tasatuloksen 
pelanneet. 

Kolmipäiväisen kilpailun 
voittajaksi jo neljättä kertaa peräk-
käin pelasi Ari Vauhkonen Suur-
Helsingin Golfista yhteistulokseel-
la 236 (75, 80, 81). Toiseksi sijoit-
tui neljän lyönnin erolla Pickala 
Golfin Jukka Utriainen tuloksella 
240. Pronssin vei Jyväs-Golfin 
Risto Rautio tuloksella 241. 

Kuvassa palkitut paremmuusjärjestyksessä oikealta lukien: Ari Vauhkonen, Jukka Utriainen, 
Risto Rautio, Tapani Saarentola, Harry Damsten ja Veijo Suomela. 

Miehet M70 ja M75 LAuKAASSA

Joukkuekilpailun kolme parasta seurajoukkueta. Keskellä Nordcenterin voittajajoukkue Tapio Aalto, 
Markus Mäntylä ja Jens Olsen, vasemmalla kakkosjoukkue Lakeside Golfin Hannu Narvi ja Alpo Mänty-
korpi (kuvasta puuttuu Erkki Haimo) ja oikealla Master Golfin pronssijoukkue Zachris Nuorivaara, Arto 
Jokinen ja Martin Holmberg.

M75-sarjassa mestarista 
ei saatu selvää ilman ”sud-
den death” -uusintaa. Siinä 

pidemmän korren vei  Erkki 
Ripatti (vas.) jättäen Teuvo 

Grönforsin hopealle.
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Tämän vuoden reikäpelejä suosi kol-
men päivän ajan mainio sää parista 
pienestä sadekuurosta huolimatta. 

Muutenkin puitteet toimivat hyvin ja pe-
laajat kiittelivät auliisti niin kentän upe-
aa kuntoa, klubin miellyttävää ilmapiiriä 
kuin kilpailujärjestelyjäkin.

Seniorien SM-reikäpelit pelattiin 
Viipurin Golfin Etelä-Saimaa -kentällä 
Lappeenrannassa 15.-17.8.2014. Mukana 
oli 56 mies- ja 17 naispelaajaa

Miesten osalta pelattiin kuusi kier-
rosta. Ensimmäisen pelipäivän aamukier  -  
roksen saivat huilata Order of Meritin 
kahdeksan parasta. Viimeinen kierros 
päättyi tiukkaan ja tasaiseen mittelyyn 
mestaruudesta. Miesten M55-sarjassa fi-
na listit joutuivat tekemään täyden päi-
vätyön, sillä voitto ratkesi vasta kolman-
nella jatko reiällä. Tämän vuoden reikä-
pelimestaruuden sinetöi lyhyehköllä par 
kolmosella Golf Talman Kari Huttusen 
tekemällä par tuloksella. Bunkkerista bo-

geyn punnertaneelle Kymen Golfin Veijo 
Suomelalle heltisi hienon ja tiukan kamp-
pailun jälkeen hopeaa. Viime vuodes-
ta koko mitalistikolmikko vaihtui, kun 
kolmanneksi sijoittui Jyväs-Golfin Risto 
Rautio. Hän päihitti pronssiottelussa vii-
me vuoden kolmosen, Suur-Helsingin 
Golfin Ari Vauhkosen.

Naisten sarjassa pelattiin ensim-
mäisenä päivänä ainoastaan yksi otte-
lu, jossa vastakkainen oli järjestävän 
seu ran edustuspelaajat. Ottelun voit-
taja sitten pääsi toisen päivän jatko-
kierrokselle. Naiset pelasivat siis käy-
tännössä 16-kaavion kahtena päivänä.

Naisten N50-sarjassa vuoden reikä-
peli mestaruuden valloitti Keimola Golf 
Vantaata edustava Lea Hatunen. Hän 
voitti finaalissa hallitsevan reikäpeli-
mestarin Pickala Golf Clubin Anna-
Maria Lehtosen. Pronssin vei  Ritva Väre 
Nurmijärvi Golfklubista ja neljäs oli Suur-
Helsingin Golfklubin Pirjo Sipronen.

Uudet mestarit
hAtunEn jA huttunEn

rEIkäPELI-SM

Viipurin Golf, Etelä-Saimaa

TuLokSET

Naisten neljä parasta: 
1.			Lea	Hatunen,	KGV
2.			Anna-Maria	Lehtonen,	PGC
3.			Ritva	Väre,	NGK
4.			Pirjo	Sipronen,	SHG

Miesten neljä parasta: 
1.			Kari	Huttunen,	GT
2.			Veijo	Suomela,	KG
3.			Risto	Rautio,	JG
4.			Ari	Vauhkonen,	SHG

Finalistit kuvassa: vasemmalla naisten voittaja Lea Hatunen ja hopeamitalisti Anna-Maria Lehtonen, oikealla mestaruuden voittanut Kari Huttunen ja kakkoseksi sijoittunut 
Veijo Suomela.SM
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Kilpailut pelattiin 12-13.9.2014 KosG:n 
hyvä kun toisella kentällä. Kuten ehkä tä-
hän ajan kotaan kuuluu, niin aamut olivat 

hiukan kosteat ja sumuiset, mutta ennen ensim-
mäisiä startteja klo 9.00 sumu oli jo haihtunut ja 
päivät olivat aurinkoiset ja lämpöiset, joten kilpai-
lut saatiin vietyä läpi hyvissä keliolosuhteissa.

Mukana oli 22 joukkuetta. Ensimmäisenä päi-
vänä pelattiin Greensome ja Fourball. Hienoisena 
ennakkosuosikkina mukaan lähtenyt LGV johti kil-
pailua ensimmäisen päivän jälkeen tuloksella 149, 
PGC ja LG seuraavina tuloksella 151. Neljäntenä 
lyönnin päässä KGC ja viidentenä ja kuudentena 
samalla tuloksella 154 MeG ja St. Laurence. Eli 
kuuden kärki oli hyvin lähekkäin lähdettäessä toi-
sen päivän single-peleihin, jossa joukkueen neljäl-
tä pelaajalta huomioitiin kolmeen parhaan tulos. 
Toisena päivänä LGV sai pidettyä kärkisijan yh-
teistuloksella 390. LGV:n parhaasta yksilötulok-
sesta vastasi Alpo Mäntykorpi 76. Toiseksi ryn-
nisti SHG:n joukkue tuloksella 393, joukkueen 
siivitti hopeamitalille erinomaisesti pelannut Ari 
Vauhkonen, joka pelasi yksilötuloksen 71, eli kaksi 

Joukkue-SM M55
KOuvOLASSA

SEurAJoukkuE-SM, M55

koski-Golf

TuLokSET	 GS	 FB	 SGL	 YHT.																															

1.  Lakeside Golf  Vammala 74 75 241 390
	 Antti	Kärki,	Pekka	Lindeman,	Alpo	Mäntykorpi,	
	 Hannu	Ronkainen

2.  Suur-Helsingin Golf 80 77 236 393                                                               
	 Matti	Andersson,	Kari	Kauppinen,	Teppo	Ollikka,	
	 Tapani	Saarentola,	Ari	Vauhkonen

3.  Pickala Golf Club 78 74 246 398
	 Risto	Hotti,	Seppo	Lintula,	Rune	Nyström,	Jukka	Utriainen

Kuvassa mitalijoukkueet vasemmalta: SHG, Ari Vauhkonen, Teppo Ollikka, Tapani Saarentola ja Kari Kauppinen, LGV, Hannu Ronkainen, Alpo Mänty-
korpi, Pekka Lindeman ja Antti Kärki, PGC, Seppo Lintula, Jukka Utriainen, Risto Hotti  ja Rune Nyström

alle kentän par-tuloksen. Kolmanneksi sijoittui PGC:n jouk-
kue tuloksella 398.
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Parin tunnin lennon jälkeen 51 seni-
origolfaria lähti ajelemaan kahdella 
bussilla Prahasta kohti 40 kilomet-

rin päässä sijaitsevaa Konopisteen Golf 
Resortia. Mat kan väsyttämät seniorit kuu-
kahtivat nopeasti sänkyihinsä puolen yön 
kieppeillä.

Konopisteen alueen merkittävin näh- 
tävyys on historiallinen linna. Linnaa on 
hallinnut mm. Itävalta-Unkarin kruu-
nunprinssi arkkiherttua Franz Ferdinand  
D’Este, jonka murhasta Sarajevossa on 
tänä vuonna kulunut sata vuotta. Ta pah-
tuman jälkeen kuolleita tulikin arviolta 
8.5 miljoonaa lisää neljän vuoden aikana.  
Kruununprinssi oli melkoinen metsästäjä. 
Hänen väitetään ampuneen 276 000 riis-
ta eläintä. Montako olisi vielä ehtinytkään, 
jos olisi saanut elää yli 40-vuotiaaksi?

Konopiste Golf Resort sijaitsee vii-
den kilometrin päässä linnasta. Konopiste 
on Tšekin tasavallan suurin ja suosituin 
golfkohde. Kentän pohjana on ikivanha 
maatila, jonka juuret juontavat 1100-lu-
vulle. Maisema on kaunis ja huokuu van-
hoja europpalaisia kulttuuriperinteitä. 

Konopistessä on pelattavana kaksi 

18-reikäistä kenttää. Radecky Course on 
mäkiseen maastoon rakennettu puisto-
kenttä, joka myötäilee vanhan maatilan 
maita ja puustoa taidokkaasti. Radeckyn 
perhe omisti maatilaa 1600-luvulla. Uu-
dem man D’Este Coursen haasteena ovat 
lukuisat bunkkerit ja vesi. Kenttä on saa-
nut nimensä  Franz Ferdinand D’Esten 
mukaan. Näiden kahden lisäksi on 9-rei-
käinen harjoituskenttä. 

Alueen keskipiste on viihtyisä klubi ja 
tunnelmallinen kartanotyyppinen linna-
hotelli. Sen yhteydessä toimii 2013 avattu 
Spa & Wellness -keskus. Linna-hotellin li-
säksi majoitustiloja löytyy neljästä muusta 
rakennuksesta.

Pelaaminen hoidettiin perinteiden 
mukaisesti. Ensimmäisenä päivänä ne-
lihenkiset joukkeet pelasivat best ballia 
D’Esten kentällä. Kahden parhaan tulok-
set tulivat joukkueen tulokseksi. Toisena 
päivänä pelattiin Radeckyn kentällä kah-
den hengen voimin best ballia. Viimeisenä 
pelipäivänä oli yksilökisa D’Esten kentällä.

Torstaina juhlistettiin viimeistä peli- 
päivää nauttien runsas illallinen Kono-
pisteen Steak Housissa. Juhlaan oli muuta- 

kin syytä kuin pelaaminen. Puheen johta-
jamme Pertti Raimiala oli saa nut herätyk-
sen jo keskiyöllä onnittelulaulun merkeis-
sä. Laulaminen jatkui pitkin päivää ja saa-
vutti huipennuksensa kuohuvien maljojen 
kera illalla ruokailun yhteydessä.

Neljäs päivä vietettiin Prahassa. An-
sio kas matkanjohtajamme näytti aamul-
la todella virkeältä, ikään kuin ei mitään 
seitsemänkymppisiä edellisenä päivänä 
oli si ollutkaan. Bussimatkalla oppaamme 
Jouni Kangas kertoi Konopisteen nimen 
tulevan Konopi-sanasta, joka tarkoittaa 
marihuanaa. Alueella on aikoinaan viljelty 
mariahuanaa lääkinnällisiin tarkoituksiin. 
Prahassa ihastelimme vanhaa arkkitehtuu-
ria ja lounaan yhteydessä saimme maistella 
kuuluisaa tsekkiläistä olutta. 

Haikeat jäähyväiset jätettiin pelipo-
rukan kesken yhden maissa lauantaiyöllä 
Helsingissä. Kiitokset Pertille erinomaises-
ti johdetusta pelimatkasta.

Matti Pihlajisto

juhlamatkan kohteena  
TSekin kOnOPiSTe

Kuvat: Konopisteen alueen keskipisteenä on komea 
kartano hotelli ja golfklubi. 
Pikkukuvassa juhlan kohde Pertti Raimiala on D´Esten 
kentällä saanut seurakseen Ritva Hämäläisen ja Olli 
Kumelan.

vanha rakkaus 
ei ruostu
Sain ensimmäistä kertaa golfmailan käteeni 

heinäkuussa 1961. Paikka oli Aulangon 
vanhan golfkentän kolmostii ja kouriini 

sen oli tökännyt hyvä ystäväni Juhani ”Junnu” 
Hyväkkö, joka oli sitä ennen lyönyt sillä pienen 
valkoisen pallon hämmästyttävästi näkymättö-
miin edessä olevan kummun ylitse. 

Junnu oli joutunut lajin pauloihin samana kevää-
nä ja halusi nyt näyttää vanhalle yleisurheilijaka-
verilleen aivan uuden lajin. Olimme tehneet tref-
fit Aulangolle, jonne Junnu oli ajanut Helsingistä 
ja minä Lahdesta. Koska halusimme olla aloitte-
lijoina poissa muitten silmistä, ajoimme puis-
tokäytäviä pitkin Aulangonniemen nokkaan 
kolmosen tiiauspaikalle. Toimenpide oli turha 
sillä hieman tihkusateisena iltapäivänä kentällä ei 
näkynyt ketään muita. Ei pelaajia, ei kenttähen-
kilökuntaa, eikä lipunmyyjiä. Mikään ihme se ei 
ollut sillä tarkistin jälkeenpäin joistain tilastoista, 
että vastaperustetulla Aulangon Golfklubilla oli 
tuolloin vasta 12 aktiivijäsentä.

Mutta takaisin sinne kolmostiille. Tartuin mai-
laan, jonka pohjaan oli stanssattu numero viisi, 
ensiksi pesäpallomaisesti vasen käsi alapuolella. 
”Vaihda käsien paikkaa” tokaisi Junnu. ”Oletko 
aivan varma siitä?” kysyin vähän epäillen. ”Onko 
se testattu juttu?”. ”Noin 600 vuotta!” ilmoitti 
ensimmäinen golfopettajani ja asia oli pakko hy-
väksyä.

Yhden hudin jälkeen osuin palloon ja elämäni en-
simmäinen golfkierros pääsi vauhtiin. Kiersimme 
9-reikäisen kentän saman tien kahteen kertaan ja 
kokemus oli lievästi sanottuna huumaava. Uusi 
mukaansatempaava urheilulaji ja niin kauniin 
vehreissä puitteissa joita en tiennyt olevan ole-
massakaan. Golfiin oli noissa olosuhteissa helppo 
saman tien rakastua. Olen joskus jälkeenpäin aja-
tellut kuinka onnekas olin päästessäni lajin pariin 
suoraan ilman muodollisia Green Card -kursseja 
sekä loputonta elottomien rangepallojen hakkaa-
mista.

Tänä kesänä, melko tarkkaan tasan 53 vuotta 
myöhemmin, pääsin pitkästä aikaa tapaamaan 
ensirakkauttani. Se tapahtui Asko Rantasen 
ideoi  missa 80-vuotiaiden epävirallisissa mesta-
ruuskilpailuissa. Parempaa kenttää tähän tarkoi-
tukseen ei maasta varmastikaan löydy ja varsin-
kin allekirjoittaneelle kilpailukierrokset olivat 
yhtä ”muistojen bulevardia.” Upeinta tällä, jo 
vuonna 1940 ensimmäistä kertaa avatulla ja nyt-
temmin Hugoksi ristityllä kentällä on tietenkin 
se, että se on pysynyt kaiken aikaa samanlaisena 
pienenä, mutta haastavana golfparatiisina, sekä 
myös lempeänä tuulahduksena aikakaudelta jol-
loin elämämme oli paljon nykyistä leppoisampaa 
ja kiireettömämpää.  

lassi Tilander

lassin kolumni
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Kotimaan kilpailut
Naisten FST-kilpailuille 2014 tehtiin selkeä muutos, kun pela-
simme kaikki kilpailut omilla kentillä ja kaikki ilmoittautuneet 
mahtuivat jokaiseen kilpailuun mukaan. Kilpailijamäärä kasvoi 
huolimatta siitä, että kilpailuja oli yksi vähemmän kuin edellisellä 
kaudella. 

Audi Senior Open Peuramaalla ja Senioripokaalit Tawast 
Golfissa menivät rutiinilla. Sitten vuoro olikin Audi FST 1 kil-
pailun Nordcenterissä, joka oli ensimmäinen erillään miehistä 
pelattava kilpailu. Kilpailulle oli myös luotu ajankohta lauantai-
sunnuntai yhdistelmälle. Tämä oli vastaus esitettyihin toiveisiin 
kilpailujen ajankohdasta, joka huomioisi myös vielä työelämässä 
olevat naiset. Kilpailu keräsi 43 osanottajaa ja sitä voidaan pitää 
hyvänä alkuna. Odotettua ryntäystä ei maakunnista kuitenkaan 
tullut. 

Kilpailupäivät olivat keskenään hyvin erilaiset. Lauantaina 
vallitsi varsin mukava pelisää kun taas sunnuntaina satoi ja val-
litsi kova tuuli. Kierrostulokset vaihtelivat kahden päivän välillä 
suuresti, eikä kisan voittanut Eija Kettunen Messilä Golfista ollut 
hetkeen uskoa voittoaan. 

SM-kilpailujen jälkeisellä viikolla pelattiin Audi FST 2 
Espoon Ringside Golfin kentällä.  Kokoon saimme 40 osallistu-
jaa ja myös uusia nimiä löytyi tuloslistasta. Tulostasoltaan varsin 
hyväksi muodostunut kisa ratkesi vasta viimeisellä reiällä Anna-
Maria Lehtosen eduksi. Ringside hoiti kilpailun järjestelyt mal-
likkaasti. Sää oli mitä mainion molempina päivinä, noin +26 ja 
kenttäkin oli hyvässä kunnossa. 

Ringsiden osakilpailun jälkeen maajoukkue lähti Dussel-
dorfiin Marisa Sgaravatti ja Masters -kilpailuihin. Seuraavana 
kotimaan kilpailuista oli vuorossa Aura Golfissa pelattava Finnish 
Senior Open, josta raportti toisaalla lehdessä. 

Naisten osalta kauden päätti reikäpelin SM-kisat Lap peen-
rannan Etelä-Saimaan kentällä. Mukaan oli ilmoittautunut 17 
kilpailijaa. Lappeenrannan kenttä on todella kaunis ja muuta-
malla väylällä olisi virveli ollut ehkä mieluisampi työkalu kuin 
golfmaila. Kilpailu oli Lea Hatusen KGV juhlaa ja hän kiitti 
voittopuheessaan etenkin kilpailun järjestelyjä sekä seuransa uu-
siutunutta valmennusjärjestelmää, jonka tulokset näkyivät hänen 
mukaansa nyt mm. parantuneen lähipelin osalta. 

Kansainväliset kilpailut
Kansainvälisten joukkuekilpailujen lisäksi naispelaajiamme osal-
listui myös muiden maiden avoimiin mestaruuskilpailuihin 
enem män kuin koskaan ennen.  Heli Ekström HGK pelasi Italian 
avoimet, Anna-Maria Lehtonen PGC urakoi puolestaan Ranskan 
avoimet, Hollannin avoimet ja Senior Ladies´ British Openin, 
joka pelattiin tänä vuonna Skotlannissa. Englannin avoimissa, 
jotka pelattiin Cambridgessa, kävivät Anna-Maria Lehtosen li-
säksi Tina-Maria Lehto PGC ja Pirjo Sipronen SHG joista jäl-
kimmäinen pelasi myös Ranskan avoimet. 

Henkilökohtaiset EM-kilpailut
Henkilökohtaisissa EM-kilpailuissa Madridissa RC Puerta De 
Hierron kentällä Anna-Maria Lehtosen tie katkesi kahden kier-
roksen jälkeen, mutta Suomen naisten mitaliketjua jatkoi nyt 
Minna Kaarnalahti-Salakari SGC pronssimitalillaan. Minna 
Kaarnalahti-Salakari voitti tänä vuonna sekä Ranskan avoimet 
että Irlannin avoimet mestaruuskilpailut. Miesten sarjassa ei 
Suomesta ollut osallistujia. 

Ensi vuonna kilpailut pidetään Unkarissa ja toivottavasti 
saamme sinne enemmän suomalaisia osanottajia mukaan. Tänä 
vuonna järjestäjät joutuivat ottamaan käyttöön maakiintiöt, ei-
vätkä kaikki ilmoittautuneet mahtuneet mukaan vaikka peruu-
tuspaikkaa tarjottiinkin vielä kilpailua edeltävänä iltana. 

Pirjo Sipronen

Naisten	
kilpailukesä

Kuvassa vasemmalla Suomen Marisa Sgaravatti -joukkue Saksan Dusseldorfissa: 
Erja Helén-Salonen AGK, Hannele Moisala EGS, Anja Huhtamäki HyG, Lea 
Hatunen KGV, Tiina Selin HGK ja Marja Virtanen NRG.

Itävallan EM-kisa jouduttiin sateiden takia siirtämään ja lyhentämään. Yläkuvassa 
Messilän Eija Kettunen käyttää odotusaikaa hyvääkseen venyttelemällä ennen 
kentälle pääsyä.
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Seniorigolfin
pelimatkat | kevät 2015

Belek Sueno Golf 

Belek tunnetaan Välimeren parhaana golfkohteena ja 
se on ykköskohde useimpien suomalaisgolfaajien mielestä. 
Kahden hyvätasoisen golfkentän yhteydessä sijaitseva 
Sueno Golf tarjoaa golfarille parhaat mahdolliset olosuh-
teet golflomailuun. Molempien kenttien ykkösteet sijaitse-
vat lyhyen draivin päässä aamiaishuoneen ovelta. Hotellin 
yhteydessä on maksuton Spa-osasto, jossa on sisä- ja 
ulkouima-allas, sauna, höyrysauna ja pieni kuntosali.
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Antalya-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Sueno Golf ★★★★★-
• All inclusive
• Viisi kierrosta Suenon golfkentillä

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1390 € | 2 vk 2380 €
Senior-huoneessa (tilavampi ja golfkenttänäkymä)
• 1 vk 1460 € | 2 vk 2520 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 195 €/vk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa ke 12.11.2014 klo 9.00

Lähdöt: 21.3. ja 28.3.2015

Gran Canaria Meloneras

Gran Canarian eteläosaa pidetään saarien varmimpana 
auringoltaan. Maspalomasin vieressä sijaitsevalla 
tyylikkäällä Melonerasin loma-alueella voit keskittyä 
golfiin kaukana Playa del Inglesín kiireistä. Aivan hotellisi 
läheisyydessä sijaitsee saaren parhaisiin lukeutuva kenttä 
Meloneras Golf ja matkan aikana pelaamme myös 
hyvätunnelmaisen klassikon Maspalomasin kentän.
Matkaisäntänä Heikki Hallaranta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki – Las Palmas – Helsinki 
• Majoitus Lopesan Costa Meloneras ★★★★

• Lentokenttäkuljetukset
• 5 kierrosta golfia kahdella eri kentällä
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen) 
• Hotellin shuttlekuljetus kentille
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1490 € | 2 vk 2560 €
Huone puutarha/uima-allasnäkymällä
• 1 vk 1580 € | 2 vk 2740 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 220/260 €/vk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti auki!

Lähdöt: 28.1. ja 4.2.2015
Ras al Khaimah

Arabiemiraatit on monien golfaajien ehdoton listaykkönen 
keskitalvella. Ilmasto on ihanteellinen ympäri vuoden ja 
merivesi on +25-asteista talvikuukausina. Kun sää on suo-
messa kurjimmillaan niin kristallinkirkkailla Persianlahden 
rannoilla aurinko paistaa lämpimästi ja elämä hymyilee 
erityisesti golfarille. 
Matkaisäntänä Ole Johansson.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Dubai-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hilton Marjan Island ★★★★+
• Unlimited green feet Al Hamran kentällä
• Golfauto (1 kierros/pv) ja rangepallot
• Buffetaamiainen ja 6 illallista
 
HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1540 € | 2 vk 2590 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 360 €/vk 
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti auki!

Lähdöt: 9.1. ja 16.1.2015

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.  
Matkaisäntänä Pertti Raimiala.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Alicante-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Intercontinental Mar Menor ★★★★+
• Buffetaamiainen ja illallinen (4 eri ravintolaa)
• 5 kierrosta golfia/vko kolmella kentällä
• Golfkenttäkuljetukset

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1260 €
• 2 vk 2190 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 290 €/vk
• golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 20.11. klo 9.00

Lähdöt: 7.4. ja 14.4.2015

GRAN CANARIA | Meloneras

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
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Atalaya Park - Andalusia

Andalusian suosikki
Atalaya Park on noussut suomalaisten golfaajien ehdottomaksi suo-
sikiksi Costa del Solin golfresorttien joukossa. Eikä ihme, täällä saat 
euroillesi erinomaisen vastineen. Matkaisäntänä Heikki Hallaranta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegian lennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Atalaya Park ★★★★-
• Buffetaamiainen ja illallinen
• Viisi kierrosta Atalaya Park Old ja New -kentillä/vko
• Golfkenttäkuljetukset hotellin shuttlella

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

Seniorigolfin pelimatka

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• Standard huone 1 vk 1095 € | 2 vk 1760 €
• Merinäköala 1 vk 1140 € | 2 vk 1850 €

Lisämaksusta: 
huone yhdelle 190 €/vk standard 
ja 220 €/vk merinäköala
 
Varaushetkellä kaikille pelaajille lisätään 
golfbägin kuljetus 60 € (meno-paluu).

Myynti aukeaa 19.11. klo 9.00 

Lähdöt: 17.3. ja 24.3.2015

Seniorien 
Talvipäivät 

Vierumäen urheiluopistolla 24.-25.1.2015

 Lauantai 24.1.2015 
  klo 10.00 alkaen
  Ohjelmassa mm: 

•	 SGS:n näkymät, kilpailuohjelma ja jäsenpalvelut 

•	 Mielenkiintoisia luentoja golfareita koskevista 
aiheista, teemana seniorigolfarin fyysinen 
hyvinvointi

•	 LOunaS

•	 Ohjattua kuntoliikuntaa: vesijumppaa, sauva- 
kävelyä, vierujoogaa, viihdekeilailua ym.

•	 Päivän päätteeksi päivällinen ja yhteinen illan-
vietto
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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 25.1.2015
  klo 9.00 alkaen
  Ohjelmassa mm:
 

•	 Mielenkiintoisia luentoja golfareita koskevista 
aiheista

•	 LOunaS

•	 Golfharjoittelua golfopettajien johdolla areena-
hallissa

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

Ilmoittautuminen 19.1.2015 mennessä
• netin kautta: www.suomengolfseniorit.fi
• sähköpostitse: outi.kunttu@golf.fi 
• puhelimitse (09) 3481 2520

Lisätietoja: Kristian Toivio p. 044 045 3980

A
lkukesäksi ilmestyi sennujen 
kesä ohjelmaan uusi tulokas, 
Mat ka seurakisa. Lajissaan ensim-
mäisen kisan itämisaika oli seitse-
män kuukautta. Viimesyksyisellä 

Tunisian matkalla olleiden kesken virisi ennen 
kotiinpaluuta ajatus, että olisipa kiva tavata kesäl-
lä uudestaan kotimaisen pelikierroksen merkeissä 
ja sen ohessa palauttaa mieliin mukavia matka-
muistoja. Uskonvahvistusta ajatus sai talvisilla 
Vierumäen senioripäivillä ja kun kevään viimei-
setkin SGS:n matkalaiset olivat kotiutuneet, niin 
käytiin tuumasta toimeen ja varattiin Peuramaalta 
tapahtumaa varten yhteistä peliaikaa   heti kesä-
kuun ensimmäiselle viikolle.

Jo ennen kisakierrosta klubin terassilla 
kuultiin jälleennäkemisen riemunkiljahduksia ja 
nähtiin pitkiä halauksia, kun kuutisenkymmen-
tä nuorekasta senioria tapasivat toisensa koti-
maan kamaralla. Kisakin toki oli hyvä syy tulla 
Peuramaalle, mutta jotenkin tuntui, että jälleen-
tapaamisen ilo oli tapahtuman pääasia, ei niin-
kään itse kilpailu.

MaTka-
Seura-
kiSa
uusi kisatapahtuma kesäkalenteriin

KUTSUKILPAILU 

kaikille SGS:n matkoille osallistuneille
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“ Mitä useammin tuttuja tapaat, 

sitä hitaammin he näyttävät vanhenevan”
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MATKASEURAKISASGS 

Tavanomaisen pistebogeykilvan ohella käy-
tiin myös hieman tavanomaisesta poikkeava lä-
himmäksi lippua kisa. Epätavalliseksi kisan teki 
se, että pelaamallamme Vanha Peura -kentällä on 
viisi par 3 -väylää ja lippukisa käytiin jokaisella 
niistä. Jos pääkilvan taistossa oli kotikentän tun-
temuksesta etua, niin lippukisassa se ei auttanut 
ja kaikki viisi viheriövoittoa menivätkin vierail-
le. Heljä Järvinen HSGC, Atso Mäkinen GT, 
Jyrki Junnila UGK, Seija Nakolinna ArGC ja Kai 
Renlund NGK saivat pallonsa pysähtymään mui-
ta palloja lähemmäksi kupppeja. Varsinaisessa 
kisassa parhaita olivat Heleena Riekkinen PGH, 
Irma Taskinen PGH ja Pertti Kaikko EGS.

Kisan jälkeen terassilla moniäänisesti kiitel-
tiin onnistunutta tapahtumaa ja toivottiin siitä 
tulevan uusi perinnekisa sennujen kesäkalente-
riin.

Matti Santanen, PGH

Pajarit Pickalasta ja Mäkiset Talmasta iloitsivat jälleennäkemisestään ja suunnittelivat jo seuraavaa 
matkaa. 

Kuvassa alhaalla Helena Lappalainen sekä Kai ja Pirjo Renlund osallistuvat ahkerasti SGS:n mat-
koille ja näin oli itsestään selvää, että he osalistuivat myös tähän historialliseen tapahtumaan.
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Mistä Long Stay Golf ilmiö on syntynyt?  Olemme ak-
tiivisempia kuin koskaan ennen, meillä on parempi 
fyysinen kunto, ja meillä on enemmän vapaa-aikaa, 

mikä mahdollistaa oleskelun ulkomailla pidempään. Moni 
meistä on siirtynyt eläkkeelle aikaisemmin kuin normaalis-
ti, monelle etätyöskentelyn mahdollisuus on myös nykypäivää. 
Sosiaalisella vuorovaikutuksella lomakohteessa kuten golf, yhtei-
set illanvietot jne. ovat myös merkittävä syy Long Stay Golfin 
suosioon.

Sää pohjoisessa, varsinkin syksyisin ja talvikuukausina on 
usein harmaata, sateista ja kylmää. Lähes jokainen meistä on 
nauttinut viikon tai kahden viikon aurinko- ja golflomasta etelän 
auringossa. Kotiin palattuamme meille iskee kaukokaipuu aurin-
koon, lämpöön ja viheriöille. 

Long Stay paketti voi olla 28 vuorokaudesta jopa kuuteen 
kuukauteen. Kausi kestää yleensä syyskuun puolivälistä touko-
kuun puoleenväliin asti. 

Suosituimpia Long Stay kohteita ovat mm Portugali, Espanja, 
Florida ja Thaimaa. Rakennusbuumi, erityisesti Espanjassa 90-lu-
vun lopulta 2000-luvun alkuun, ja sitä seurannut lamakausi on 
merkinnyt, että rakennukset ovat monasti jääneet täysin tyhjillleen.  

Nyt ajat ovat hiljalleen muuttuneet parempaan suuntaan ja golfa-
rit ovat jälleen löytäneet varsinkin Espanjan. 

Tänään voit vuokrata modernin, täysin varustetun huoneis-
ton golfkentän vierestä, usein jopa ilmaisella golfilla, noin 1000 
eurolla kuukaudessa per henkilö. Hinta vaihtelee riippuen koh-
teesta ja oleskelun kestosta. Mitä pidempi Long Stay, sitä halvem-
pi kuukausimaksu. Ensikertalaisille suosittelemme kuukauden 
oleskelua. Kuukaudessa ehtii tutustua kohteeseen, samalla saa 
tuntumaa siitä, onko tämä sopiva lomanviettotapa ja viihtysikö 
lomalla pidempään tulevaisuudessa.

Edulliset halpalennot ja lyhyet lentomatkat ovat suuri plussa 
Long Stay budjetissa. Paikan päällä suosittelemme vuokra-autoa, 
koska näin voit nauttia täydellisestä vapaudesta koko lomasi ajan, 
etkä sitoudu kiinteään kuljetusohjelmaan. Paikallisia moottoritie-
maksuja voi helposti välttää kulkemalla maksuttomia teitä, jotka 
ovat yleensä kaksikaistaisia moottoriteitä. 

Plussaa on myös Espanjan edullinen hintataso, mm. elintar-
vikkeet, alkoholi, lääkkeet ja bensa on erittäin edullista verrattuna 
Suomen hintatasoon. 

Moni lähtee omalla autolla Baltian lävitse Espanjaan, mikä 
onkin todella mukava ja mielenkiintoinen reitti ajella. GPS-lait-
teen avulla on helppo navigoida paikasta toiseen. Huoltoasemia 
ja mielenkiintoista nähtävää on matkan varrella riittämiin. 

Mitä tapahtuu jos matkan aikana esimerkiksi sairastuu, 
loukkaantuu, omaisuus vaurioituu tai tapahtuu jotakin muuta 
odottamatonta? Suosittelemme ottamaan aina riittävän kattavan 
henkilökohtaisen vakuutuksen, koska Long Stay ei kuulu yleisen 
valmismatkaehdon piiriin. Yleiset valmismatkaehdot koskevat 
matkoja, jotka sisältävät vähintään kaksi elementtiä, kuten esim. 
lennot ja majoitus.

Folke Nyberg ja hänen puolisonsa Piia on yrityksensä 
European Eventin kautta järjestänyt Long Stay matkoja useita 
vuosia. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta: www.european-
event.se/fin

Folke ja Piia suosittelevat Etelä-Espanjaa ja siellä ennen 
kaikkea etelä rannikkoa Alicantesta eteläänpäin Murciaan sekä 
Malaga-Cadiz aluetta eli Costa del Sol´ia. Ilmasto on tällä seu-
dulla leuto ja vakaa myös talvikuukausina, mikä saa talven tuntu-
maan lähes Suomen alku- ja loppukesältä.

Tarjoamme aina majoitusta laadukkaissa täysin varustetuissa 
huoneistoissa yhdistettynä upeisiin ja monipuolisiin golfkenttiin. 
Majoitus on itsepalveluperiaatteella, johon normaalisti sisältyy 
siivous ja lakanoiden vaihto kerran viikossa. Ilmainen parkki-
paikka sekä Wi-Fi (internet) kuuluvat myös pakettiin. Jos väsyy 
golfiin, tilalle löytyy alueelta valtavasti kulttuuritarjontaa ja -koh-
teita, kuten Cartagena, Murcia ja Mar Menor. 

Long Stay on uusi elämäntäpa ja monen unelma - hintaan johon kaikilla on varaa

lonG StAy 
GolF

Vasemmalla Murciassa sijaitseva Mar 
Menor golfkenttä ja sitä reunustavat 
korkeatasoiset Mar Menor Residence 
-golfasuntorakennukset.

Yläkuvassa Alhama golfkenttä, joka 
on yksi aueen kuudesta Jack Nicklaus 
Designin suunnittelemasta golfkentästä.
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 Long Stay Loma Golfareiden Paratiisissa  

 

    Jätä kylmyys ja harmaus!  
Vietä Long Stay loma Välimeren rannalla - Ilman taloudellista riskiä         

Alicante/Murcia, Mar Menor Residence. www.marmenorresort.com 
                                      Hinta alkaen 1029€/ henkilö  
             

          28 yön majoitus 4* korkeatasoisessa täysin varustetussa huoneistossa, vapaalla golfilla. 
                                  Pelioikeus Jack Nicklauksen suunnittelemissa kuudessa huipputason golfkentissä. 
                                                         Mar Menor, La Torre, Saurines, El Valle, H.Riquelme, Alhama.  
                                  Kenttämaksu tee-aikaa varatessa joulu-tammikuussa 5€/hlö, muina kuukausina 8€/hlö. 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                             European Event & Conference AB  |  piia@europeanevent.se  |  www.europeanevent.se/fin  |  +358 451 368 732 
                                                                          Vastuullinen matkanjärjestäjä VAT no 556746-839101  

Lukuisista maailmalla pelattavista golfkil-
pailuista on Euroopan ja USA:n välinen 
Ryder Cup säilyttänyt paikkansa kiinnos-

tavimpana ja arvostetuimpana golftapahtumana. 
Kilpailu sai alkunsa vuonna 1926 kun The 

Openia edeltäen pelattiin epävirallinen ottelu 
Ison-Britannian ja USA:n välillä. Wentworthin 
ottelua oli seuraamassa sie menkauppias Samuel 
Ryder, jonka puutarhuri Abe Mitchell pelasi 
Ison-Britannian joukkueessa. Ryder innostui 
tapahtumasta niin, että totesi ”we must do this 
again” ja päätti lahjoittaa tarkoitusta varten po-
kaalin sekä viiden punnan rahapalkinnon kul-
lekin voittavan joukkueen pelaajalle. Kuuluisan 
pokaalin kannessa komeileva hahmo kuvaa 
juuri Abe Mitchelliä. Ensimmäinen virallinen 
Ryder Cup pelattiin seuraavana vuonna 1927 
Worchesterissa USA:ssa.  

Vuosien saatossa kuuluisa kilpailu on saa-
nut monta seuraajaa ja nyt myös Suomen senio-
rit ovat saaneet oman Ryder Cupinsa. Kunnian 
tämän aikaansaannoksesta on annettava Kotkan 
Veijo Suomelalle, Lohjan Kari Nymanille ja 
Messilän Eki Kortelaiselle, jotka tapahtuman 
puuhamiehinä ovat edeltäjänsä tapaan hankki-
neet kuvassa joukkueitten edessä näkyvän kome-
an kiertopalkinnon. Sitä ei kuitenkaan korista 
sen enempää Veijon, Karin kuin Ekinkään hah-
mo, vaan komea kotka. 

Historiallisen ottelun joukkueiden kaptee-
neiksi oli valittu Pertti Raimiala (Uusimaa) ja 
Heikki Hallaranta (Muu Suomi) Karin ja Veijon 
toimiessa varakapteeneina, joiden tehtävänä oli 
valita pelaajat joukkueisiinsa.  

Historian ensimmäinen Uudenmaan ja 
Muun Suomen välinen Ryder Cup pelattiin 
Vierumäen Cook-kentällä toukokuun 20. päi-
vänä hyvissä olosuhteissa. Aurinko paistoi koko 
päivän ja lämpötila oli kahdenkymmenen asteen 
paremmalla puolella. Näin vallitsivat mitä par-
haimmat olosuhteet ensimmäiselle Ryder Cup 
koitokselle.

Ottelu pelattiin yksipäiväisenä siten, että 
aamusta pelattiin Fourball joukkuekilpailu ja 
iltapäivällä singlet. Kahdentoista pelaajan jouk-
kueet muodostuivat siten, että kummassakin 
joukkueessa oli neljä vähintään 65-vuotista pe-
laajaa, jotka pelasivat vastakkain joukkueina ja 
yksilöinä ja kahdeksan vähintään 55-vuotista 
pelaajaa, jotka vastaavasti pelasivat vastakkain.

Aamupäivän Fourball-pelin voitti Uusimaa 
pistein 3,5 - 2,5. Näin Muulle Suomelle jäi il-
tapäivän single-otteluihin kirittävää. Uusimaa 
jatkoi iltapäivälläkin hyvään tahtiin ja voitti 
single-ottelut pistein 7,5 - 4,5 ja siten koko ot-
telun 11 - 7.

Alkuperäisestä Ryder Cupista poiketen 
suo malaiset seniorit ovat päättäneet pelata vuo-
sittain ja kilpailusta on tarkoitus tehdä seniori-
kilpailukauden aloittava merkkitapahtuma. En-
si vuonna ”kotijoukkueena” toimii Uusimaa. 
Peli areena on vielä arvoitus, mutta kapteenit ja 
varakapteenit on valittu. Uudenmaan parival-
jakkona jatkavat Kari Nyman ja Pertti Raimiala. 
Muun Suomen osalta Heikki Halla ranta jatkaa, 
mutta Veijo Suomela siirtää varakapteenin vas-
tuun Alpo Mäntykorvelle.

Senioreillekin oma 
ryder cup

JOukkueet 2014:

Muu Suomi:
Reima Granberg  aG 
Seppo Hujanen MG 
Erkki Kortelainen MeG 
Pekka Lindeman LGV 
Matti Mäkivirta aGK 
alpo Mäntykorpi LGV 
Pekka niinimäki KosG 
Eero Rautio TG 
Risto Rautio JG 
Pertti Sallila MeG 
Veijo Suomela KG 
Markku utti MeG
 
uusimaa:
Janne altonen HGK 
Lauri Gulin HGK
Jyrki Hiilivirta EGS 
Risto Hotti PGC
Kyösti Hämäläinen VGC 
Kari Huttunen GT 
Seppo Jolkkonen GT 
arto Jokinen MGC
Peter Kaske KGC 
Juha Koponen EGS 
Veikko niemikorpi KGV 
Kari nyman StLG



34   SENIORIGOLFARI 2/2014 SENIORIGOLFARI 2/2014     35

Audi Finnish Senior Touriin kuu-
lui tänä vuonna seitsemän osakil-
pailua viimevuotisen kahdeksan 

sijaan, joista edelleen kuusi parasta osa-
kilpailua huomioitiin kunkin pelaajan 
Order of Merit-pisteisiin. 

Tänä vuonna naiset ja miehet pela-
sivat eri kentillä, jolloin saatiin mukaan 
enemmän pelaajia. Naisten osalta kuhun-
kin osakilpailuun pääsi mukaan kaikki 
ilmoittautuneet, jotka muuten täyttivät 
Tourille asetetut kriteerit. Miesten osalta 
kuhunkin osakilpailuun pääsi kategorioi-
den ja tasoituksen perusteella 120 pelaajaa 
viimevuotisen 90 sijaan. Muutosten ansi-
osta kokonaispelaajamäärä kasvoi vaikka 
osakilpailuja oli vähennetty. Naisten mää-
rässä tuli hienoista kasvua kokonaispelaa-
jamäärän ollessa 359 (viime vuonna 345) 
ja miesten pelaajamäärä oli 995 (925). 
Kilpailukohtaisen pelaajamäärän lisäyk-
sestä huolimatta miesten kilpailut olivat 
täynnä ja varalistoillekin riitti pelaajia. 
Tämä kuvastaa kovaa kiinnostusta tätä 
kilpailusarjaa kohtaan.

Kilpailusarjaan kuuluivat naisten 
N50, N60, N65 ja N70 ja miesten M55 
SM-lyöntipelikilpailut, N50 ja M55 rei-
käpeli-SM kisat, OnGolf Senioripokaalit 
sekä Audin sponsoroimat Audi Senior 
Open, Audi Finnish Senior Tour 1-2 sekä 
Audi Finnish Senior Open.

Peuramaa avasi kauden
Kausi käynnistyi tänä vuonna Peuramaalta 
Audi Senior Openilla 28.5. Kilpailuun 
osallistui yhteensä 183 pelaajaa, joista 60 
oli naispelaajia ja 123 miespelaajia neljän-
toista pelaajan jäädessä vielä varalistalle.

Tovin jatkunut hellejakso päättyi 
juuri kisan aattona. Alkuviikon yli 25 as-
teen helteet muuttuivat kisa-aamuna alle 
kymmenen asteen tuuliseksi ja ajoittain 

sateiseksi keliksi, joka hankaloitti pelaa-
mista erityisesti aukeilla väylillä.

Naiset pelasivat perinteiseen tapaan 
Van han Peuran. Varsinaisen henkilökoh-
taisen kilpailun lisäksi he pelasivat myös 
tasoituksellisen paripeli-kilpailun, jonka 
periaatteena on, että aiemmin mukana ol-
lut pelaajaa pyytää mukaan peliparikseen 
pelaajan, joka ei ole aikaisemmin tourilla 
ollut mukana. Miehet pelasivat Porkkalan. 
Oli positiivista todeta, että vaikka pelisää 
oli haastava, niin kaikki mukaan lähteneet 
sinnittelivät kierroksen ennakkoon laske-
tun peliaikataulun mukaisesti.

Voittotulos naisten ja miesten sar-
joissa oli 75 eli olosuhteet huomioiden 
erinomainen.
Naistenparhaat:
 1.PirjoSipronenSHG  75
2.Anna-MariaLehtonenPGC 78
3.VuokkoKarjalainenKurk 79
Naistenparipeli:
1.KatriinaMalmivaaraERG&
TuijaHannukainenERG 153
2.TuulaKemppiGPi&
EiniPaloPGC  153
3.EevaMäättänenHCG&
MarjaVirtanenNRG  155

 

Miestenparhaat:
1.PekkaLindemanLGV  75
2.PerttiSallilaMeG  78
3.KariHuttunenGT  78

Senioripokaalit
OnGolf Senioripokaalit pelattiin vii-
mevuosien tapaan Hämeenlinnassa. 
Naiset tänä vuonna Tawastilla ja miehet 
Aulangon Everstillä. ESGA:n M55 mes-
taruuskilpailuista johtuen naiset ja miehet 
pelasivat eri aikaan. Naiset 6.-7.6 ja mie-
het 13.-14.6.

Naisia kilpailuihin osallistui 64, mie-
hiä 123 ja varalistallekin jäi vielä 18 miestä. 
Miesten osalta peliolosuhteet olivat pari 
viikkoa aiemmin pelatun Audi Senior 
Openin kaltaiset eli kohtalaisen koleat. 
Lämpötila oli nyt muutaman asteen kor-
keampi, mutta ensimmäisen päivän pieni 
ajoittainen sade ja erityisesti toisen päivän 
ajoittain navakkakin tuuli vaikeuttivat tu-
loksen tekoa.

Keliolosuhteet huomioiden kuiten-
kin kohtuullisen moni pelaaja sai seiskal-
la alkavan kierrostuloksen. Ensimmäisen 
päivän jälkeen johdossa oli Peter Kaske 
73 lyönnillä, ihan iskuetäisyydellä olivat 

>>>

Audi Finnish Senior Tourilla 

Audi Finnish Senior Touriin kuului tänä vuonna seitsemän osakilpailua vii-
mevuotisen kahdeksan sijaan, joista edelleen kuusi parasta osakilpailua 
huomioitiin kunkin pelaajan Order of Merit-pisteissä. Seuraavilla sivuilla 
raportti FST:n kilpailuista lukuun ottamatta SM-kisoja sekä Finnish Senior 
Openia, joista erilliset reportaasit toisaalla tässä lehdessä.

TUTUT VOITTAJAT 
ARI VAUhkONeN JA

ANNA-mARIA LehTONeN 

Ari Vauhkonen seuraa kun seurakaveri Tapani 
Saarentola puttaa Masterin 16. greenillä

FST:n avauskisassa 28.5. Peuramaalla keli oli, kuten 
kuvasta voi päätellä lievästi sanoen haastava. Kisaa-
maan ovat lähdössä Teija Laitto ja Pirjo Havukainen. 
Startterina vasemmalla Mirja Aalto.

Peuramaalla pelatun Audi 
Senior Open -kisan naisten 
mitalis t it: Pirjo Sipronen, 
Anna-Maria Lehtonen ja 

Vuokko Karja lai-
nen.

Senioripokaalien palki-
tut paremmuunjärjes-
tyksessä vasemmalta: 
Ari Vauhkonen, Peter 

Kaske, Juhani Fält, Matti 
Mäkivirta, Veijo Suomela 

ja Keijo Lehtokorpi.
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kotikentällään pelaava Matti Mäkivirta ja 
PGC:n Risto Hotti 75 lyönnillä.

Toiseen päivään lähdettiin mielen-
kiintoisista asetelmista. Toisena päivänä 
Ari Vauhkonen SHG hyökkäsi pelaten 
kierroksensa kentän partulokseen 72 lyön-
tiä ja voitti koko osakilpailun tuloksella 
150 lyöntiä. Toiseksi sijoittui ensimmäise-
nä päivänä piikkipaikalla ollut Peter Kaske 
KGC tuloksella 151 ja kolmanneksi toisen 
kierroksen erinomaisesti 74 lyönnillä pe-
lannut Juhani Fält TG tuloksella 153

Senioripokaalit annetaan perintei-
sesti parhaille hcp-tuloksen tehneelle. 
Naisten paras oli Anja Huhtamäki ja mies-
ten Juhani Fält.
Naistenparhaat;
 1.Anna-MariaLehtonenPGC 153
 2.AnjaHuhtamäkiHyG 162
 3.PirkkoHavukainenSGC 164

Miestenparhaat;
 1.AriVauhkonenSHG 150
 2.PeterKaskeKGC 151
 3. JuhaniFältTG 153

audi finnishSenior Tour 1
Naisten Audi Finnish Senior Tour 1 pelat-
tiin 28-29.6 Nordcenterin Benz-kentällä 
ja miesten Hyvinkäällä 27-28.6.

Nordcenterissä naisten kilpailussa oli 
mukana 43 pelaajaa.
Naistenparhaat:
 1. EijaKettunenMeG 168
 2.PirjoSipronenSHG 169
 3.ElinaSchuurmanHGK 169

Miesten kilpailussa Hyvinkäällä oli 
mukana 120 pelaajaa. Sää suosi ja aino-
astaan ensimmäisenä päivänä illansuussa 
noin tunnin kestänyt sade toi oman maus-
teensa peliin.

Hyvinkään monipuolinen kenttä 
osoittautui pelaajille haastavaksi ja en-
simmäisenä päivänä saatiin vain yhdek-
sän alle 80 tulosta ja vastaavasti toisena 
päivänä yksitoista. Ensimmäisen päivän 
jälkeen tuloslistan kärjessä oli tutut ni-
met, Ari Vauhkonen, Kari Huttunen 
ja ehkä pienenä yllätyksenä Markku 

Utti ja heidän perässään Risto Rautio, 
Tapani Saarentola ja Pekka Lindeman. 
Toinen päivä jatkui kärjen osalta erittäin 
tasaisena ja johto vaihteli kierroksen ede-
tessä.

Päivän päätteeksi kärkikaksikolla oli 
sama tulos, jolloin voittaja ratkaistiin ma-
temaattisesti. 
Miestenparhaat:
 1.TapaniSaarentolaSHG 154
 2.AriVauhkonenSHG  154
 3.RistoRautioJG  155

audi finnish Senior Tour 2
Naisten Audi Finnish Senior Tour 2 pelat-
tiin 18-19.7. Espoon Ringside Golfissa ja 
miesten Master Golfissa.
Naistenparhaat:
 1.Anna-MariaLehtonenPGC 158
 2.VuokkoKarjalainenKurk 159
 3.EijaKettunenMeG 160

Miehiä oli mukana Masterin osakil-
pailussa 111. Sää ensimmäisenä päivänä 
oli lämmin ja aurinkoinen lämpömit-
tarin osoittaessa noin +25 astetta, eikä 
toisena päivänäkään lämpöä puuttunut. 
Ensimmäisen päivän jälkeen johdossa 
oli Matti Mäkivirta +1, toisena Pekka 
Lindeman +3 ja kolmantena Kari Nyman 
+4.

Toisena päivänä kentän ihanne-
tulokseen pelannut Muuramen Keijo 
Lehtokorpi vei osakilpailuvoiton. Ensim-
mäisen päivän kolmen kärki muuttui 
muiltakin osin. 
Miestenparhaat:
 1. KeijoLehtokorpiMGS 151
 2. VeikkoNiemikorpiKGV 154
 3.TapaniSaarentolaSHG 156

fST 2015 karsinta
Finnish Senior Tourin tämän kauden vii-
meinen kilpailu FST-karsinta 2015 pe-
lattiin 20.9. Peuramaalla. Viime vuonna 
pelaajamäärä oli 120, jolloin pimeys oli 
vähällä yllättää ja siitä viisastuneena pudo-
tettiin määrää tänä vuonna 99:ään. Tällä 
varmistettiin karsinnan läpivienti siinäkin 

tapauksessa, että ei heti aamusta päästä-
kään aloittamaan. Ominaista tälle vuo-
denajalle ovat aamusumut. Tähän kyllä 
varauduttiin ennakkoonkin ja kisa pantiin 
alkamaan vasta klo 8.30. Aamusumu oli 
kuitenkin sen verran sakea, että lähtöjä 
jouduttiin siirtämään vielä puolella tun-
nilla. Onneksi päivä oli muuten aurinkoi-
nen ja lämmin, joten karsintakisa voitiin 
viedä läpi ”valoisana” aikana.  

Kisaan otettujen pelaajien jälkeen 
jäi jonotuslistalle vielä 27 halukasta, mikä 
osoittaa, että  Finnish Senior Tourin pe-
laaminen kiinnostaa yhä enemmän. 
Karsimanhan pääsi mukaan myös 2015 
seniori-ikään tulevat.

Miesten karsintakilpailusta kaudelle 
2015 pelioikeuden osakilpailuihin (ei kos-
ke SM-kilpailuja) sai 40 parasta pelaajaa. 
Tasatuloksien osalta ratkaisu meni mate-
maattisen järjestelmän mukaan. Kärki-
kolmikkoon saatiin uusia nimiä. Parhaan 
tuloksen pelasi Jaakko Malinen LGV 75, 
toiseksi tuli Juha Sillman MeG 76 ja kol-
manneksi järjestävän seuran Veli Laine  
PGH 77.

Order of Merit
Audi Finnish Senior Tourin kokonaispis-
tetilanne muodostui seuraavaksi. Naisten 
sarjan voitti viimevuotiseen tapaan Anna-
Maria Lehtonen 80 pisteen marginaa-
lilla toiseksi tulleeseen Eija Kettuseen, 
kolmanneksi sijoittui Elina Schuurman. 
Miesten osalta viimevuotisen voiton uusi 
Ari Vauhkonen ylivoimaisesti 119 pis-
teen marginaalilla toiseksi tulleeseen Risto 
Rautioon. Kolmanneksi viiden pisteen 
päähän sijoittui Veijo Suomela.

Heikki  Hallaranta 

FST orDEr oF MErIT

MIEHET   pist.
1.     VAUHKONEN Ari SHG 682.50
2.   RAUTIO Risto JG 563.25
3.   SUOMELA Veijo KG 558.00
4.   SAARENTOLA Tapani SHG 488.75
5.   HUTTUNEN Kari GT 469.75
6.   KASKE Peter KGC 422.75
7.   HOTTI Risto PGC 415.25
8.   LINDEMAN Pekka LGV 411.75
9.   MÄKIVIRTA Matti AGK 398.00
10.  NIEMIKORPI Veikko KGV 355.25

NAISET	 		pist.
1.   LEHTONEN Anna-Maria PGC 442.50
2.   KETTUNEN Eija MeG 362.50
3.   SCHUURMAN Elina HGK 301.75
4.   SIPRONEN Pirjo SHG 301.25
5.   HONKA Päivi  AG 251.00
6.   KARJALAINEN Vuokko Kurk 250.75
7.   HATUNEN Lea KGV 231.75
8.   HAVUKAINEN Pirkko SGC   222.11
9.   VIRTANEN Marja NRG 205.50
10.  VÄRE Ritva NGK 203.75

Hyvinkäällä pelatun FST-
kilpailun mitalikolmikko 
Ari Vauhkonen SHG (2.), 
Tapani Saarentola SHG 
(1.) ja Risto Rautio JG 
(3.).

Kolmas	vaihe
ämän päivän puheenaiheena julkisessa mediassa ovat 
eläkeasiat. Eliniän lisääntyessä on tarpeellista piden-
tää myös työssäoloaikaa. Eläkeikä nousee 65 ikä-

vuoteen vuonna 2017 niiden kohdalla, jotka ovat syntyneet 
vuonna 1962, ja aina 68 vuotiaaksi niiden osalta, jotka ovat 
tällä hetkellä kaksikymppisiä. Kuinkahan tässä oikein käy, 
jääkö enää kenellekään aikaa nauttia eläkeajasta ja makse-
tuista eläkemaksuista?

Eläkkeelle siirtyminen tai 
jostain syystä sille joutu-
minen voi olla aika vaikea 
prosessi. Taakse jäävät työ-
rytmi, työtoverit ja kaikki 
se, mitä on täyttänyt työ-
aikaisen elämän. Mitä 
sitten kun kaikki tämä 
jää taakse? Työtoverit va-
kuuttavat, että pidetään 
yhteyttä, ja että tulethan 
meitä tervehtimään ja että 
olet aina tervetullut tänne 
juomaan kahvia kanssam-
me. 

Todellisuus on aivan tois-
ta. Kuinka siellä työpai-
kalla on kellään aikaa ju-
tella niitä näitä – ja eten-
kään mitään työasioita? 
Muistan taannoin, kun 
työntekijällä oli todella 
vaikeaa sopeutua eläkkeel-
le siirtymiseen. Hän tuli 
joka päivä osastolle sillä 
verukkeella, että joitakin 
asioita oli häneltä jäänyt 
kesken. Ensin häneltä vietiin työpöytä sitten tuoli. Lopulta 
hän istui lattialla jalat suorina. 

Oikeastaan tämä tapaus on aika surullinen. Työllä on niin 
suuri rooli, että eläkkeelle valmistautumista on harvoissa 
paikoissa. Kun kaikki pyörii työn ympärillä, ja mikäli ei olla 
valmistautuneita tulevaan eläkeaikaan, ollaan pahasti hako-
teillä. Ehkä tällä on myös tarkoituksensa, etteivät ihmiset 
pyri liian aikaisin jäämään vapaalle. Toki yhteiskunnan pyö-
rät tarvitsevat toimintansa pyörittämiseen tarpeeksi verova-
roja, joiden kerryttämisessä toki eläkeläisetkin ovat vahvasti 
mukana.

Ihanteellista olisi, että jo ennen eläkkeelle siirtymistä jokai-
sella olisi jokin harrastus, jolla täyttää päivät. Parhaita har-
rastuksia ovat erilaiset liikuntamuodot, joista omalta osal-
tani golf on ollut verraton. Eläkkeelle jäätyäni päätin, että 
aina kun mahdollista lähden aamusta ulos sauvakävelemään, 
hiihtämään tai pelaamaan golfia riippuen vuodenajasta. 
Edelleenkin pidän siitä päätöksestä kiinni. Riippuen säistä 
on sauvakävelyä noin 12 000 askelta, golfia vähintään 9 rei-

kää, ja jos ja kun on lunta, 
vähintään 10 kilometrin 
hiihtolenkki. Joidenkin 
mielestä tämä vaikuttaa 
himoliikunnalta, mutta 
sitähän se on! Siitä on 
muodostunut eräänlainen 
riippuvuus. Mikäli jonain 
päivänä liikunta on jos-
takin syystä jäänyt väliin, 
minulla on tunne että jo-
takin päivästä uupuu.

Liikunnan kannustami-
seen löytyy vaikka min-
kälaisia keinoja. On ran-
nekkeita, jotka mittaavat 
sykettä, kuljettua matkaa, 
nopeutta, kalorinkulutus-
ta ym. Mielenkiintoinen 
liikunnan kannustin on 
norjalainen internetsivus-
to HeiaHeia.com. Tässä 
järjestelmässä on mahdol-
lista kirjata vaikka minkä-
laista liikuntaa.  Itse olen 
asettanut viikoittaiselle 
liikunnalle vähintään 
kah deksan tuntia. Kesällä 

tavoite ylittyy moninkertaisesti golfin ansiosta, kun jo yksi 
golfkierros vie vähintään neljä tuntia. Useampi golfkierros 
viikossa tuottaa omaan tavoitteeseeni monen sadan prosen-
tin lisäyksen. 

HeiaHeiaan voit kutsua kavereita ja seurata, kannustaa ja 
kommentoida heidän liikkumismuotoja. Tällainen varmaan 
tuntuu monesta lapselliselta hömpötykseltä. Mutta mitäs 
väliä sillä on, jos se innostaa liikkumaan. Ja näin kroppa py-
syy kunnossa ja mieli virkeänä! 

Pirkko Holmela

Pirkko Holmela

T
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Suomen seniorien avoimet mes ta-  
ruuskilpailut ja ainoa kolmen 
päivän kisa M55 lyöntipelin SM-

kilpailun lisäksi eli Audi Finnish Senior 
Open käytiin 8-10.8.2014 Aura Golfin 
perinteisesti erittäin hyväkuntoisel-
la kentällä. Luontoäiti oli kisojen ajan 
järjestäjien puolella ja saimme viedä 
kisat läpi erityisin hyvissä olosuhteissa. 
Lähistöllä vainonneet ukkosrintamat 
eivät onneksi päässeet yllättämään ki-
sailijoita

Voittajien osalta kilpailu noudat-
ti viime vuoden kaavaa, ainoa pieni 
muutos oli naisten voittajan sukuni-
men pieni muutos ja kotiseuran vaih-
tuminen. Sarfvikiin siirtynyt Minna 
Kaarnalahti-Salakari ja Suur-Helsingin 
Golfin Ari Vauhkonen veivät nimiin-
sä myös tämänvuotisen Audi Finnish 
Senior Openin. 

Huolimatta siitä, että Vauhkosen 
peliote viimeisenä pelipäivänä Aura 
Golfin hienolla kentällä hieman lipsui-
kin, jäi eroa toiseksi tulleeseen Kymen 
Golfin Veijo Suomelaan vielä viisi lyön-
tiä. Tasaisesti kolmen päivän aikana 
peliään petrannut Jyväs-Golfin Risto 
Rautio nousi lopputuloksissa kolman-
neksi.

Nousujohteinen peli ja sunnuntain 
ratkaisukierros kentän ihannetulokseen 
siivittivät Minna Kaarnalahti-Salakarin 
naisten ykköseksi. Toiseksi tullut Anna-
Maria Lehtonen Pickala Golf Clubista 
jäi voittajasta miesten sarjan tavoin 
viiden lyönnin päähän. Naisten sarjan 
kolmas oli koko kilpailun ajan kärkikol-
mikossa mitellyt Eija Kettunen Messilä 
Golfista.

Heikki  Hallaranta 

AUDi 
FinniSh 
SeniOr 
OPen

AUDI FINNISH SENIOR OPEN 
TULOKSET

Naisten kuusi parasta:
1.		Minna	Kaarnalahti-Salakari	SGC	 231	
2.		Anna-Maria	Lehtonen	PGC		 236
3.		Eija	Kettunen	MeG	 241	
4.		Elina	Schuurman	HGK	 248
5.		Päivi	Honka	AG	 250
6.		Pirjo	Sipronen	SHG	 251	
	
Miesten kuusi parasta:
1.		Ari	Vauhkonen	SHG		 223	
2.		Veijo	Suomel	KG	 228	
3.		Risto	Rautio	JG	 232	
4.		Keijo	Lehtokorpi	MGS	 233
5.		Kari	Kivilompolo	HaGK	 235	
6.		Matti	Mäkivirta	AGK	 236

Yläkuvassa miesten parhaimmisto oikealta lukien Ari Vauhkonen, Veijo Suomela, Risto Rautio, 
Keijo Lehtokorpi, Kari Kivilompolo ja Matti Mäkivirta.
Alakuvassa naisten mitalikolmikko Anna-Maria Lehtonen , Minna Kaarnalahti-Salakari ja Eija 
Kettunen.

Elokuun alussa kokoontui Hämeenlinnaan Aulangon 
Hugo-kentälle joukko kahdeksankymppisiä golfari-
miehiä näyttämään, että tässäkin ikäluokassa voi-

daan vakavasti ajatella kilpailua. Mukaan oli ilmoittautunut 23 
miestä. Tarkoituksena oli saada selville miten sen ikäiset golfarit 
tosimittelöissä selviävät, jos vaikka SM-kilpailu olisi kyseessä. 
Testikisa onnistui mainiosti ja nosti intoa ja kiinnostusta kah-
deksankymppisten omaan kansalliseen mestaruuskisaan ensi 
vuonna. 

Ilma oli kuumahko ja olosuhteet olivat loistavat. Aulangon 
Golfklubi oli hienosti järjestänyt forecaddiet ja lääkärinkin pai-
kalle varmistamaan kilpailun onnistumisen. Erinomaisen hyvin 
kaikki sujuikin, oli mukava tavata tuttuja senioreita ja mitellä 
lyöntien pituuksia ja tarkkuuksia keskenään. 

Hugo-kenttä pelattiin keltaisilta tiimerkeiltä, jolloin pi-
tuutta saatiin n. 4800 metriä. Tulostaso oli hyvä. Parhaan tulok-
sen pelasi Lahden Seth-Veli Järvinen, joka pelasi kaksi lyöntiä 
alle ikänsä eli 78! Toiseksi tullut Lassi Tilander tavoitteli vielä 
viimeisellä griinillä myös omaa ikäänsä, mutta putti meni har-
miksi ohi ja tulokseksi kirjattiin 81 lyöntiä. Keimolan Reijo 
Eerola teki saman tuloksen. Hcp-kilpailussa neljä pelaajaa pelasi 
alle parin tai pariin. 

Pelin jälkeen tyytyväiset “superseniorit” olivat yhtä miel-
tä siitä, että tätä pitää saada lisää ja keskusteltiinkin jo Hugon 
varaamisesta ensi vuodeksi mestaruuskilpailulle. Näillä kilpailu-
kokemuksilla Suomen Golfseniorit teki saman tien liitolle ano-
muksen SM-tasoisen 80-vuotiaiden kisan järjestämisestä jo vuo-
den päästä. Myönteinen vastaus onkin jo saatu ja ensi vuoden 
elokuun 5. päivänä pelataan jälleen Aulangolla ja silloin Suomen 
mestaruudesta. 

asko Rantanen

Yläkuvassa scr-sarjan voittaja Seth-Veli Järvinen oikealla, vasemmalla Aulangon 
tj Kari Kuivasaari. Keskellä kisan puuhamies Asko Rantanen.

Alakuvassa hcp-sarjan voittaja Lassi Tilander vasemmalla. Asko Rantanen ja 
taustalla istuva Anssi Kukkonen ovat yhtä hymyä onnistuneen kisan ansiosta. 

SUPER-SENIORIEN

79 v. ja vanhemmat miehet

Valtakunnallinen golfk
ilpailu

Aulanko Golf Hugo 

6.8.2014 klo 10.00

18 r. lyöntipeli, scr
 ja hcp

Kilpailumaksut (sis.
 keittolounas):  

AGK:n ja TawG:n jäsenet: 25 €, vieraat 40 €.

Ilmoittautumiset: puh. (03) 653 7741 tai 

sähköpostilla toimisto@aulankogolf.fi 3.8.2014 

klo 16:00 mennessä.

Samassa yhteydessä tehdään autovaraukset. 

Tervetuloa!

Osallistuminen: 

v. 1935 syntyneet ja sitä vanhemmat miehet.

Tasoitusraja: 30,0

Superseniorit
kisaamassa 

aulangolla

KiLPAiLUN	TULOKSiA

		 	 	 	Scr 	 1 .	 Jär v inen	Seth-Vel i 	 	 LG	 78
	 2 .	 T i lander	Lass i 	 HGK	 81
	 3 .	 Eero la 	Re i jo	 KGV	 81
	 4 .	 Rännä l i 	Per t t i 	 AG	 83
	 5 .	 Söderholm	Guy	 MGC	 87
	 6 .	 Pyykkö	 i lkka	 TG	 88
	 7 .	 Rantanen	Asko	 AG	 89
	 8 .	 Koponen	Seppo	 TawG		 90
	 9 .	 Kananen	Alpo	 KosG		 90
	 10 .	 Vester inen	Olav i 	 TGK	 91

	 	 	 	 	Hcp	 1 .	 T i lander	Lass i 	 HGK	 67
	 2 .	 Rännä l i 	Per t t i 	 AG	 67
	 3 .	 Eero la 	Re i jo	 KGV	 68
	 4 .	 Rantanen	Asko	 AG	 68
	 5 .	 Jär v inen	Seth-Vel i 	 	 LG	 69
	 6 .	 Pyykkö	 i lkka	 TG	 72
	 7 .	 Koponen	Seppo	 TawG		 72	
	 8 .	 R i ikonen	Pau l i 	 AGK	 72
	 9 .	 Kokko	Veikko	 LPG	 72
	 10 .	 Papunen	E ino	 TawG	 73
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eri alueilta 120 parhaiten menestynyttä pelaajaa osakilpailujen 
osallistujamäärien suhteessa. 

Kutsutut pelaajamäärät alueittain olivat I/19, II/22, III/15, 
IV/14, V/13, VI/19 ja VII/18. Alue II:lla vähennys oli 4 ja alue 
VI:lla kasvu kolme pelaajaa. Naisia oli kutsuttu kiintiön mukaiset 
30 ja miehiä osakilpailusuoritusten lukumäärien suhteessa las-
kettuna 34 M55- ja 56 M65-sarjassa. M55-sarjan osuus putosi 
kolmella ja vastaavasti M65-sarjan nousi saman verran edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Paltamolaiset aktiivisia
Paltamon Golfista osallistui loppukilpailuun kaikkiaan yhdeksän 
pelaajaa, mikä osoittaa erinomaista aktiivisuutta sekä seuran että 
pelaajien taholta. Myös melkoisen pitkän matkan takaa tulivat 
Siilinjärven Tarinan seitsemän pelaajaa. Seuraavaksi eniten pelaa-
jia oli Golf Talmasta ja Golf Pirkkalasta, molemmista kuusi.

Erinomaiset järjestelyt
Pelaamiseen liittyvät asiat loppukilpailussa toimivat erinomai-
sesti, mistä kuuluu kiitos kilpailun koko organisaatiolle, mm. 
forecädejä oli runsaasti. Palvelupäällikkö Kaisa Hanski hoiti 
puolestaan muut käytännön järjestelyt mallikkaasti. Suuri kiitos 
kuuluu myös alueen koordinaattorille Pasi Sillanpäälle, joka var-
misti etukäteen ja vielä paikankin päällä, että kaikki sujui sovitun 
mukaisesti.

Kenttä oli varsin hyväkuntoinen. Pelisää oli etenkin vuoden-
aika huomioon ottaen aivan erinomainen. Kymmeneltä alkanut 
yhteislähtökierros kesti viitisen tuntia. Ravintola tarjosi pelin jäl-
keen herkullisen aterian.

Loppukilpailukenttä haastava
Kuten edellisenä vuonna Botniassa oli kenttä nytkin pelaajille il-
meisen haasteellinen, sillä tulostaso ei voittajia lukuun ottamatta 
noussut kovinkaan korkeaksi. Ainoastaan kaksi pelaajaa 116:sta 
pelasi lyöntipelin alle tasoituksensa. Niinpä CBA antoikin taas 
kerran -4, jolloin kenenkään tasoitus ei noussut. Laskevia kortteja 
jätettiin 19.

Naisten voittaja jälleen Vihdistä
Naisten sarjan voittaja tuli jälleen Vihdistä, nimi vain vaihtui 
Hämäläisestä Laakkoseksi. Toiseksi tullut Maija Hak karainen 
Tahkon golfseurasta voitti alhaisemman tasoituksensa ansios-
ta kaksi saman tuloksen tehnyttä. Parhaan scratch-tuloksen 80 
lyöntiä teki M55-sarjan voittaja Lasse Järvinen Aurinko Golfista. 
Raimo Ruohola Gumbölestä ja Veijo Ruuskanen Vuosaaresta hä-
visivät lyönnillä. 

Kilpailun ylivoimainen ykkönen oli M65-sarjan pitkälyön-
tinen Raimo Ruohola, joka teki kaulaa seuraavaksi tulleeseen 
Lakeside Golfin Raimo Mikkoseen Tiger Woods-maiset kuusi 
lyöntiä. Muun onnistuneen lyöntipelin lisäksi Ruoholan pitkät 
putit upposivat tuloksena neljä birdieä. Edellisen loppukilpailu-
voittonsa Raimo hankki M55-sarjassa vuonna 2010 Keimolassa 
neljän lyönnin erolla seuraavaan. Lisäksi Raimo voitti Uudemaan 
yhden aluekilpailun ja oli yhdessä toinen. Kaiken kaikkiaan hä-
nellä oli kolmessa aluetourkilpailussa tänä vuonna tasoitusta alen-
tavia tuloksia kuuden yksikön edestä.

Kiitos kaudesta, ensi vuonna tavataan Kytäjällä
Vuoden 2015 loppukilpailu on suunniteltu pitää Kytäjällä.

Kauden päättyessä kiitän aluekoordinaattoreita, pelaa-
jia ja kilpailuja järjestäneitä golfklubeja pelikaudesta 2014. 
Kolmivuotiskauteni aluetour-vastaavana ja SGS:n hallituksen 
jäsenenä päättyy vuoden vaihteessa. Kiitän lämpimästi miellyttä-
västä ja opettavaisestakin yhteistyöstä SGS:n jäsenten, hallituksen 
ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Matti Pihlajisto

Vuodet 2010-2013 olivat pelisuori-
tusten kasvun aikaa. Etenkin viime 
vuosi oli huikea 160 suorituksen 

lisäyksellä. Tänä vuonna  (2075 suoritusta) 
tuli pudotusta edelliseen vuoteen verrattu-
na 128. Hiipumista voi ainakin osittain 
selittää alkukesän huonoilla peli keleillä ja 
naisten sarjassa Uudenmaan hurjalla 59 
pelisuorituksen pudotuksella.

N60 Tourin kokeilu aluetourin yh-
tey dessä Uudellamaalla lisäsi osallistumis-
ta 51:llä viime vuonna. Tänä vuonna nuo 
naiset ilmeisesti siirtyivät uuteen valta-
kunnalliseen touriin unohtaen aluetourin. 
Pelikenttien valinnallakin saattaa olla mer-
kitystä pelaajamääriin.

Melkein ehtymätön luonnonvara
Vuosien ajan lähes ehtymättömänä luon-
novarana ollut M65-sarjakin notkahti 
aavistuksen (1005/1001). M55-sarjassa 
pudotus oli suuri (698/629) ja naisissakin 
melkoinen (500/445). Viisivuotiskauden 
saldo ylitti kymmenen tuhannen rajan 
10.323, johon voidaan vielä lisätä loppu-
kilpailusuorituksina vajaat 600 kpl. N55-
sarjan osuus kokonaismäärästä on 22 %, 
M55-sarjan 34% ja M65-sarjan 44%.

Tänä vuonna vastaavat osuudet olivat 
21,5%, 30,3% ja 48,2%.

Uusimaa kärjessä, 
mutta vain absoluuttisesti 
Uusimaa piti edelleen kärkipaikkaa kilpai-
luaktiviisuudessa absoluuttisesti mitaten. 
Jäsenmäärään suhteutettuna Uusimaa 
jäisi kauas kärjestä. Uudenmaan seurois-
sa on SGS:n reilusta 12.000 jäsenestä 
kolmasosa, noin 4000 jäsentä. Ykkös- ja 
kuutosalueet (Varsinais-Suomi ja itäinen 
Keski-Suomi) kirivät reilun viidenkymme-
nen suorituksen päähän Uudestamaasta. 
Etenkin kuutosalueen kasvu oli merkit-
tävä 283/323. Koordinaattori Raimo 
Tuimala on tehnyt hyvää työtä alueellaan. 
Myös Pohjois-Suomen alueella oli pientä 
kasvua. Muilla alueilla oli lievää tai selvää 
taantumista. Merkille pantavaa oli, että 
koordinaattori Esa Juntunen on Pohjois-
Suomessa jotenkin villinnyt erityisesti nai-
set pelaamaan. Alue seitsemällä oli eniten 
naisten pelisuorituksia.

Finaali Kankaisissa
Finaali pelattiin Kankaisten Golfpuistossa 
6.9. Paikalle kutsuttiin perinteiseen tapaan 

aluetourilla
pientä	hiipumista

Aluetourin	loppukilpailun	parhaat
nettolyönteineen

Naiset
1.			Laakkonen	Liisa,	VGC	 72
2.			Hakkarainen	Maija,	TGS	 74
3.			Kujala	Pirjo,	SaG	 74
4.			Mezger	Brita,	GT	 74
5.			Koskinen	Eila,	MeG	 75

Miehet 55v
1.			Järvinen	Lasse,	AGN	 71
2.			Ruuskanen	Veijo,	VGH	 73
3.			Keränen	Ari,	PGH	 75
4.			Määttä	Jouni,	PaG	 76
5.			Sankari	Timo,	AGK	 76

Miehet 65v
1.			Ruohola	Raimo,	GG	 67
2.			Mikkonen	Raimo,	LGV	 73
3.			Klasila	Alpo,	PaG	 74
4.			Rissanen	Asser,	GPi	 74
5.			Väliaho	Seppo,	LPG	 75

Yläkuva:
Loppukilpailun voittajat oikealta lukien: Liisa Laakkonen VGC, Raimo Ruohola, GG 
(M65) ja Lasse Järvinen, AGN (M55). Vasemmalla Kankaisten Golfin kilpailutoimi-
kunnan puheenjohtaja Marko Asell ja takana Aluetourista vastaava Matti Pihlajisto, 
SGS ja GG.

Keskikuva:  
Kilpailuinfoa jakaa Kankaisten Golfin  toimitusjohtaja Heikki Koskilahti apunaan va-
semmalla seisova Pasi Sillanpää.

Alakuva:
M65-sarjan voittajalla Raimo Ruoholan pitkällä putterilla pitkätkin putit upposivat 
voitokkaasti. Pelikavereina oli Veijo Hämäläinen, VGC ja Kari A. Liikanen, GP.
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Haastajatour M55
HaaSTajaTOuR M55 KäynnISTyI MaSKun 
HElTEESSä

Haastajatour M55 otti hienoisen varaslähdön seniorien 2014 kil-
pailukauteen lauantaina 24. toukokuuta Kankaisten Golfpuistossa 
(kuva) upeassa ja helteisessä kevätsäässä. Hellerajat paukkuivat 
kaikkialla Etelä-Suomessa ja lämpötila nousi parhaimmillaan 
noin 30 asteeseen. Onneksi Maskussa tuuli jonkin verran. Vaikka 
tuuli ehkä hieman hankaloitti peliä, se myös helpotti Maskuun 
tulleiden 91 pelaajan oloa.

Kankaisten Golfpuistossa kenttä oli trimmattu ajankohtaan 
nähden huippukuntoon. Kuivuus on sielläkin ollut kiusana, jo-
ten siirtosääntö oli  voimassa väylillä.

Helteestä ja tuulesta huolimatta huolimatta tulostaso nousi 
korkealle tasolle. Voiton vei huipputuloksella 75 lyöntiä Hangon 
Olli Jurvanen ja toisella sijalla oli Pekka Röppänen Alastarosta 
tuloksella 78. Seuraavista sijoista käytiinkin kovaa kilpailua. 
Tuusulan Lasse Korppi on taas kovassa kunnossa ja vei kolmannen 
sijan 80 lyönnillä ennen saman tuloksen pelanneita Vammalan 
Hannu Narvia ja Rönnäsin Dan Högströmiä. Kankaisten Kari 
Ojanen oli yksinään kuudes 81 lyönnillä ja viimeiset kaksi pal-
kintosijaa veivät Marko Asell Kankaisista ja Heikki Honkakoski 
Koski-Golfista tuloksella 82. Rankingpisteille pääsi 40 pelaajaa, 
kun viimeisen pisteille riittävän tuloksen 87 lyöntiä pelasi 12 
miestä. 

MaSKun HElTEESTä RuuKIn TuulIIn ja 
RaKEISIIn

Haastajatourin toinen osakilpailu pelattiin 17.6. Raaseporin 
Ruukkigolfissa. Kun toukokuun osakilpailu pelattiin M55:n 
osalta Maskussa melkoisessa helteessä, lämpötila oli taas palannut 
Suomen kesän normaali lukemiin, johon lisämaustetta toi vielä 
kova tuuli, ajoittaiset sadekuurot ja muutama äkäinen raekuu-
rokin, joka muutti viheriöt hetkessä valkoiseksi. Yhteensä  kil-
pailuun osallistui 82 pelaajaa. Kova keli pudotti tuloksia kaikissa 
sarjoissa ja seitsemällä alkavaan tulokseen ei päässyt kukaan. CBA 
oli kaikilla kolmella kentällä -4.

Kenttä oli viritetty huippukuntoon jo edellisen viikonlopun 
naisten Finnish Tourin ja Midien yhteiskilpailua varten ja saim-
mekin pelata erittäin hyväkuntoisella kentällä. Sää ehkä suosi hie-
man alkupäässä lähteneitä, sillä tuuli yltyi iltapäivällä lisää. 

TOuRIEn KOlMannET OSaKIlPaIluT laHdEn 
SEudulla

Haastajatour M55:n seuraava etappi oli Lahden Golfissa lauan-
taina 12.7. Kilpailuun tuli jälleen mukavasti osallistujia, yhteen-
sä 81 pelaajaa. Tänä vuonna kaikki Tourien pelit on pelattu eri 
kentillä tai eri päivinä, joten näin kaikki halukkaat ovat päässeet 
mukaan tasoitusrajojen puitteissa.

Järjestäjät olivat paneutuneet perusteellisesti järjestelyihin, 
Vaasan osakilpailun Haastajatourin M55 Matti Järvinen KarG, Seppo Jolkkonen 
KGC ja Marko Asell KGM ovat suorittaneet avauksensa White Coursen kuutostiillä.

joista kilpailijoilta tuli suuret kiitokset. Kenttä oli myös hyvässä 
kunnossa, tosin normaalia  keskustelua käytiin tietysti reiän pai-
koista. Onkin tullut todettua, että seniorikisoissa on turha laittaa 
reikiä mahdottomiin paikkoihin. CBA oli helpommallakin ken-
tällä -4.

VaaSaSSa HEllETTä, uKKOSTa ja KOVIa 
TulOKSIa

Miesseniorien tourit kokoontuivat 5. elokuuta Vaasaan tämän 
kauden kaukokilpailuun. Mukaan oli ilmoittautunut 106 pelaa-
jaa, joista Haastajatourille 47 pelaajaa, M65 Tourille 29 ja M70 
Tourille 30. 

Hellejakso jatkui ja kilpailupäivällekin odotettiin lämpöä yli 
30 astetta. Monet pelaajista olivat saapuneet Vaasaan jo edellise-
nä päivänä pelatakseen myös harjoituskierroksen. Valitettavasti se 
jäi useimpien osalta joko kesken tai kentälle ei päästy ollenkaan, 
kun voimakas ukkosrintama rankkoine sateineen saapui alueel-
le. Salamointia ja sadekuuroja riitti pitkälle iltaan ja pelastuslai-
toksella riitti töitä sadeveden tulviessa monin paikoin kellareihin 
kaupungin alueella.

Aamulla aurinko heloitti pilvettömältä taivaalta ja lämpötila 
alkoi nopeasti nousta. Sateen jälkiä ei kentällä pahemmin huo-
mannut lukuun ottamatta bunkkereita, joissa paikoin oli vettä. 
Suurin osa päivästä pelattiinkin hienossa säässä, ja vasta myöhään 
iltapäivällä Haastajatour M55:n ollessa vielä kentällä ilmassa oli 
pientä ukkosen uhkaa, mutta kenttää lähestyneet pilvet hajosivat 
merelle.

Haastajatourin kärkitiloille pelasivat hienoilla tuloksilla 
Pekka Lahtinen, KuGo, 74, Pekka Röppänen, AlGo, 77 ja Pekka 
Purho, KosG, 77. Sijoitustensa perusteella erityisesti Pekka 
Röppänen (120 p.) ja Pekka Lahtinen (106,5 p.) vahvistivat ase-
maansa rankingin kärjessä. Hannu Narvi on vielä aivan kannassa 
(104 p.), mutta Olli Jurvanen oli jo jäänyt lähes 10 pistettä.
 
HaaSTajaTOuRIn KäRKIPaIKaT RaTKOTTIIn 
PORVOOSSa

Haastajatour M55 kokoontui 46 pelaajan voimin lauantaina 23. 
elokuuta Porvoo Golfiin ratkomaan lopullisia sijoituksia. Sää 
pysyi koko kilpailun ajan sopivan poutaisena ja välillä uhkaa-
vasti lähestyneet sadepilvet ohittivat onneksi kentän tällä kertaa. 
Porvoossa oli sen verran satanut edellisinä päivinä, että kentällä 
oli voimassa siirtosääntö.

Rankingin kärjessä oli ennen kisaa sen verran tasaista, että 
usealla kilpailijalla oli vielä mahdollisuuksia jopa kärkeen riippu-
en tietysti kilpakumppaneiden onnistumisesta tai epäonnistumi-
sesta. Kilpailun kärkeen rynnisti kuitenkin tuloksella 78 Porvoon 
jäsen Erkki Ruuska, joka ei ollut osallistunut aiempiin kilpailui-
hin. Seuraavat palkintosijat menivät Hannu Narville, LGV, 79 ja 
Dan Högströmille, SGR, Arto Salmelalle, GT ja Jussi Silanderille, 
MTG, kaikilla 81 lyöntiä.

Rankingissa kolmen parhaan järjestys muuttui niin, että-
Hannu Narvi siirtyi kolmannelta sijalta kärkeen, Pekka Röppä-
nen, AlGo, putosi toiseksi ja Pekka Lahtinen Kuortaneelta kol-
manneksi. Talman Arto Salmela nousi neljännelle sijalle ja Meri-
Teijon Jussi Silander viidenneksi. Alku kaudesta pitkään rankingia 
johtanut Olli Jurvanen Hangosta vei viimeisen finaalipaikan yh-
dellä pisteellä ennen Rönnäsin Dan Högströmiä. Rankingin kuu-
si parasta saivat erillisen kutsun 16. syyskuuta Kytäjällä järjestet-
tyyn finaaliin, jossa pelasivat myös muiden tourien kuusi parasta.

KOlME lauanTaIKIlPaIlua

Kaudella 2014 pelattiin Haastajatour M55:llä ensimmäistä kertaa 
kolme osakilpailua lauan taisin. Kokeilu on saanut valtaosin 
positiivista palautetta kilpailijoiden taholta ja sitä pyritään jat-
kamaan myös seuraavalla kaudella.

Kilpailuissa on edellisvuosien tapaan ollut havaittavissa osal-
listujamäärien putoaminen loppukauden kilpailuissa. Tämä on 
ymmärrettävää erityisesti ns. kaukokilpailun osalta, mutta myös 
viimeinen osakilpailu tunnutaan helposti jätettävän väliin, kuka 
mistäkin syystä. Koko kauden osalta pelaajamäärä laski edellis-
kauteen verrattuna 15 pelaajalla 345:een.

Kristian Toivio

>>>>
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RANKING 2014
Haastajatour M55 scr
	 1.	 Hannu	Narvi	LGV	 143,0
	 2.		 Pekka	Röppänen	AlGo	 135,5
	 3.		 Pekka	Lahtinen	 127,0
	 4.			Arto	Salmela	GT	 114,5
	 5.				Jussi	Silander	MTG	 96,5
	 6.	 Olli	Jurvanen	HG	 95,5
	 7.		 Dan	Högström	SGR	 94,5
	 8.				Kari	Räsänen	HaGK	 94,0	 Hannu	Narvi
	 9.				Reino	Tikkanen	MGC	 78,5	
	10.		 Kari	Sairo	MTG	 78,0																	

N60 Tour hcp
	 1.	 Pirjo	Halin		KyG	 106,0
	 2.	 Sirpa	Tuisku	KGV	 104,0
	 3.	 Marja-Liisa	Kauppinen	PGC	102,4
	 4.	 Tuula	Kemppi	GPi	 92,5
	 5.	 Lena	Sokka	KGV	 90,5
	 6.	 Kaarina	Ijäs	KGV	 66,9
	 7.	 Eeva	Savola	KGM	 66,5
	 8.	 Eva	Jare	LG	 65,5	 Pirjo	Halin
	 9.	 Kaija	Blomerus	KGV	 65,0
	10.	 Liisa	Laakkonen	VGC	 62,0	

M65 Tour scr
	 1.	 Alpo	Mäntykorpi	LGV	 270,0
	 2.	 Erkki	kortelainen	MeG	 150,0
	 3.	 Eero	Rautio	JG	 130,5
	 4.	 Teuvo	Salento	HaGK	 118,0
	 5.	 Kyösti	Hämäläinen	VGC	 117,2
	 6.	 Martti	Miettinen	TGK	 105,2
	 7.	 Markus	Mäntylä	NGCC	 97,5
	 8.	 Heikki	Mikander	LG	 94,5	 Alpo	Mäntykorpi
	 9.	 Veikko	Niemikorpi	KGV	 89,8	
	10.	 Pekka	Laine	MeG	 88,0

M65 Tour hcp
	 1.	 Heikki	Mikander	LG	 113,0	
	 2.	 Alpo	Mäntykorpi	LGV	 109,5
	 3.	 Erkki	kortelainen	MeG	 102,5
	 4.	 Esa	Rönkkönen	ViGS	 98,0
	 5.	 Heikki	Vehkaperä	TawG	 97,5
	 6.	 Martin	Holmberg	MGC	 96,6
	 7.		 Jouni	Palmgren	MTG	 90,0
	 8.	 Kyösti	Hämäläinen	VGC	 90,0	 Heikki	Mikander
	 9.	 Teuvo	Salento	HaGK	 90,0	
	10.	 Ari	Kivistö	OGK	 88,0

M70 Tour scr
	 1.		 Esko	Öysti	ERG		 167,5
	 2.		 Juhani	Rahikainen	MG	 134,8	
	 3.				Pekka	Tolvanen	TG		 130,5
	 4.	 Immo	Niemelä	MGC	 116,5
	 5.	 Juhani	Kärkinen	LG	 100,8
	 6.	 Rainer	Nyman	PGC	 97,5
	 7.	 Teuvo	Grönfors	LG	 93,5
	 8.	 Pauli	Ovaskainen	MTG	 92,5	 Esko	Öysti
	 9.	 Aarno	Eskola	AG	 87,5	
	10.	 Bo	Blomqvist	AG	 86,5

M70 Tour hcp
	 1.	 Rainer	Nyman	PGC	 138,0	
	 2.		 Esko	Öysti	ERG		 94,5
	 3.	 Juhani	Kärkinen	LG	 85,5
	 4.	 Jaakko	Marttinen	EGS	 85,0
	 5.	 Bo	Blomqvist	AG	 84,5
	 6.	 Immo	Niemelä	MGC	 82,5
	 7.		 Eero	Viljanen	ERG	 79,5
	 8.	 Heikki	Kainulainen	KarG	 77,5	 Rainer	Nyman
	 9.	 Kyösti	Peltola	KGV	 71,0	 	
	10.	 Anssi	Kalmari	EGS	 70,0	

EnSIMMäInEn KIlPaIluKESä TaKana

Ensimmäinen kilpailu pelattiin Sea Golf Rönnäsissä touko-
kuussa. Keväi sessä säässä oli 41 kilpailijaa, joista voittajaksi 
selvisi Pickala Golfin Marja-Liisa Kauppinen. Kiertueen toi-
nen kilpailu pelattiin Kankaisten Golfissa Maskussa. Kesäkuun 
kilpailussa ukkonen säikytteli kilpailijoita, mutta se saatiin on-
nistuneesti pelatuksi loppuun ja kilpailun voitti oman seuran 
Eeva Savola. Tammer Golfin osakilpailua emännöinyt tj Eeva 
Tam minen hoiti kolmannen osakilpailun järjestelyt upeasti. 
Hyväkuntoisella kentällä pelatun kilpailun voitti Hir vihaaran 
Golfseuran Mervi Sillanpää. Viimeisen osakilpailun Nevas 
Golfissa voitti Keimola Golfin Lena Sokka

Kaikenkaikkiaan kilpailijoita oli N60 Tourin kisoissa tänä 
vuonna 150 seniorinaista ja Tourin voittajaksi pelasi koko kau-
den vuoren varmaa tuloskuntoa esittänyt Pirjo Halin KyG.

Kytäjällä pelattuun Tourin finaaliin pääsivät pe-
laamaan kuusi parasta naista, jotka olivat: Pirjo Halin 
Kytäjä Golf, M-L Kauppinen Pickala Golf, Tuula Kemppi 
Pirkanmaan Golf sekä Keimola Golfista kolmikko Sirpa  
Tuis ku, Lena Sokka ja Kaarina Ijäs. Finaalin voitti Tuula 
Kemppi. 

Alustavia neuvotteluja ensi kaudella pelattavista kentistä 
on jo käyty, mutta lopullisesti ne selviävät talven aikana. 

Toivotan kaikille 60+ seniorinaisille iloista talviharjoit-
telua sisältäen peruskunto- ja lajiharjoittelun sekä mahdollisia 
pelimatkoja. 

Tervetuloa ensi kesän Tourille runsain joukoin tavoitteena 
ylittää kuluneen kauden osallistujamäärä

liisa Eerola

>>>>

n60 Tour

SääntömuutokSet

Kilpailut noudattelivat edellisten vuosien kaavaa pienin 
sääntömuutoksin. Ranking-laskentaan otettiin mukaan vii-
destä osakilpailusta neljä parasta pistearvoa ja lisäksi M65 
scr-sarjassa SM kisat 1,5 kertaisena. Näillä muutoksilla py-
rittiin aktivoimaan osallistumista useampiin osakilpailuihin 
ja tässä onnistuttiin ainakin M70-sarjan osalta. Pelaajat pi-
tivät yleisesti muutoksia hyvinä, koska ”sattuman” merkitys 
väheni. Tulevana kesänä on ajatus jatkaa samalla kilpailu-
määrällä ja laskentatavalla.

oSanottajamäärät

Kilpailut pelattiin, Vaasan kaukokisaa lukuunottamatta, 
sarjoittain eri kentillä. Näin ollen kaikki halukkaat pääsi-
vät mukaan. Suurin pelaajamäärä oli Lahden M65-sarjan 
osakilpailussa 111 pelaajaa ja pienin Vaasassa samassa sar-
jassa 29 pelaajaa. Pelaajamäärien keskiarvo koko kautena oli 
molemmissa sarjoissa noin 80 pelaajaa. M65-sarjan osan-
ottajamäärä oli ollut tällä tasolla jo edellisenä vuonnakin, 
mutta M70-sarja nousi samalle tasolle edellisen vuoden 63 
pelaajan keskiarvosta. Hyvä pelaajamäärä on oleellinen asia 
järjestäjän talouden kannalta ja tietysti se antaa myös mah-
dollisuuden parempiin palkintoihin. Kun pelaajamäärät 
kasvaa, elämme positiivisessa kierteessä; järjestäjät ovat kiin-
nostuneita ottamaan kisoja ja pelaajat halukkaita tulemaan.

Pelikentät ja Sää

Kausi avattiin Turun seudulla toukokuun lopulla, kenttinä 
Aurinko Golf ja Harjattula Golf & Country Club. Sää sattui 
olemaan erittäin tuulinen ja kylmä. Sama linja jatkui seu-

raavassakin pelipaikassa Nordcenterissä, jopa lumiraekuuro 
yllätti pelaajat. Muutaman asteen lämpötilaa alensi vielä 
kova tuuli. Kaikki tasoittuu ja näin kävi tässäkin asiassa. 
KanavaGolfin, Lahden ja Vaasan osakilpailut pelattiin ko-
vassa helteessä. Kauden päätös Porvoossa ja Rönnäsissä pe-
lattiin elokuun viimeisellä viikolla normaalisäässä. Kytäjän 
finaaleissa olikin sitten ajankohtaan nähden huippusää.

kauden meneStyjät

M65 scr-sarjassa tourin hallitsijaksi tuli Lakesiden Alpo 
Mäntykorpi. Hän on kuulunut M55 sarjan maajoukku-
een peruskalustoon pitkän ajan ja nyt, kun hän siirtyi tä-
hän sarjaan, hän otti voiton lähes maksimipistein. Edellisen 
vuoden voittaja Erkki Kortelainen otti myös kaksi osakil-
pailuvoittoa ja kakkossijan. Eero Rautio TG kuuluu myös 
kestomenestyjiin, edellinen vuosi toisena ja nyt kolmante-
na. Erittäin ilahduttavaa oli nähdä että monet FST:llä me-
nestyneet pelaajat ovat tulleet mukaan M65 sarjaan, vaikka 
vielä jatkavatkin FST:lla.

M65 hcp-sarja sai uuden mestarin, voittaja oli Heikki 
Mikander Lahden Golfista. Hän oli ensimmäistä kertaa 
mukana täydellä kilpailumäärällä ja tämä toi heti voiton. 
Kakkosena Mäntykorpi todella pienestä tasoituksesta huoli-
matta. Scr-menestyjistä Erkki Kortelainen tässäkin luokassa 
kolmas.

M70 scr-voittoon kiristi viimeisen osakilpailun voiton 
ansiosta Esko Öysti ERG. Näin edellisen vuoden toinen sija 
vaihtui mestaruuteen. Toiselle sijalle tuli Mikkelin Golfin 
Juhani Rahikainen, tämän sarjan Suomen mestari tältä vuo-
delta. Kestomenestyjiin voidaan ehdottomasti lukea myös 
Pekka Tolvanen TG, nyt kolmas ja viime vuonna ykkönen.

M70 hcp-sarjaa on viime vuosien aikana hallinnut 
Rainer Nyman PGC. Nyt voitto tuli ylivoimaiseen tapaan 
yli 40 pisteen erolla Esko Öystiin. Kolmanneksi nousi koko 
kauden tasaisesti pisteitä hankkinut Lahden Golfin Juhani 
Kärkinen.

Kauden aikana pistesuorituksia kirjattiin näissä kah-
dessa sarjassa yhteensä 350 eli 88 per sarja. Osakilpailujen 
voittoon tar vittiin keskimäärin M65 scr-sarjassa 76,4, M70 
scr-sarjassa 80,6, M65 hcp-sarjassa 71,4 ja M70 hcp-sar-
jassa 70,6 lyöntiä. Lyhyesti kiteytettynä scr-sarjoissa 4 ja 8 
lyöntiä yli parin ja hcp-sarjoissa netto hieman alle parin.

kehittämiSajatukSia

Tulin viime syksynä SGS:n hallitukseen jatkamaan Armas 
Loposen pitkäaikaista Tour-päällikön tehtävää. Yhteistyö 
seurojen kanssa on toiminut mukavasti. Laadin keväällä 
vastuuluettelon seuroille ja omille tehtäville, se antoi jämäk-
kyyttä järjestelyihin. Aina löytyy parannettavaa ja niin pitää 
ollakin. Teemme talven aikana suunnitelmia, jotka sitten 
kauden alussa ovat valmiina.

Kiitos kaudesta ja hyviä treenejä talven aikana.

kari hiukka 

M65 ja M70 Tour

Rönnäsin kisan voittaja Marja-Liisa Kauppinen PGC keskellä, kakkonen Pirjo Halin KyG vasem-
malla ja kolmonen Ulla Patrikka-Jokinen MGC oikealla.

Lahden osakilpailun M65 srcr-sarjan parhaat vasemmalta Kyösti Hämäläinen VGC (6.), 
Heikki Vehkaperä TawG, (2.), Alpo Mäntykorpi LGV (3.), Erkki Kortelainen MeG (1.), 
Veikko Niemikorpi KGV (4.) ja Heikki Mikander LG (5.).
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finaalit Kytäjällä
loistavassa syyssäässä

Tourien finaalit, joihin kutsutaan kaikista sarjoista ran-
kingin kuusi parasta, pelattiin tänä vuonna Kytäjän South 
East -kentällä. Kutsutuista 36 pelaajasta 34 pääsi mukaan 
kahden ollessa estyneitä.

Kytäjän South-East, jolla tänä vuonna pelattiin
myös Vacon Chal lenge Tour, on valittu yhdeksi Suomen 
parhaista kentistä. Se tarjoaa kovan haasteen kaikille pe-
laajille nostettuine ja nopeine griineineen. Tänä vuonna 
meitä tervehti viileä, mutta aurinkoinen aamu ja myös su-
mupilvet kiersivät Kytäjän. Edellisenä yönä oli ollut jo niin 
kylmää, että joku kertoi nähneensä harjoitusalueella jopa 

tourIen FInAAlIt

M70 hcp-sarjan Rainer Nyman PGC, Juhani Kärkinen LG ja finaalin voitta-
ja Jaakko Martti nen EGS, nauttivat hyvästä pelisäästä Kytäjän South-East 
kentällä.

FINAALIN TULOKSIA

Haastajatour M55 scr
1.		Hannu	Narvi	LGV	 81
2.		Pekka	Lahtinen	KuGo	 86
3.		Pekka	Röppänen	AlGo	 87

N60 Tour hcp
1.		Tuula	Kemppi	GPi	 72
2.		Pirjo	Halin	KyG	 74
3.		Marja-Liisa	Kauppinen	PGC	 81	

M65 Tour scr
1.		Eero	Rautio	TG	 86
2.		Kyösti	Hämäläinen		VGC	 88
3.		Teuvo	Salento	HaGK	 89

M65 Tour hcp
1.		Martin	Holmberg	MGC	 74
2.		Heikki	Mikander	LG	 77
3.		Heikki	Vehkaperä	TawG	 81

M70 Tour scr
1.		Pekka	Tolvanen	TG	 82
2.		immo	Niemelä	MGC	 82
3.		Esko	Öysti	ERG	 83

M70 Tour hcp
1.		Jaakko	Marttinen	EGS	 76
2.		Bo	Blomqvist	AG	 77
3.		Rainer	Nyman	PGC	 80

huurretta. Auringon myötä ilma 
kuitenkin lämpeni nopeasti, mitä 
edesauttoi myös se, että oli lähes 
täysin tyyntä.

Eri tourit pelasivat kukin 
omana ryhmänään käänteises-
sä järjestyksessä siten, että ensin 
lähtivät liikkeelle N60, sitten 
M55, jota seurasi M65 scr ja 
hcp ja lopuksi M70 scr ja hcp. 
Peränpitäjäksi kentälle lähti hal-
linnon ryhmänä tourien vastuu-
henkilöt. 

Ensimmäistä kertaa finaaliin 
osallistuivat nyt N60 Tourin nai-
set ja M70 Tourin scr-sarjalaiset. 
Eri sarjat pelasivat joko tasoituk-
sellista tai tasoituksetonta lyönti-
peliä sen mukaan kuin sarja kil-
pailuissa tourilla pelataan.

P P P

Kauden 2015 valmistelut ovat 
jo täydessä vauhdissa ja kenttien 
kanssa käydään keskusteluja kil-
pailujen järjestelyistä. Kil pai lu-
kalenteri julkaistaan syyskokouk-
sessa 20.11.  

Kiitokset Tour-vastaavien 
puolesta kuluneesta kaudesta! 

liisa Eerola 
Kari Hiukka 

Kristian Toivio

 

PERTTI RaIMIala 70 VuOTTa

KIRSIllE KIITOS

Back NiNe, uutisia kauden varrelta 

SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala täytti 70 
vuotta lokakuun toisena päivänä 2014. 
Historiankirjojen mukaan useitakin palloilulajeja har-
rastanut päivänsankari löysi golfin vuonna 1992 eli 
golftermein mid-ikäisenä. Samat kirjat kertovat myös 
golfuran alkaneen Nurmijärvellä ennen kuin hän 
Keimolan kautta kotiutui oman paikkakuntansa golf-
seuraan Hyvinkään Golfiin vuonna 1994. Hyvinkään 
Golfissa Pertti on ollut aktiivinen sekä pelaajana 
että seuran toiminnassa. Aktiivisen pelaamisen an-
siosta tasoituskin laski nopeasti singelitasolle ollen 
parhaimmillaan kuuden pinnassa. Senioritoimintaan 
hän lähti mukaan heti kun ikä sen salli ja seuran 
senioripuheenjohtajan pesti oli ensimmäisiä luotta-
mustehtäviä. Sen jälkeen seurasivat johtokunnan 
varapuheenjohtajuus sekä oy:n hallituksen jäse-
nyys, mikä jatkuu edelleen. Vuosina 2003-06 hän 
toimi seuran kapteenina ja vuodesta 2007 vuoteen 

2009 sen puheenjohtajana. Pertin oman seuran 
ulkopuolinen senioritoiminta alkoi Uudenmaan piirin 
(nyk. alueen) hallituksessa, jonka puheenjohtajana 
hän mm. toimi. Puheenjohtajuus jäi yksivuotiseksi, 
kun vuonna 2005 tuli kutsu SGS:n hallitukseen.
SGS:ssä Pertin vastuulla olivat alkuun markkinointi 
ja seniorien Aluetour, jota hän itsekin pelasi ahke- 
rasti. Sittemmin hänen vastuulleen siirtyivät jäsen -
palvelut ennen kuin hänet valittiin yhdistyksen puheen-
johtajaksi vuonna 2008.
Heti hallitukseen tulonsa jälkeen Pertti otti sydämen-
asiakseen jäsenmatkojen järjestämisen. Niistä tulivat-
kin pelioikeuksien rinnalla varsinainen menestystarina,
joka sai SGS:n jäsenmäärän räjähdysmäiseen kas-
vuun. Tarina jatkuu edelleen ja tänä talvikautena mat- 
koja järjestetään ennätysmäärä. Näin onkin enem-
män kuin oikein, että Pertti vietti merkkipäiväänsä 
SGS:n jäsenmatkalla Tsekin Konopisteessä.

Golfliitossa seniorien asioita vuodesta 
2010 hoitanut Kirsi Kankaanranta jäi syk-
syn alusta eläkkeelle. 
Haluamme esittää kiitoksemme Kirsille 
hänen antamastaan pa  noksesta senio -
 reille ja SGS:n jäse nille. 
Golflehdelle antamassaan haas tattelus sa 
Kirsi toteaa, että on ollut ilo työskenellä 
aktiivisten seniorigolfarien kanssa.”Senio-
rien määrä on tänä aikana kasvanut 50 
prosenttia ja Suomen Golfseniorien jäsen-
 ten määrä siitäkin enemmän. Innokkaana 
golfarina Kirsi aikoo käyttää lisääntynyttä 
vapaa-aikaa golfkentällä. ”Nyt on aikaa 
pelata golfia ja matkustaa. Aion itsekin 
nauttia kunnolla kaikista golfseniorien 
eduista”. 
Kirsin senioritehtävät liitossa siirtyvät 
Outi Kuntulle (outi.kunttu@golf.fi).

albaTROSSI Hua HInISSä

Pelasimme joulukuussa viime vuonna Thaimaan Hua Hinissa perinteistä Suomi vastaan 
muu maailma Ryder Cup -kisaa. On nis tuimme jo kol mannen kerran peräkkäin voittamaan 
“Rest of The World“ -joukkueen.
Kisamme aikana saimme kut sun arvostettuun Tee Time Thai land Invitational -pari kisaan.
Pelimuotona oli Best Ball ja kisan pääpalkinto 750.000 bahtia. Osallistuijia oli 108, josta 
suomalaisia kisaajaia kahdeksan. Sijoitumme parini Seppo Hujasen kanssa kisoissa kuu- 
denneksi. Kisan hienoin ja ikimuistoisin onnistuminen oli kuitenkin Black Mountanin 527 
metrisellä (756 yds) kuutosväylällä tekemäni Albatrossi. Avaus superdraivilla ja viimeistely 
148 metrisellä rautaseiskalla.

Terveisin,
Matti Manninen
Golf Porrassalmi, HCP 7,3

HElI EKSTRöM jaTKaa PRESIdEnTInä

UUsi jäsenetU sGs:n jäsenille. 
jäsenet saavat Holiday Club-lomista alennusta -15% 
kylpylöiden hotellihuoneista ja loma-asunnoista.

Varaukset suoraan netistä www.holidayclub.fi tai 
puh. 030 68 600. Etusi saat On Line varausjärjestelmästä 
kampanjakoodilla Golfseniorit15 

jäSEnETu HOlIday-Club lOMISTa

Heli Ekström jatkaa ESLGA:n presidenttinä 
seuraavan kolmivuotiskauden. European 
Se nior Ladies Golf Associationin (ESLGA) 
vuosikokous on valinnut Heli Ekströmin 
liiton presidentiksi seuraavaksi kolmivuotis-
kaudeksi. ESLGA piti vuosikokouksensa 22. 
heinäkuuta Düsseldorfissa Marisa Sgaravatti 
Trophyn ja Master Team Championshipin 
yhteydessä.

Kuvassa Matti kaksi sormea pystys-
sä albatrossin merkiksi, pallonpitä-
jänä pelikaveri Seppo.
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Suomen Golfseniorien eli SGS:n siipien suojassa 
Suomi on jaettu kuuteen alueeseen, joista UAS 
eli Uudenmaan Alueen Seniorit on pelaajamää-

rältään suurin. Alueella toimivista noin 40 golfseu-
rasta miltei kaikilla on myös aktiivista senioritoimin-
taa. SGS:n jäseneksi on alueelta liittynyt noin 4000 
senioria, mutta meitä seniori-ikävaatimuksen täyttä-
neitä pelaajia on UAS:n alueella varovaisestikin arvi-
oiden yli 15 000. Se ei ole ihan pieni yhteenliittymä, 
vaikkakaan valtaosa alueen golfaavista senioreista ei 
edes tiedä kuuluvansa tähän golfunioniin. 

Vanhoja mappeja selaamalla löytyivät myös 
UAS:n alkulähteet Pickalassa 11.10. vuonna 2000 
pidetystä kokouksesta. Tuosta perustamiskokouk-
sesta on aikaa jo kulunut 14 vuotta, mutta edelleen 
toiminnan päämäärä on sama eli kehittää alueen gol-
fillista yhteenkuuluvuutta.

Toiminnan pyöritys
Koska jäsenmaksutuloja eikä muutakaan tulorahoi-
tuskanavaa ole, niin UAS:n toiminta pyörii vapaaeh-
toisvoimin eli talkootyönä.

Hallinto-organisaatio on kevyt. Kolmi henkinen 
hallitus kokoontuu tarvittaessa, yleensä 2- 3 kertaa 
vuodessa valmistelemaan seuraavaa seurojen seniori-
vetäjille tarkoitettua kokousta. 

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva seniorivetä-
jien kokous on ajatusten ja kokemusten vaihtotilai-
suus, jossa vetäjät tapaavat toisensa kokoushuoneen 
ilmapiirissä.

Tilaisuuteen on yleensä kutsuttu mukaan myös 
ulkopuolinen luennoitsija esitelmöimään jostakin 
harrastukseemme liittyvästä ajankohtaisesta aihees-
ta. Tapana on myös ollut, että joku jäsenseuramme 
seniorivetäjä kertoo kokouksessa seuransa senioritoi-

Uudenmaan 
Alueen 
Seniorit

UAS:n puheenjohtaja Pertti Heininen luovuttaa kiertopalkinnon vuoden 2014 reikäpelien voittajajoukkueelle SHG:lle.Kuvassa kärkikolmikko joukkueet. Vasemalla Kulloon 
pronssijoukke Tarja Vaistila ja Peter Kaske (kuvasta puuttuu Harry Damsten), keskellä voittaja joukkue Suur-Helsingin Kari Kauppinen, Pirjo Sipronen ja Tapani Saarentola, 
oikella Rönnäsin hopemitalistit Dan Högström, Tuula Merentie ja Tom Grönqvist. 

Teksti ja kuvat: Matti Santanen, UAS sihteeri

minnastaan.
Avoimen taivaan alla kerran vuodessa 

seniorivetäjät kisaavat paremmuudestaan 
golfkilvan merkeissä. Uutena yhteistoi-
minnan ovenavauksena kokeiltiin vetäjille 
tänä kesänä myös päivän mittaista golf-
matkaa Tallinnaan, jolloin laivamatkan ai-
kana vapaamuotoinen ajatusten vaihto sai 
tarvitsemaansa peliaikaa mennen tullen.

Tiedotus
Seniorit eivät ole kaikkein innokkaimpia 
uusien sosiaalisen median tekniikoiden 
käyttöönoton omaksujia, mutta kirjepos-
tia emme toki enää lähettele, vaan UAS:n 
tiedonkulun valtaväyläksi on tullut sähkö-
posti.

Hallituksen toimesta kokouskutsuja 
ym. e-maileja on lähetetty seurojen seni-
orivetäjille ja saman kanavan kautta on 
välitetty myös seurojen seniorijäsenille tar-
koitettua infoa.

Keväisin on kerätty tietoa alueen se-
niorien avoimista kesäkisoista ja niistä on 
koottu A4-kokoinen kisakalenteri, joka 
on jaettu kaikille kentille ilmoitustaululle 
pantavaksi.

Viime keväänä otimme tiedonkulun 
helpottamiseksi käyttöön omat kotisivut, 
joista alla oma lukunsa.

Omat kotisivut, uasgolf.fi
Keväällä 2014 Vierumäen talvipäivillä vi-
risi ajatus omista kotisivuista ja muutaman 
viikon aherruksen jälkeen sivut saatiinkin 
pystyyn. Sivustojen kasaustyö tehtiin tal-
kootyönä ja ilman aiempaa alan kokemus-
ta. Kotisivujen komeutta tärkeämpänä asi-
ana pidimme niiden asiapitoisuutta, selke-
yttä ja helppoa sisäänkäyntiä. Vierailijoita 
on kyllä sivuilla ollut ja saamamme pa-
laute pelkästään positiivista, mutta vain 
suullista, kirjoitusaktiivisuudella me UAS-
sennut emme voi ylpeillä. 

Sivut avautuvat osoitteesta: www.uas-

golf.fi.Linkki sivuille löytyy myös SGS:n 
kotisivuilta.

Nyt kun sivustot saavat näin suuren 
julkisuuden Seniorigolfari-lehden kautta, 
niin toivomme saavamme myös vieraspe-
laajilta palautetta ja sen sekä oman koke-
muksemme perusteella tulemme päivittä-
mään sivustoja talven aikana. Emmehän 
ylläpidä niitä vain omaksi iloksemme, 
vaan tavoitteena on saada niistä infoka-
nava kaikkien alueen aktiivisten seniorien 
iloksi ja ehkä malliksi muillekin.

Mikäli muillakin alueilla on omat 
kotisivut jo olemassa tai vielä vireillä, niin 
SGS:n kotisivuilla on avattu linkki kunkin 
alueen omaa tiedotusta varten. Toistaiseksi 
vain Itä-Suomen alue UAS:n lisäksi on 
ottanut käyttöön tämän mahdollisuuden, 
mutta kerrottavaa varmaan on kaikilla 
muillakin piireillä.

Nykyään omien kotisivujen perusta-
misen on hyvin helppoa ja ylläpito edul-
lista, joten ainoa mitä tarvitaan on ripaus 
aktiivisuutta.

Nykynäkymiä ja tulevan toiveita
Senioritoimikuntien vetäjät ovat avain-
asemassa kertomassa seuransa toimin-
nasta sekä omille jäsenille että ulospäin. 
Senioritoiminnan arvostuksen alamäki 
saattaa ehkä heijastua vetäjien innokkuu-
teen ideoida uusia juttuja ja houkutella 
oman seuransa piilosennuja toimintaan 
mukaan. Vetäjäksi myös harmillisen usein 
joudutaan etsimään sopivaa henkilöä, 
vaikka sennukapteenin toimen pitäisi olla 
puuha, josta useat ehdokkaat kilvoittele-
vat. Olisikohan palkkauksessa parantami-
sen varaa?

Huolestuneena olemme myös pan-
neet merkille, että kutsut avoimiin kilpai-
luihin yhä harvemmin houkuttavat muita 
kuin oman kentän väkeä. Syytä vierai-
lukisalaiskuuteen voi vain arvailla. Ehkä 
seurojen välisiä ystävyysotteluita on jo riit-

tävästi ja luultavasti 
myös edulliset green 
 fee -etukortit syö vät 
pelaajien mielenkiin-
toa tutustua vieras-
kenttiin kilpailun 
merkeissä. Myöskään 
kohonneet kilpailu-
maksut eivät aina-
kaan alenna kynnystä 

astua vieraalle kisa-areenalle. 
Yksi painava syy UAS:n omien ko-

tisivujen perustamiseen olikin auttaa pe-
laajia löytämään naapurikenttien avoi mia 
kisoja.

Yhteinen golfillinen toimintapäivä ja 
leikkimieliset kisat on myös usein kuultu 
toive, mutta alueen seniorien suuri jäsen-
määrä ja löysä yhteenkuuluvuuden tunne 
on käytännössä torpannut aikeet.

SGS:n järjestämillä kesäpäivillä ja 
toureilla aktiivisimmat pelaajat pääsevät 
kuitenkin tapaamaan toisiaan ja vaihta-
maan kuulumisia. 

Keskustelu ja toimintamallien ke-
hittämisajatukset myös muiden kuin 
Uudenmaan alueen senioriyhteisöjen 
kanssa olisi meille oikein tervetullut-
ta. Seniorien talvipäivien yhteytyessä 
Vierumäellä voisi olla otollinen hetki vaih-
taa seniorivetäjien kesken toimintaideoita. 
Yhteiset pitkäkestoiset pelitapahtumat, 
esim. vaikkapa SGS:n järjestämä pelireis-
su vallan vieraalle maalle saattaisi edistää 
asiaa.

Puheenjohtajamme Pertti Heininen 
ottaa mielellään vastaan uusia ajatuksia 
yhteistyön kehittämiseksi. Pertin yhteys-
tiedot löytyvät kotisivultamme uasgolf.fi.

Seniorivpuheenjohtajien 
parhaat. Keskellä voittaja 
Kristian Toivio RuG, oikeal-
la ho pealle pelannut Risto 
Tuomela EGS ja vasemmal-
la kolmanneksi sijoittunut 
Rauli Askolin HGK.

uudenmaan alueen 
joukkuereikäpeli-cup
Uudenmaan alueella toimivat seurat 
mittelivät paremmuudestaan myös 
reikäpelien merkeissä. 

Tänä vuonna keskinäiseen cup-
kisaan osallistui 30 seuraa. Säännöt 
ovat matkan varrella hieman hiou-
tuneet, mutta perusformaatti on py-
synyt samana. Kaksi miestä ja yksi 
nainen muodostavat joukkueen, joka 
sarjaperiaatteella kisailee alkukier-
roksella neljän arvotun seuran kes-
ken lohkonsa voitosta ja sen jälkeen 
lohkovoittajat taistelevat keskenään 
cup-periaatteella pääsystä finaalipe-
leihin. Joukkueen saa vaihtaa joka ot-
teluun ja nykyään koko kisa pelataan 
¾-tasoituksin. Kisassa mukana olevat 
seurat maksavat osallistumisestaan 
muutaman kympin perusmaksun, jol-
la kustannetaan palkinnot ja finalis-
tien pelimaksut.

Tämän vuoden loppukisa-aree-
naksi oli valittu Rönnäs, mutta heidän 
selviydyttyään finaaliin pelikentäksi 
vaihtui Peuramaa. Reikäpelien finaa-
lissa olivat vastakkain Suur-Helsingin 
Golf ja Sea Golf Rönnäs, joista SHG 
joukkueella Kari Kauppinen, Tapani 
Saarentola ja Pirjo Sipronen vetivät 
pidemmän korren voittaen vuoden 
2014 mestaruuden. 
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VASTAuKSET

1c); LyöntipelissäJimenezinolisipitänytilmanran-
  gaistustaputatauudelleenoikeastapaikasta,josvirhe
  olisihuomattuennenseuraavanreiänaloittamista
  (Dec.15-3b/3),muttareikäpelissätulossäilyy,jos
  vastustajaonehtinytpelatapalloaanennenvirheen
  havaitsemista(Dec.15-10).

2c); Leesaayhdenlyönninrangaistuksenvapautues-
  saanvesiesteestäjakahdenlyönninrangaistuksen
  pelattuaanväärästäpaikasta(pallosaavieriä
  enintäänkahdenmailanmitanverrankohdasta,
  jossaseensiksiosuisäännönmääräämänkentän
  osaan),20-2c(vi).Leenolisisiispitänytpudottaa
  pallouudelleen.

3d); Avauslyönti(1),vääränpallonpelaaminen(2),
  harjoittelukierroksenaikana(2)sekäneljäseuraavaa
  lyöntiä–vaikkaBradleytekiharjoituslyöntinsä
  rangelleväärälläpallolla,eisitälasketaväärän
  pallonpelaamisenaikanatehdyksirikkomukseksi
  vaanrangaistusseuraa(Dec.20-7c/5).

4a); Philrikkoisääntöä11-2(tiipalikanliikuttaminen
  ennenaloituslyöntiä)pelatessaanvarapalloaan.
  Kunalkuperäinenpallolöytyi,poistuivarapallolla
  tehtyrangaistus(27-2chuomautus).

5d); Sääntö4-3a(iii)salliipelaajankorvatanormaalissa
  pelissärikkoutuneenmailanmillätahansamailalla
  jatämäsääntöonvahvempikuin4-4c,jokakieltää
  pelistäsuljetunmailankäyttämisen(Dec.4-4c/2).

Kari bastman

kari.bastman@gmail.com

Kari 
bastman 

Lassi Tilanderin Classic-weeks 

Sousse 28.11.       975e
Belek 8.4.               1399e
Uutuus! 

Etelä-Afrikka 30.1.  3950e

Reka Partasen opetusviikot 

Sousse 5.12.    1265e
Belek 28.3. & 4.4.             1759e

Even ja Horsman Dravi Golf
Belek 28.3.           1499e

Helena Safon opetusviikot
Belek 14. ja 21.3.           1539e

Asko Arkkolan golfviikko
Belek 21.3.            1429e

Seppo Palmisen 
”Buddhaa peliin”
Belek 4.4.             1429e

Luxusta elämään 
Maitan Belekin peliviikolla
Belek 11.4.             1539e

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 850 854 (golfsuora)

www.detur.fi

Varaa nyt elämäsi 
helpoin golfloma!

SENIORIGOLFARIT_DETUR_3_2014.indd   1 3.10.2014   13.19

KYSYMYKSET

1 Jimenez ja Horschel pelaavat omaa reikäpeliotte-
 luaan ja samassa lähdössä Casey ja Watson pelaavat
  samoin omaa reikäpeliotteluaan. Casey merkitsee  
 viheriöllä Jimenezin pallon ja siirtää pallon puolen 
 metrin päähän. Jimenez oli juuri sytyttämässä 
 sikaariaan eikä huomaa pallon siirtämistä, menee  
 pallolleen ja puttaa sen reikään. Kun Horschel on  
 putannut ohi ja hävinnyt reiän, virhe havaitaan.
  Ryhmä kutsuu tuomarin paikalle. 
 Mikä on tuomarin päätös?

 a) Jimenezpelasiväärästäpaikastajamenettää
  reiän
 b) Jimenezpelasiväärääpalloajamenettääreiän
 c) Eirangaistuksiaeikäreiäntulostamuuteta
 d) Eirangaistusta,muttaJimenezjoutuuuusimaan
  puttinsaoikealtapallonpaikalta

2 Lee Westwood lyö avauslyöntinsä sivuvesiesteeseen.  
 Hän mittaa kaksi mailanmittaa kohdasta, josta pallo  
 ylitti vesiesteen rajan ja merkitsee kohdan tiitikulla. 
 Lee pudottaa pallon ja se osuu kenttään 30 senttimetrin 
 päähän tiitikusta esteeseen päin. Pallo vierii esteestä 
 poispäin ja pysähtyy juuri kahden mailanmitan päähän 
 tiitikusta ja kauemmaksi reiästä. Westwood pelaa pallon 
 viheriölle ja puttaa toisella putilla sen reikään. 
 Mikä on Leen tulos tältä reiältä?

 a)5 b)6 c)7 d)8

3 Lyöntipelissä Keegan Bradley lyö palloa, jonka luulee
 olevan avauslyöntinsä paikalla. Ennen seuraavaa lyön- 
 tiään Keegan huomaakin pelanneensa väärää palloa, 
 lyö väärän pallon 150 metrin päässä oikealla olevalle 
 rangelle ja palaa etsimään omaa palloaan. Oikea pallo 
 löytyy lyhyen hakemisen jälkeen ja Bradley pelaa 

 pallonsa neljällä lyönnillä reikään. 
 Mikä on reiän tulos?

 a)6 b)7 c)8 d)9

4 Phil Mickelson lyö pallonsa taas vaihteeksi väylän  
 sivuun pitkään karheikkoon ja päättää pelata vara-
 pallon. Hän kuitenkin tiiaa pallonsa niin, että oikean-
 puoleinen tiipalikka häiritsee lyöntiä. Phil siirtää tii-
 palikkaa vähän sivumalle, lyö varapallonsa väylälle ja 
 siirtää tiipalikan takaisin. Mickelson löytää ensiksi 
 lyömänsä pallon ja jatkaa peliään. 
 Mikä on tuomarin päätös?

 a) Eirangaistusta
 b) Yksilyönti
 c) Kaksilyöntiä
 d) Philsuljetaankilpailusta

5 Ian Woosnam aloittaa kierroksensa viidellätoista mailal- 
 la ja julistaa ylimääräisen driverinsa pois pelistä asian- 
 mukaisin rangaistuksin. Myöhemmin hänen driverinsa
 varsi katkeaa avauslyönnin aikana ja Ian haluaa korvata
  katkenneen mailan pelistä poistamallaan driverilla. 
 Mitä tästä seuraa?

 a) Aikaisempienrangaistustenlisäksikaksilyöntiä
  reikääkohti,enintäänneljälyöntiä,ylimääräisen
  mailanmukanakuljettamisestajajoshänkäyt-
  tääpelistäpoisjulistettuadriveria,hänetsulje-
  taankilpailusta
 b) Korvatundriverinkäyttämisestäkaksilyöntiä
  reikääkohti,enintäänneljälyöntiä
 c) Iansuljetaankilpalustasäännön4-4crikkomisen
  takia
 d) Eirangaistusta

Uusia sääntöpähkinöitä

Sääntöpalsta
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Kaikki matkat löydät osoitteesta www.ongolf.fi
Varaukset: Puh. 020 742 8590 ma – pe 9 –17 (8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min) 

 Tältä näyttää talvi ongolfaajan silmin

Belek – neljä tasokasta 
hotellivaihtoehtoa

Lähdöt 21.3.–25.4.2015  
alk. 1395 €/1 vk ja 2390 €/2 vk

Gran Canaria/Meloneras 
– Toivottu uutuuskohde

Lähdöt   7.1. | 14.1. | 25.2. | 4.3. ja 11.3. 
alk. 1580 €/1 vk ja 2660 €/2 vk

Agadir – All Inclusive golfloma
Lähdöt 3.11., 10.11., 22.12., 12.1. ja 19.1.
alk. 1560 €/1 vk ja 2550 €/2 vk

Ras al Khaimah 
– Arabiemiraattien luksusta edullisesti
Lähdöt 28.11. | 5.12. | 22.12. | 23.1. ja 30.1. 
alk. 1590 €/1 vk ja 2690 €/2 vk

Abu Dhabi - Dubai – Timanttia golfarille
Lähtö 23.2.2015
alk. 2490 €/9 päivää

La Manga – Tyylikäs ja perinteinen
Lähtö 18.4.2015
alk. 1350 €/1 vk

Mar Menor/Murcia
 – Tasokasta golfia by Jack Nicklaus
Lähdöt 14.3. ja 21.3.2015
alk. 1350 €/1 vk ja 2290 €/2 vk

Mallorca – Tyylikäs ja trendikäs
Lähdöt 9.4. ja 16.4.2015
alk. 1470 €/1 vk ja 2710 €/2 vk

VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

vuosikoukseen ja Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
torstaina 20.11.2014 Metropoliassa, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki.

OPEN FORUM 

	 15.00		 Kahvitarjoilu
	 15.30	 Tilaisuuden	avaus	
	 	 		 Pertti Raimiala, SGS
			15.45		 SGS:n	kilpailutoiminta	2015		
	 	 		 Heikki Hallaranta, SGS
			16.10		 SGL:n	tiedotustoiminta		
	 	 		 Tero Parkkinen, Suomen Golfliitto
			16.40		 Golfin	talviharjoittelu												
	 	 		 Hanna-Leena Ronkainen, HLR Golf Oy
 17.10 Viking	Line	tänään
	 	 		 Esu-Pekka Penttinen, Viking Line	
			17.30		 Kahvitarjoilu	ja	vapaata	keskustelua	

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 17.11.2014 mennessä:
www.suomengolfseniorit.fi –> Golfseniorit –> Kokouskutsut –> Ilmoittaudu tästä 

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

LäHETTäJä:
Suomen Golfseniorit ry
Radiokatu 20
00093 VALO


