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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. Yh-
distyksen jäseniksi hyväksytään ensi vuoden 
alusta sekä miehet että naiset sinä vuonna 
kun täyt tä vät 50 vuot ta. Jäsenmaksun mak-
sa neita senioreita oli vuoden 2016 elokuun 
lopussa yli 13 380.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
olivat menneenä kautena SM-kilpailut, Audi 
Fin nish Senior Tour, Finnish Senior Open, 
Senioripokaalit ja Audi Senior Open. Lisäksi 
jär jeste tään eri seniori-ikäryhmille M55 
Haas tajatour, M65 Tour, M70 Tour, N60 
Tour ja Senior Aluetour. Vuoden 2017 alusta 
kilpailusarjat tulevat miessenioorien ikarjan 
alentumisen myötä lisääntymään. 
     Edellä mainituista SM-kilpailut ja 
Fin nish Senior Open ovat avoinna myös 
SGS:ään kuulumattomille Suomen Golf-
liiton jäsenseurojen seniori-ikäisille pelaa-
jille. Finnish Senior Open on avoin myös 
ulkomaisille pelaajille. Kansainvälisen kil-
pailutoiminnan päätapahtumat ovat EM-
joukkuekilpailut. EGA:n (European Golf 
Association) järjestämät miesten EM-kisat 
olivat elo-syyskuun vaihteessa Sloveniassa 
ja naisten vastaavat kisat samaan ai kaan 
Puolassa. Kumpaankaan kisaan Suomi ei 
lähettänyt joukkuetta. Heinäkuussa järjes- 
tettiin ESGA:n (Eu ro pean Senior Golf 
Association) miesten M70-joukkuei den 
mestaruuskilpailut Belgiassa ja M55-sarjan 
kisat elokuussa Norjassa. ESLGA:n (Euro-
pean Senior Ladies Golf Associations) 
mestaruus kilpailut, nimeltään Marisa Sga-
ravatti Trophy,  sekä N65-joukkuekilpailut 
järjestettiin syyskuussa Espanjassa.  

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. Kesä-
päiviä järjestettiin neljät eri puolilla Suomea, 
Naantalissa, Imatralla, Hyvinkäällä ja 
Nilsiäs sä. 
     SGS järjestää golf matkoja yhteistyössä 
matka toimistojen kanssa. SGS on ostanut 
tai vuokrannut jäsenistönsä käyttöön eri 
ken tiltä pelioikeuksia, joita jäsenet voivat 
käyttää maksamalla toi misto maksun. Li-
säksi jäsenet saavat alennuksia green  fee  
-maksuista usealla kentällä ja hotelleista sekä 
kotimaassa että ulkomailla.  
     SGS ylläpitää myös omia nettisivuja 
www.suomengolfseniorit.fisekä julkaisee Se-
niorigolfari-nimistä jäsenlehteä kaksi kertaa 
vuodes sa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi sen 
syyskokouksen valitsema hallitus, johon tällä 
hetkellä kuuluvat puheenjohtaja ja seitsemän 
jäsentä. 

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Golf on viime aikoina ollut muutospaineissa ja sen 
suosion jatkuminen vaatii kaikkien yhteistä toi-
mintaa ja yhteisiä ponnistuksia.

Golfin merkittävinä teemoina ovat terveys, luonto 
ja ystävät. Golfin terveysvaikutukset ovat kiistattomat ja 
kentät on rakennettu ja hoidettu luonnonkauniiksi. Golfia 
pelatessa on helppo löytää uusia ystäviä ja se, jos mikä, on 
meille senioreille tärkeää sosiaalista kanssakäymistä.

Toivonkin, että me seniorit pidämme mielessä näitä 
myönteisiä teemoja kun keskustelemme lajia vielä harras-
tamattomien ystävien kanssa. Näin viemme lajimme yh-
teistä sanomaa eteenpäin.

Senioritoiminnassa mennyt kesäkausi oli vilkas ja ak-
tiivinen. SGS:n järjestämissä kilpailuissa niin Audi Finnish 
Senior Tourilla, haaastaja- ja ikäkausitoureilla kuin alue-
toureilla osanottajamäärät pysyivät korkeina ja osallistu-
jien asenne ja suhtautuminen oli hyvin positiivista. Tämä 
helpotti kilpailuvastaavien toimintaa ja uusien menettely-
tapojen toteutumista. 

Lämmin kiitos kilpailijoille ja kaikille järjestelyis-
sä mukana olleille – jatketaan samaan malliin. Kansain-
välisissä joukkuekisoissa kausi oli poikkeuksellisen tulokse-
kas. Naisten joukkue saavutti hopeaa ESLGA:n Espanjassa 
pidetyssä Marisa Sgaravatti Trophy -EM-kisassa ja miesten 
scr-joukkue voitti pronssia ESGA:n EM-kisassa Norjassa. 

Menneellä kaudella EGA:n EM-kisoihin seniori-
joukkueet eivät osallistuneet liiton talousvaikeuksista joh-

tuen, mutta jo nyt on tiedossa, että kaudella 2017 olemme 
jälleen mukana.

Senioritapahtumista kesäpäivät jatkuivat aktiivisina 
ja rentoina peli- ja tapaamistilaisuuksina. Järjestävät seu-
rat Kultarannassa, Hyvinkäällä, Imatralla ja Tahkolla oli-
vat paneutuneet huolella asiaan ja kun järjestelyjen lisäksi 
myös sää oli suosiollinen olivat tuloksena erittäin onnistu-
neet tapahtumat.

Juhlavuoden uusi tapahtuma, Pohjanmaalla järjes-
tetty, Tavataan klo 10 keräsi mukavasti osanottajia ja to-
teamuksena oli, että kyllä golftapahtuma onnistuu ilman 
kilpailuakin, kun se hyvin suunnitellaan ja toteutetaan!

Miesten kilpailujen osalta tulevalla kaudella 2017  
tapahtuu merkittävä muutos kun miesseniorien alaikä-
raja laskee 50 vuoteen. Tänä vuonna tämä näkyi jo FST-
karsinnassa, minne mukaan pääsivät ensi vuonna vähin-
tään 50 vuotta täyttävät miehet.  

Ikärajamuutos merkitsee, että ensi vuonna Haastaja-
tour on M50 ja uutena kilpasarjana tulee M60 Tour.
Toivotetaan kaikki ”nuoret” seniorit tervetulleiksi meidän 
joukkoomme!

SGS kiittää kaikkia kilpailuissa ja tapahtumissa mu-
kanaolleita  senioreita ja muitakin jäseniämme hienosta 
kaudesta 2016.

Toivotankin kaikille golfareille aktiivista ja leppeää 
talvea ja onnea vuodelle 2017.

Pertti Raimiala

  Puheenjohtajalta

senioritoiminta 
tasaisesti eteenpäin
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kotiintuomisina
naisten hopea ja
miesten pronssi

Kuluneena kesänä olemme 
jälleen osallistuneet ESGA:n sekä 

ESLGA:n järjestämiin EM-joukkue -
kilpailuihin. EGA:n kisoihin ei Golfliiton 

säästökuurista johtuen seniorijouk-
kueita lähetetty. Suomen EM-jouk-

kueiden mitaliputki sai nyt jatkoa 
naisten napatessa hopeamitalit 

Marisa Sgaravatti Trophyssa 
Espanjassa ja M55-miesten 

voittaessa pronssiset 
vastaavat Norjassa. 

Tekstit ja kuvat: Heikki Hallaranta, Pirjo Sipronen, Ole Johansson

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

XXVI Marisa Sgaravatti Trophy -kisat pelattiin tänä vuonna 
poikkeuksellisen myöhään 5.-9.9. Espanjan Guadalminan 
Sur kentällä. Normaalisti kilpailu pelataan heinäkuun al-

kupuolella, mutta Etelä-Euroopan sää on tuolloin kuumimmil-
laan ja siksi kisat siirrettiin alkusyksyyn. Silti sää oli kisojen aikaan 
tukalan helteinen, eikä viilentävää pilvisyyttä ollut juuri nimeksi-
kään. Pelaajien kestävyys 
oli koetuksella ja nes-
teytykseen piti kiinnit-
tää erityistä huomiota. 
Osallistujajoukkeita oli
16 maasta kun uute na 
mukaan tuli Luxem-
burgin joukkue. 

Kisojen myöhäi-
nen ajankohta tiesi sen, 
että joukkueen valit-
semisen pohjana oli 
enemmän kilpailuja 
kuin aiempina vuosi-
na. Viiden kilpailun 
jälkeen sekä Sgaravatti-
joukkueemme että Mas-
ters-joukkuemme (kts. 
seur. auk.) olivat selvillä. 
Sga ra vat ti-joukkueeseen 
valittiin Anne Kokko EGS, Tuija Lindvall GT, Sointu Lassila 
KGV, Pirjo Kortesoja KlG, Marja Virtanen NRG ja Pirjo 
Sipronen SHG. Joukkueen kapteenina toimi Teija Laitto SGC.

Suomen joukkue lähti määrätietoisesti hakemaan lyöntipeli-
osuudelta paikkaa neljän joukossa, sillä maiden esittelyssä Suomen 
joukkue oli nimetty joukkueeksi, joka on hyvä ainakin paperil-
la. Paperijoukkueeksi emme halunneet jäädä ja jo ensim mäisen 
lyöntipelipäivän kolmas sija osoitti, ettei tavoite ollut utopistinen. 
Toiseen päivään lähdettiin maltillisella mielellä mutta kuitenkin 
siten, että paikka neljän joukossa varmistuisi. Pelasimme toise-
na päivänä saman tuloksen kuin ensimmäisenä ja se riitti nosta-
maan meidät toiselle sijalle. Tämänvuotisen joukkueen tasaisuus 
oli valttia ja kapteenilla Teija Laitolla olikin vaikeuksia valita sitä 
joukkueen pelaajaa, joka ei pelaisi seuraavana päivänä. 

Lohkossamme pelasivat lisäksemme Italia, Espanja ja Por-
 tugali eli kaikki ne maat, joissa helteinen keli on normipäivää. 

Suomessahan emme tällaisista hellekeleistä juurikaan olleet saa-
neet nauttia kuluneena kesänä. Välierävastustajamme Espanja 
tiedettiin kovaksi vastukseksi, mutta suomalainen sisu ja tah-
to päästä finaaliin johdattivat meidät 3,5-1,5 voittoon. Voittoa 
Espanjan joukkueesta Espanjan maaperällä, sitä emme hetkeen 
olleet uskoa, mutta totta se vain oli. Italia oli tällä välin voittanut 

Portugalin, joten finaali-
vastuksemme oli selvillä. 

Myöhäisiin iltapäi-
vän finaalilähtöihin piti
valmistautua ajan kans-
sa, sillä sää oli yhtä hel -
teinen kuin aikaisempi-
nakin päivinä. 

Kaksi otteluista rat -
kesi Suomelle hyvissä 
ajoin ja kaksi ottelua pe-
lattiin loppuun asti. Ne 
Italia kuitenkin voitti 
niukasti. Tilanteessa 2-2 
oli jäljellä olevaa ot telua
näin jatkettava uusinta-
rei´ille asti. Ottelussa 19. 
reikä tasattiin, mutta 
20. reikä toi lopulta rat-
kaisun ja Italia vei koko 

ottelun niukasti 3-2. Italialaisten leirissä riemu repesi ja meidän 
osaksemme jäi hetkellinen harmitus. Pronssimitalit vei Espanja 
lyötyään Portugalin 3,5-1,5.

Historian toinen hopeamitali yhden pronssisen lisäksi mais-
tui kuitenkin hyvälle joukkueemme keskuudessa ja palkintojen-
jaossa nähtiinkin iloista suomalaista riemua. Mitalit kaulassa tu-
limme lentokoneesta ulos ja vastaanottamassa olleet perheenjäse-
net saivat iloisia pelaajia mukaansa. 

Espanja hoiti järjestelyt varsin mallikkaasti, tosin Suomessa 
saamme olla onnellisia kunnollisesta tulospalvelustamme. Etelä-
Euroopassa tulospalvelu hoidetaan pitkälti tulostaululle tuoduilla 
listoilla. Ensi vuoden kisat ovat Italian Torinossa ja italialaiset pe-
laajat kutsuivatkin meitä sinne innokkaasti, sillä se on useamman 
italialaispelaajan kotikenttä. Vanhoja ystäviä tavattiin ja uusia tut-
tavuuksia solmittiin kuten Marisa Sgaravatti trophyn luonteeseen 
kuuluu.

Hopeamitalijoukkue Pirjo Sipronen, Tuija Lindvall, Marja Virtanen, Anne Kokko, Pirjo Kortesoja, 
Sointu Lassila ja heidän kapteeninsa Teija Laitto.

ESLGA:nMarisaSgaravattiTrophy
Espanjassa
Suomijotoisenkerranupeastihopealle

M70 EM-kisat pelattiin Belgian Waterloossa. 
Cup-kenttänä oli Golf Chateau de la Tournette, jonka 

kuvassa näkyvä klubi talo ei ole vaatimattomammasta päästä.
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Osa Master-joukkueen pelaajista lähti vielä omien peliensä päätyttyä 
cadeiksi kannustamaan Sgaravatti-joukkuettamme. 

ESLGA:n järjestämä European La dies´ Masters Team 
Champion ship -kilpailu pelattiin nyt kolmannen kerran 
yhtä aikaa Marisa Sgaravatti Trophyn kanssa. Kilpailu saa 

vuosi vuodelta lisää osallistujamaita ja rupeaa vähitellen saavut-
tamaan osanottajamäärän, joka nostaa kisan arvostusta entises-
tään. Tänä vuonna uutena joukkueena mukaan tullut Ruotsi 
lisäsi osanottajamaiden lukumäärän yhteentoista. 

Pelimuodoiltaan hieman erilainen kilpailu pelataan si-
ten, että ensimmäisenä päivänä pelataan kahden pelaajaparin 
Fourball ja sen jälkeen kaksi lyöntipelikierrosta neljällä pelaajal-
la, joista kolmen parhaan tulos huomioidaan. Lopuksi lasketaan 
nämä kaksi päivää yhteen ja voittaja on selvillä. 

Kilpailujen yhteydessä pidetyssä ESLGA:n vuosikokouk-
sessa keskusteltiin myös siitä, pitäisikö tätä kilpailua kehittää 
yhdellä lisäkierroksella tai muuttaa pelimuodot samanlaisiksi 
kuin Marisa Sgaravatissa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kisat 
saataisiin pelata omalla kentällä, sillä nyt lähdöt olivat kahtena 
päivänä Marisa Sgaravatti kilpailun jälkeen myöhään iltapäivällä, 
eikä se näin kuumassa ilmanalassa ollut paras mahdollinen aika. 
Kahden kilpailun pelaaminen samalla kentällä luo aikataulullises-
ti haasteita. Järjestäjien mukaan tarvitaan 4-5 maa ta lisää, jotta 
kilpailut voidaan eriyttää eri kentillä pelattaviksi. 

Fourball-osuuden jälkeen Suomi oli lupaavasti neljäntenä 
vain lyönnin Sveitsiä ja Italiaa jäljessä. Ensimmäinen lyöntipeli-
kierros toi kuitenkin hieman takapakkia sijoitukseen, mutta toi-

nen kierros nosti suomen joukkuetta siten, että lopullinen sijoitus 
oli kuudes. 

Kilpailun voitti Ruotsi, Sveitsi oli toinen ja isäntämaa Es-
panja vasta kolmas. Ruotsin kapteenilla Barbro Rehnqvistillä piti 
kiirettä kilpailun alla sillä hän on Ruotsin EGA-maajoukkueen 
kapteeni, nyt viimeistä vuottaan. Hänen piti kiirehtiä lauantaina 
loppuneiden Puolan EGA:n EM-kisojen jälkeen maanantaiksi 
Guadalminaan ja ehkä käydä kotonakin siinä välissä. Pitämässään 
voittajakapteenin puheessaan hän vain totesi rauhallisesti, että 
hän oli näköjään valinnut oikeat pelaajat joukkueeseensa. 

Masterilaisille jäi yksi ylimääräinen vapaapäivä oman kilpai-
lunsa päätteeksi ja moni heistä tulikin Marisa Sgaravatti -pelaajil-
le finaalipeliin caddeiksi. Suuri kiitos siitä heille. 

Ladies´ Masters Team Cham pionship -joukkueessa pelasivat: 
Erja Saraste HGK, Kyllikki Puuppo StLG, Vuokko Karjalainen 
Kurk, Tuula Merentie SGR ja Hannele Moisala EGS. Joukkueen 
kapteenina toimi Heli Ekström HGK.

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

Ladies´ Masters -joukkue: Erja Saraste HGK, Kyllikki Puuppo StLG, Vuokko Karja-
lainen Kurk, Tuula Merentie SGR ja Hannele Moisala EGS. Joukkueen kapteenina 
toimi Heli Ekström HGK oikealla.

ESGA:n 55-vuotiaiden EM-kisat pelattiin Norjan Larvikissa 
elokuun 1.-4. päivänä.

Kilpailut käynnistyivät virallisella harjoituspäivällä 
aurin koisessa säässä. Aamusta oli hiukan vilpoista villapaitake-
liä, mutta sää muuttui shortsikeliksi reilusti ennen puolta päivää. 
Normaalista poiketen kummankin joukkueemme startit olivat 
siten, että yksi ryhmä lähti heti aamusta ja toinen alkuiltapäivästä.

Championship-joukkue (scr) pelasi Larvik Golfissa ja Cup-
joukkue (hcp) Vestfolf Golfissa. Kentät olivat noin puolen tunnin 
bussimatkan päässä hotellista, joka sijaitsi Sandefjordissa.

Scr-joukkueessa pelasivat tänä vuonna Thomas Antila, 
HGK, Peter Kaske, KGC, Juha Koponen, HGK, Jukka Lintula, 
GPi, Markku Parviainen, GPi ja Ari Vauhkonen, SHG. Hcp-
joukkueen muodosti Jukka Iivari, MGC, Alpo Mäntykorpi, 
LGV, Hannu Pitkänen, IkG, Kari Sairo, MTG, Veijo Suomela, 
KG sekä Timo Tarvainen, GT.

Ensimmäinen kisapäivä valkeni aurinkoisena ja vilpoisena. 
Aamupäivän kohtuullisen tyyni keli muuttui iltapäivällä ajoittain 
erityisen navakaksi tuuleksi, joka selkeästi vaikeutti pelaamista. 
Lämpötila oli kuitenkin edellispäivän tapaan shortsikeliluokkaa.

Suomen Championship-joukkue aloitti mainiosti. En-

simmäisen kilpailupäivän jälkeen Suomi oli toisena kuuden lyön-
nin päässä kärkipaikkaa pitävästä Iso-Britannian joukkueesta. 
Kolmantena oli Italia, joka oli jäänyt Suomesta jo yhdeksän lyön -
tiä. Myös Suomen Cup-joukkue lähti toiseen päivään kelpo ase-
mista. Joukkueen neljän parhaan pelaajan tasoituksellinen yhteis-
tulos oli 301 lyöntiä. Seitsemänteen sijaan oikeuttava tulos oli vii-
den lyönnin päässä pronssipaikkaa pitävästä Portugalista. Cupin 
johdossa oli Saksa ja toisena Norja.

Toinen päivä päättyi Championshipin osalta Italian jouk-
kueen kovaan kiriin ja se hivuttautui toiseksi viiden lyönnin erol-
la Suomeen. UK oli reilussa johdossa ja neljäntenä oleva Hollanti 
reilun 20 lyönnin päässä Suomesta. Cup joukkue joutui toisen 
päivän jälkeen tyytymään 11. sijaan

Kolmantena päivänä Italia jatkoi Championship-jouk-
kueiden kisassa vahvaa nousuaan ja otti lopulta mestaruuden 
kahden lyönnin erolla UK:n joukkueeseen. Suomi säilytti kol-
mannen sijansa ja nousi jälleen podiumille kahden vuoden 
tauon jälkeen. Edellinen pronssimitali tuli Portugalissa 2014. 
Cup-joukkueen sijoitus parani yhden pykälän verran eli joukkue 
oli lopputuloksissa kymmenes.

ESGA:nM55joukkuekisat
Norjassa
Toissavuodenpronssiuusittiin

LadieśMastersTeamChampionship
Espanjassa
Kolmaspäivänostijoukkueemmekuudenneksi

Pronssijoukkue vasemmalta Thomas Antila, Markku Parviainen, Juha Koponen, 
Ari Vauhkonen, Peter Kaske ja Jukka Lintula. Takana joukkueen kapteeni Heikki 
Hallaranta.

Cup-joukkue: edessä Timo Tarvainen, Alpo Mäntykorpi, Veijo Suomela, 
takarivissä Hannu Pitkänen, Kari Sairo ja Jukka Iivari.
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ESGA:n 70-vuotiaiden 
EM-kisat  pelattiin 
Bel gian Waterloossa 

13.-15.7.2016.
Perinteiseen tapaan 

ki saviikko alkoi virallisilla 
harjoituksilla. Sääennuste 
koko viikolle lupasi koh-
tuullisen epävakaisia ilmo ja. 
Harkkapäivä saatiin pe lata 
lähes sateettomassa säässä, 
mutta jo ensimmäinen ki-
sapäivä oli haasteellisempi 
lukuisien ajoittain kovien-
kin sadekuurojen joh dosta. 
Osittain tästä johtuen 
Championship-sarjan (scr) 
kierrosajat venyivät reilun 
viiden tunnin mittaisiksi ja 
Cup-sarjassa jopa yli kuu-
den tunnin. 

Suomen scr-joukueessa 
pelasivat Martti Miettinen 
TGK, Pauli Ovaskainen MTG, Toivo Pönni TawG, Martti 
Raunio HyG, Erkki Ripatti NRG ja Teuvo Salento HaGK pe-
likenttänään Golf Club d’Hulencourt.  Cup-joukkueessa (hcp) 
pelasi vat Sep po Jääskeläinen KGV, Simo Neva salo SGC, Bengt 
Nordström MGC, Zachris Nuorivaara MGC, Rainer Nyman 

PGC sekä Matti Rissanen LG. 
Heidän pelikenttänsä oli Golf 
Chateau de la Tournette.

Ensimmäisen päivän Four-
ball-otteluiden jälkeen Suomi oli
scr-sarjassa yhdeksäntenä seit se  -
män lyöntiä kärjestä (153), joh-
dossa oli Espanja (146). Hcp-
sarjassa Norja (87p.) oli kymme-
nen pisteen johtoasemassa kak-
koseen Sveitsiin (77p.) nähden. 
Suomi oli viiden pisteen päässä 
(72p.) kakkossijasta.

Toinen pelipäivä valkeni au-

ESGA:nM70joukkuekisat
Belgiassa
Waterloonsaaliinakahdeksasjakuudessija

  
  
  EM-joukkuekilpailut       henkilökilpailut     

Suomen joukkueet: Heikki Hallaranta (scr-joukkueen kapteeni), Seppo Jääskeläinen, Simo Nevasalo, Zachris Nuorivaara, Erkki 
Ripatti, Teuvo Salento, Toivo Pönni, Pauli Ovaskainen, Martti Miettinen, Matti Rissanen, Martti Raunio, Rainer Nyman, Bengt 
Nordström sekä Ole Johansson (hcp-joukkueen kapteeni).

Parhaan tuloksen viimeisenä päivä-
nä tehnyt Rainer Nyman esittelee 
palkintolautastaan.

rinkoisena, mutta säätiedotus oli lupaillut sadekuuroja jo ennen 
puoltapäivää, mikä sitten toteutuikin. Suomen ryhmät olivat 
Championship-kentällä peräkkäin väy lällä yhdeksän kun erittäin 
kova sade- ja raekuuro yllätti. Vettä tuli todenteolla noin vartti-
tunnun, jonka jälkeen pelit keskeytettiin kun viheriöt olivat pe-
laamattomassa kunnossa. Keskeytys kesti noin puolitoista tuntia. 
Cup-kentällä ei sade haitannut niin paljon, vaan pelit jatkuivat 
normaaliin tapaan. Päivän päätteeksi Championship-joukkue oli 
seitsemännellä sijalla 11 lyöntiä mitalipaikasta. Cup-joukkue oli 
yhdeksäntenä viiden pisteen päässä mitalipaikasta.

Kolmas pelipäivä oli sään puo lesta kelvollinen. Cham- 
pion ship-kisan eli scr-sarjan voiton vei Tanska 617 lyönnillä, 
Suomen lyönti määrä oli 643, mikä oikeut ti kahdeksanteen si-
jaan. Cup-joukkue (hcp) paransi sijoitustaan päivä päivältä sijoit-
tuen lopulta kuudenneksi 271 pisteellä. Voiton vei koko matkan 
kisaa johtanut Norja 293 pisteellä. 

Päätöstilaisuudessa palkittiin myös kolmannen päivän paras 
yksittäinen tulos kummassakin sarjassa. Hcp-sarjan parhaasta tu-
loksesta 39 pistettä palkittiin Rainer Nyman.

Tämänvuotiset henkilökohtaiset EM-kilpailut oli annettu Pula Golf Resortille 
Mallorcalle. Kentän on suunnitellut Jose Maria Olazabal ja klubin miljöössä 
on hänen nimikkobaarinsa jonka seiniä koristavat mm lukuisat pelissä 
käytetyt lippikset. Lennot paikan päälle oli järjestettävä hyvissä ajoin, 
sillä lähes par haa seen turistien sesonkiaikaan käytävät kisat kuluttivat 
matkabudjettia len to jen osalta huomattavasti entisiä kisoja enemmän. 
 Miesten osalta ei kisassa nähty suomalaisedustusta vaikka maa-
kiintiön mukaan olisikin saatu edustajia mukaan. Mielenkiinnolla odotettiin 
mitä EGA:n ikärajamuutos saisi aikaan miesten sarjan kärkikahinoissa. Voi-
tos  ta kisasivat kuitenkin kisan vuosina 2008 ja 2012 voit tanut Irlannin Adrian 
Morrow sekä vuosien 2014 ja 2015 mestari Englannin Clive Jones. Nämä 
miehittivätkin kärkisijat. Vanhempi senioripolvi piti siis pintansa edelleen. 
 Naisten kisaan osallistunut Ansku Lehtonen kertoo alla oma-
kohtaisen tarinansa kisatapahtumasta.

Pirjo Sipronen

Matka alkoi sunnuntaina aikaisin aa mul -
la, saapuessamme ruuhkaiselle Helsinki-
Vantaa lentokentälle. Varsin sut jak kaan
vajaan neljän tunnin lennon jälkeen pää-
simme lämpöiselle Mallorcan turisti saarel- 
le. Ensimmäiset päivät haeskelimme koor-
dinaatteja majapaikan, ruokapaikko jen, 
me ren ja golfkentän välillä. Maanantaina 
otimme tuntumaa Pula Golfin kentän 
harjoitusmahdollisuuksiin ja vedimmekin 
hyvän treenin rangella, lähipelialueella ja 
puttigriinillä. 

Tiistaina ja keskiviikkona olivat vi-
ralliset harjoituspäivät kentällä sekä re-
kisteröityminen kisaan. Varsin verkkaan 
harjoituskierroksen aikana kentän haasteet 
tulivat hyvin esille. Tiedossa oli kenttä, 
jossa ei ole yhtään rentouttavaa lyödään-
vähän-tonnepäin -väylää. Vaikka pituutta 
naisten kisakentällä oli vain vajaat 5200 
metriä, piti joka lyönti maalata huolel-
la ja saada alas juuri oikeaan kohtaan. 
Toivottavaa oli myös, ettei joutunut put-
taamaan ryhmässään ensimmäisenä, sillä 
greenien kallistukset olivat varsin työläät 
lukea. Bunkkereissa oli niukasti hiekkaa, 

mikä aiheutti mo nelle päänvaivaa teknii-
kan kanssa.

EM-kisoissa on tapana, että kaksi en-
simmäistä kierrosta pelataan samoissa ryh-
missä ja minulla kävikin hyvä onni pelika-
vereiden suhteen. Pääsin pelaamaan wale-
siläisen 2014 EM-mestarin Jane Reesin ja 
saksalaisen ensikertalaisen 1,1 tasoituksen 
omaavan Caroline Effertin kanssa. 

Torstai-aamuna meidät kuljetettiin 
golfautoilla kymppitiille, josta löimme 
ulos klo 8.11. Kierros sujui varsin iloisissa 
merkeissä, vaikka omassa pelissäni jouduin 
välillä pahaan bogi-junaan. Tulostauluun 
sain kirjattua tuloksen 84 lyöntiä ja sitten 
vain odottelemaan muiden ladyjen tulok-
sia. Tulostaso olikin varsin kovaa luokkaa, 
joten seuraavana päivänä oli pakko paran-
taa, mikäli halusi selvitä cutista 33 parhaan 
joukkoon. 

Olen aina ajatellut, että olen aamu-
pelaaja, mutta onneksi löysin perjantaina 
pelirytmin mainiosti, vaikka lähtöaika oli 
klo 13.11 ykköstiiltä. Kierroksen huippu-
suoritus tuli neljännellä väylällä, kun nep-
pasin greenibunkkerista suoraan kuppiin 

ja sain ensimmäisen punaisen merkinnän 
tuloskorttiin. Iloisissa tunnelmissa kirja-
sin itselleni kokonaistuloksen 78 lyöntiä. 
Tulos riittikin jaettuun 29. sijaan ja jatko-
pelit olivat varmat, jippii.

Finaalikierrokselle pääsin pelaamaan 
jo midien Suomi-Ruotsi maaotteluista tu-
tun Anette Djupin ja saksalaisen Susannen 
kanssa. Mukaan lähti myös kämppikseni 
Pirjo Sipronen. Minulla oli matkalla mu-
kana oma vetävä ja jarruttava sähkökärry, 
jota ilman varsin mäkisestä kentästä en 
olisi millään selvinnyt jäykkien nilkkojeni 
takia. Pirjo auttoi minua tosi paljon, sil-
lä finaalikierroksella tuli käytyä kuudes-
sa bunkkerissa, ja myös vesihuolto pelasi 
mainiosti. Pakolliset kolme bogia loppuun 
ja tulokseni 81 lyöntiä oikeutti jaettun 26. 
sijaan.

Kaiken kaikkiaan neljänsistä henki-
lökohtaisista EM-kilpailuistani jäi erittäin 
mukavat tunnelmat. Kentän henkilökunta 
ja EGA-organisaatio piti meistä pelaajis-
ta erinomaista huolta. Ilmat olivat varsin 
lämpöiset mittarin liikkuessa aamun 20 
asteen ja päivän 30 asteen välillä. Ainoa 
duffi oli Motocaddyn sopimuksen irtisa-
noutuminen päätösväylälle siirryttäessä. 
On neksi jäljellä oli enää viimeinen ylämä-
ki klubille. 

Anna-Maria Lehtonen

EGA:nhenkilökohtaisetkisat
Mallorcalla

Ansku EM-kisoissa 
Pula Golf Resortissa
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Puheenjohtaja Pertti kertoi bussimatkalla tilastotietoa ko. mat-
koista. Ensimmäinen kohde oli Tunisian Hammamet marras-
kuussa 2006. Matkoja on tehty 14 eri maahan ja osallistujia on 
ollut kaikkiaan yli 4 700. Jäsenmatkoja tehtiin satunnaisesti jo 
1980-luvulla Ritva Vuolan vetäminä, mutta nykymuodossaan 
ne alkoivat 10 vuotta sitten 2006. Muistan hyvin, kun matkojen 
järjestämisestä ensimmäisen kerran keskusteltiin SGS:n hallituk-

sessa syksyllä 2006. Kokeilukohteeksi ehdotettiin Latviaa, mutta 
keskustelut matkatoimistojen kanssa toivat tulokseksi Tunisian, 
hinnan ollessa ratkaiseva tekijä. Matka Hammametiin ylitti kaik-
ki odotukset ja osallistujia oli lopulta kolmen viikon aikana 252! 
Matka sinänsä olisi oman juttunsa arvoinen, mutta menkäämme 
tähän juhlamatkaan.

Matkaalkaa
Lentomatka Helsingistä Barcelonaan maanantaina meni aika-
taulussa, mutta bussikuljetus hotellille vei melkein kaksi tun-
tia, koska olimme liikenteessä pahimpaan iltaruuhka-aikaan. 
Sisäänkirjoittautumisen Hotel Camiral´iin ja nopean kotiutumi-
sen jälkeen ehdimme illalliselle klo 20. Meille oli varattu oma 
tila ravintolasalista missä istuimme kahdessa isossa neliössä ja 
puheensorina oli melkoinen. Menu oli tomaattikeittoa, broileria 
ja juustokakkua. Juomat menivät jokaisen huoneen laskuun ja 
laskutus näytti niin sekavalta, että katsoimme parhaaksi mennä 
itse tarkistamaan asian. Kymmenen maissa osa porukasta siirtyi 
baarin puolelle ja osa tunsi vastustamatonta vetoa omaan huo-
neeseen.

Helpompikenttäensin
Aamiainen oli runsas ja banaaneja sai viedä evääksi. 
Kuljetukset hotellilta golfklubille, jonne oli matkaa noin 400 
metriä, hoituivat hotellin omalla autolla.

Ensimmäiseksi pelikentäksi oli varattu PGA Cata llunyan 
helpompi ja tasaisempi Tour Course, jonka pituus keltaisilta 
on 5 476 ja punaisilta 4 681 metriä. Tasaisia paikkoja siellä oli 

harvakseltaan ja aloimmekin pohtia kummoinenkohan se toinen 
kenttä sitten onkaan. Kilpailumuodoksi oli bussimatkalla valittu 
Valssi eli neljän hengen joukkueesta ensimmäisellä reiällä otetaan 
paras tulos ja toisella kaksi parasta ja kolmannella kolme parasta 
ja tällä rytmillä jatketaan loppuun asti. Voittajajoukkue  aloitti 
valssinsa viimeisenä saaden 65 pistettä ja siinä pelasivat Tuula ja 
Leif Lindroos sekä Eila ja Pertti Raimiala. Kolme parasta jouk-
kuetta palkittiin illallisen päätteeksi. OnGolf tarjosi kuohuviinit 
kaikille. Tiistain menu oli pinaattisalaattia, possun ribsejä ja pork-
kanakakkua.

YkköskenttäStadiumCoursevuorossa
Keskiviikkona vuorossa oli PGA Catalunyan ykköskenttä Stadium 
Course, pituus keltaisilta 6104 metriä ja punaisilta 5089. Meitä 
oli etukäteen valistettu, että kentällä on paljon korkeuseroja ja 
pitkiä siirtymiä. Niinpä golfautot tekivät aamulla kauppansa. 
Kilpailumuoto oli jälleen joukkuekohtainen, tällä kertaa muun-
nelma vähemmän tunnetusta Irlantilaisesta nelipallosta eli 7-7-
4. Pisteet lasketaan valssimaisesti, mutta seitsemältä ensimmäi-
seltä reiältä otetaan yhden tulos, seitsemältä seuraavalta otetaan 

10-vuotisjuhlamatka 

PGA CAtAlunyAAn

kahden tulos ja neljällä viimeiseltä reiältä 
kolmen tulos. Voittajajoukkueessa pela-
sivatt Turkka Tunturi, Timo Kemilä, Leo 
Mäkäräinen ja Olli Raitakari 67 pisteellä.

 Illallinen nautittiin jälleen yhdessä 
ravintolan kabinetissa. Tarjolla oli Caesar-
salaattia, ankkaa ja jäätelöä. Palkintojen 
jaon jälkeen jakauduttiin tutun kuvion 
mukaisesti jälleen baariin tai omaan huo-
neeseen.

Viimeinenpelipäivä
Torstaina kilpailumuotona oli henkilö-
kohtainen pistebogey erikseen miehille 
ja naisille. Lähtöryhmät oli tehty tämän 
mukaisesti. Kisan jälkeen siirryimme pak-
kaamaan, sillä lähtö lentokentälle oli kello 
neljä aamuyöllä. 

Viimeisenä iltana jäsenet olivat 
panneet parasta päälleen, olihan nyt 

juhlaillallinen. Illallisen pää-
ruuaksi sai valita kalaa tai lihaa. 
Ensinmainittu vei voiton ylivoi-
maisesti tuloksin 22–6. Kym-
menvuotisjuhlan kunniaksi 
menu oli erinomainen ja sisälsi 
viinit. Alkuruokana tarjottiin 
Iberia-kinkkua, juustosalaattia, 
cocaleipää, ankkaterriiniä ja 
käsin tehtyjä pinaattikrokette-

ja. Jokainen sai ottaa tarjoiluvadeilta mitä 
halusi. Pää ruokana oli meriahventa tai 
Tenderloin-pihvi. 

Illan lopuksi jaettiin palkinnot. Nai-
sten sarjan voitti Eila Raimiala (30 pis-
tettä), mutta palkinnon sai toiseksi tullut 
Anja Salonniemi (27 p). Miesten sarjan 
voitti ylivoimaisesti ensimmäistä kertaa 
mukana ollut Timo Kemilä. Pertti kertoi 
SGS:n matkoista ja Esko Klemola lauloi 
”Kaks kisälliä kerran” seniorigolfarille so-
vitettuna.

Aikainenherätys
Perjantaina kotimatka alkoi siis klo neljä 
yöllä. Matka lentokentälle meni nyt suju-
vammin kuin tullessa ja niinpä meillä oli 
hyvää aikaa jonottaa tee-se-itse -lähtösel-
vitykseen ja erikoismatkatavarahihnalle. 
Ehdimme myös aamukahville ja ostok-

Viisipäiväiselle SGS-matkojen 10-vuotistaivalta juhlivalle matkalle Kataloniaan syyskuun 26.-30. päivänä osallistui 28 
senioria. Ensikertalaisia oli neljä ja yli kymmenellä SGS:n järjestämällä matkalla oli ollut suurin osa porukasta – pari 
pariskuntaa reilusti yli kahdellakymmenellä.

Tiillä olevasta pallosta päätellen Esko 
Klemolan mallikas svingi Stadium 
Coursen ykköstiillä on vasta harjotusta. 

Viimeisen päivän kilpailun miesten 
sarjan ylivoimainen voittaja Timo Kemilä 
vastaan ottaa juhlaillallisella palkinnon 
Pertti Raimialalta. 

sille. Lensimme Norwegianin koneella ja 
se oli melkein loppuun asti aikataulussa, 
mutta koneen yrittäessä las keutumista 
Helsinki-Vantaan lentoken tälle, se joutui 
kesken laskeutumisen nou semaan ylös ko-
van puuskittaisen tuulen takia. Teimme 
laajan ympyrän Etelä-Suomen yläpuolella 
ja ihmettelimme, mitä oikein tapahtuu. 
Kone tärisi välillä suorastaan pelottavas-
ti ja osalle matkustajista tuli huono olo.  
Kapteenin välikuulutus olisi mielestäni 
ollut paikallaan. 

Yhteenveto
Kokonaisuutena matka oli ainutkertainen 
ja mielenkiintoinen. Stadium Course on 
valittu maailman sadan parhaan kentän 
joukkoon, sijalle kolme Euroopan man-
tereen kentistä ja Espanjan kentistä sijalle 
yksi. Olen pelannut aika monella Espanjan 
kentällä ja itse rankkaisin Valderraman si-
jalle yksi, mutta siitä on aikaa kun viimek-
si pelasin siellä. Harjoitusmahdollisuudet 
PGA Catalunyan  resortissa ovat sen si-
jaan aivan omaa luokkaansa – ehdoton 
ykkönen ainakin Euroopassa. Olimme 
sen verran lyhyellä matkalla, että harjoi-
tusmahdollisuuksia kovin moni meistä ei 
hyödyntänyt. Hotellin yleiset tilat olivat 
tyylikkäästi sisustetut. 

Ihan mukava matka jälleen kerran. 
Näille jäsenmatkoille lähtevät ovat kaikki 
yhteisöllisiä senioreita, joten mukaan voi 
tulla yksin tai yhdessä.

Marja Virta
SGS kunniajäsen

Kuvat: Anneli Tuominen, Pertti Raimiala
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Golfseniorien kolmas kesäpäivä valkeni pilvisenä, mutta pou-
taisena Imatralla 21. heinäkuuta. Ohut pilvipeite viipyi 

kentän kattona koko golfkierroksen ajan aueten vasta palkinto-
jenjaon ja kotiinlähdön aikaan. Kuivin jaloin kierrokselta toki 
selvittiin, ja lämpöäkin oli sopivasti.

Kenttä oli mukavassa keskikesän kunnossa ja kenttähenkilö-
kunta oli asetellut liput griineille senioriasentoon, mikä näkyikin 
melko kovana tulostasona. Seniorien viihdyttämisestä kitaroinnil-
la huolehti kotiseuran seniori Rauno Järvinen ”orkestereineen”.

Imatran Golfin kartanomaisemassa sijaitsevalle kentälle läh-
ti moni vieras ensimmäistä, vaan ei toivottavasti viimeistä kertaa. 
Kenttähän on maastollisesti senioreille sopiva ja maisematkin var-
sinkin etuysillä silmiä hiveleviä.

  Golfkierros sujui Imatralla tosi ripeästi, niinpä nopeim-
mat palauttivat korttinsa noin neljä tuntia liikkeellelähdöstä. 
Palkintoja rohmusivat eniten kotiseura Imatran Golf ja naapuri 
Lappeenrannan Viipurin Golf. Miesten sarjan ykkönen oli IG:n 
Pertti ”Holari” Värri tahkoten 42 bogipistettä. Toisen sijan nap-
pasi Viipurin Golfin Matti Sakara 39 pisteellä ja kolmas oli saman 
seuran Kari Rissanen tehden myös 39 pistettä. Naisten puolella 

  Kesäpäivät    
2016  

Sääennusteet saivat huutia Suomen Golfseniorien toisilla ke-
säpäivillä Hyvinkäällä tiistaina 12. heinäkuuta. Vaikka edel-

lispäivän ennusteet vielä enteilivät tapahtumapaikalle sadetta ja 
salamointia, sää näyttikin senioreille suopean puolensa tarjoten 
kierroksella riittävästi aurinkoa ja sopivan haasteellisesti tuulta.

Suomen Golfseniorien puheenjohtaja Pertti Raimiala tun-
nusti tervehdyssanoissaan pyöräh-
delleensä vielä aamuvarhaisella sa-
teentorjuntatanssin, jotta pelikelin-
kin puolesta kaikki olisi HyviGolfin 
kentällä kunnossa ja kohdallaan kil-
pailukierroksen koittaessa.

Auringon jo pilkistellessä pil-
venreunan takaa golfseniorien pääl -
lysmies saattoikin saatella 90 pe-
laajan joukon klubin edustalta tai-
paleelle kehottaen pitämään haus kaa 
ja pelaamaan hymyssä suin. Iloinen 
ja rento tunnelma oli tosin aistitta-
vissa jo hetkeä aikaisemmin seniori-
en kokoontuessa klubille jälleenta-
paamisen riemussa ja kuusimiehisen 
viihdeorkesteri Vivan sävelten tah-
dissa.

Itse kilpailussa yöllisen rankan 
sateen jäljet näkyivät kentän muu-
tamilla väylillä vesilätäkköinä, jot-
ka saattoivat stopata kunnon rullit. 
Hieman helpotusta väylälyöntei-
hin toi käytössä ollut siirtosääntö. 
Samoin olosuhteet oli huomioitu 
CBA:ssa, joka oli -1. Joka tapa-
uksessa hyväkuntoinen ja etenkin 
viheriöiltään loistotimmiin viimeis-
telty kenttä sekä lopulta suotuisaksi 
muuttunut sää tarjosivat kisakier-
roksella nautintoa yllin kyllin, vaik-
ka tulos ei pelaajan odotuksia ehkä 

täysin täyttänytkään.
Miesten päivän parhaasta tasoituksettomasta lyöntipelitu-

loksesta vastasi HyG:n Matti Kettunen (84) ja naisten saman 
seuran Anja Huhtamäki (93). Lähimmäksi lippua -kisassa holari 
jäi HyG:n Eija Rantaselta vain viidentoista sentin päähän. Kun 
pisimmässä avauslyönnissä kunnostautuivat SGS:n omat mie-

het, pantiin palkinto arvontoihin. 
Naisista puolestaan Tiina Fonsen-
Lehtonen, KGV, vei nimiinsä vastaa-
van erikoiskisan.

Kotikenttäedusta näytti olleen 
pb-kilpailussa etua, sillä sekä naisten 
että miesten sarjassa puolet kärki-
kuusikosta oli isäntäväkeä. Etenkin 
miehet kävivät voitosta tiukan tais-
ton, joka päättyi lopulta HyG:n 
Jarmo Turusen voittoon 35 pisteellä. 
Samaan pistemäärään ylsivät myös 
toiseksi tullut saman seuran Matti 
Kettunen ja kolmanneksi golfannut 
HGK:n Heikki Koski. Myös KyG:n 
Olli Penttilä pelasi 35 pistettä sijoit-
tuen sillä neljänneksi. Vain pistet-
tä heikommalla tuloksella HyG:n 
Pentti Jokinen ja LoG:n Rauno 
Saarinen joutuivat tyytymään vii-
denteen ja kuudenteen sijaan.

Naisten puolella sijoitukset  rat-
kesivat miehiä selvemmin eroin. 
Voiton vei Helena Lappalainen, 
KlG, 34 pisteen tuloksella. Kärki-
kuusikkoon pelasivat lisäksi NGK:n 
Anneli Lindfors (33), HyG:n 
Pirjo Hörkkö (32), saman seuran 
Eija Kakko (31), PGH:n Susanna 
Saarinen (31) ja HyG:n Pirjo 
Virtanen (29).Hyvinkään Golfissa senioriorkesteri Viva toivottaa kesäpäivävieraat 

tervetulleiksi ja alakuvassa osanottajat odottavat kentälle pääsyä.

Naisten sarjojen palkitut ja heidän keskellään miesten parhaan scr-tuloksen tehnyt 
isäntäseuran Ossi Sorjonen, joka myös vastasi kilpailun järjestelyistä.

HyViNkääN kESäPäiViLLä kAikki HyViN

PiLViPOuTAiNEN kESäPäiVä iTäRAJALLA

>>>

kESäPäiVäT PELATTiiN HyViSSä kELEiSSä
Viime kesän neljään tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 355 pelaajaa. Suurin menestys oli 
Kultarannassa, jossa oli reilusti yli sata pelaajaa. Vaikka kulunut kesä ei sään puolesta ole ollut 
paras mahdollinen sade ei päässyt haittaamaan kesäpäivätapahtumia, Kultarannassa ja Tahkolla 
keli oli jopa loistava ja Hyvinkäällä ja Imatrallakin uhkaavat sateet väistyivät kesäpäivien tieltä. 
90-luvulla senioripäivänä alkaneet kesätapahtumat ovat viime vuosina kasvaneet ja vakiinnutta-
neet paikkansa golfseniorien tapahtumakalenterissa. Viime vuosina Kesäpäiviä on heinäkuussa 
vietetty neljällä eri paikkakunnalla ympäri Suomea. Tämä tuntuu sopivalta annokselta ja väkeä 
on riittänyt mukavasti jokaiselle klubille.      

kuLTARANNASSA AuRiNkOA JA TuuLTA

SGS:n kauden 2016 kesäpäivät 
käynnistyivät Naantalin Kulta-

ranta Golfissa aurinkoisessa, mutta 
myös tuulisessa säässä. Kultarantaan 
kokoontui peräti 111 seniorigolfa-
ria tapaamaan vanhoja tuttuja ja 
kilpailemaan pb-kilpailussa kaikin 
puolin hyväkuntoisella kentällä.

Päivä alkoi infolla, jossa 
SGS:n tervetulotoivotuksen jäl-
keen Kultarannan toiminnan-
johtaja Jouni Kankaanpää kertoi 
päivän kilpailusta, kentästä ja 
opastuksesta eri tiipaikoille. Sen 
jälkeen joukko hajaantui eri puo-
lille kenttää ja kilpailu alkoi siree-
nin soidessa kello 9.30. 

Kierroksen jälkeen pe laa jia 
alkoi valua takaisin klubille, jossa 
nopean saunan ja suihkun jälkeen siirryttiin keittolounaan kimppuun. Aterian aikana meitä viihdytti 
Matti Liitola Turusta laululla ja hanurinsoitolla.

Palkintoseremonia aloitettiin erikoispalkinnoilla, joista SGS:n logopaitojen toimittaja, Maili Soukka 
jakoi ensin sponsoroimansa lähimmäs lippua -palkinnot Anneli Lindforsille Nurmijärveltä ja Tapani 
Barckille Kultarannasta. Pisimmistä draiveista palkittiin Archipelagian Marja Narvia ja Kultarannan 
Jouni Kaivola SGS:n palloilla samoin kuin parhaat scratch-tulokset: Liisa Nordenswan, Archipelagia, 85 
ja Pekka Röppänen, Alastaro, 80.

Naisten PB-kilpailun voitti Liisa Nordenswan tuloksella 40, seuraavina 2) Liisa Santanen, PGH, 39 
3) Marita Jaatinen, SaG, 37 4) Raina Karvonen KGCN, 37 5) Mailis Lappalainen, UGK, 37 ja 6) Lahja 
Laitinen, MGC, 36 pistettä.

Miesten voittaja oli Pekka Röppänen 36 pisteellä ennen Loimijoen Rauno Saarista samalla pistemääräl-
lä. Seuraavat sijat menivät 3) Matti Poutanen, AG, 35 4) Kalle Pyykkönen, UGK, 35 5) Jyrki Junnila, UGK, 

35 ja 6) Pekka Kummala, KGCN, 35 pistettä. Lopuksi arvottiin vielä palloja osanottajien kesken.
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Nilsiän Tahkovuorelle kokoontui 28. heinäkuuta yhdeksän-
kymmentä seniorigolfaria päättämään kauden 2016 kesä-

päiväsarjaa.
Tapahtumaa suosi hieno kesäinen sää ja niin kauden kesä-

päiväkiertue saatiin hienosti päätökseen Tahkon todella kauniil-
la Old Coursella. Mukavan kierroksen päätteeksi saimme myös 
nauttia maittavasta buffet-lounaasta.

 Palkintojenjaossa aloitettiin erikoispalkinnoilla. Lähimmäs 
lippua pääsi Ylä-Savon Heikki Taskinen 1,53m. Hänet   palkit-
tiin SGS:n logopaitoja myyvän Maili Soukan sponsoroimalla hie-
nolla laukulla. Pisimmän draivin löi naisissa Maija Hakkarainen 
Tahkolta ja miehissä Ylä-Savon Kari Leinonen, joka voitti myös 
miesten parhaan scr-palkinnon tuloksella 81 lyöntiä. Naisten par-
haan scr-tuloksen teki Hill Siden Merja Vähäkainu 88 lyönnillä. 
Kilpailun ulkopuolella Pirjo Sipronen SGS:n hallituksesta pelasi 
87 lyöntiä.

Pistebogey-kilpailuissa palkinnot jakautuivat naisissa seu-

raavasti: Lohjan Maili Soukka voitti ennen Peuramaan Riitta 
Hedbergiä, molemmilla 36 pistettä. 35 pistettä onnistui kerää-
mään kolme pelaajatarta seuraavassa järjestyksessä: 2) Ritva 
Hämäläinen, VGC, 3) Armi Huhta, TGS ja Kirsti Jaakkola TGS. 
Viimeisen palkinnon sai PuulaGolfin Merja Alisalo.

Miesten paras oli 38 pisteellä Keimolan Jorma Kuos manen, 
seuraavina 36 pisteellä 2) Markku Kisonen, Tarina ja Seppo 
Hakanen, PGB. Seuraavat sijat menivät Ylä-Savon Kari Leinoselle 
35 p ja 34 pistettä pelanneille Mikko Yläraasakalle, YSG ja Kari 
Tahvanaiselle, HGK.

  
Lopuksi kiitokset kaikille osanottajille ja järjestäville seuroille ja 
niiden henkilökunnille onnistuneista Kesäpäivistä!  

Tekstit: Seppo Rönkkö (Hyvinkää) 
               Ossi Sorjonen (Imatra) 
 kristian Toivio (Kultaranta ja Tahko)     
Kuvat:     Ole Johansson, Seppo Rönkkö, Maili Soukka, kristian Toivio

Euroopan Golfliitto (EGA) päätti vuosikokouksessaan marras-
kuussa 2015 alentaa miesseniorien ikärajaa 50 vuoteen. Päätös 
tuli voimaan vuoden 2016 alusta ja koski tässä vaiheessa 

EGA:n yksilö- ja joukkue EM-kilpailuja. EGA totesi päätöksessään, 
että kukin jäsenmaa tekee omat kansalliset päätöksensä itsenäisesti. 
Suomessa päätettiin soveltaa tuota ikärajamuutosta vuodesta 2017 
alkaen.

Euroopan seniorijärjestö (ESGA) päätti puolestaan elokuus-
sa 2016 pitämässään kokouksessa säilyttää ikärajan ennallaan, eli 
55 vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kerran vuodessa pidettäviin 
ESGA:n EM-kisoihin valittavien pelaajien tulee olla täyttänyt 55 
vuotta ennen ensimmäistä kilpailupäivää. Käytännössä tämä hiukan 
hankaloittaa joukkueiden valintaa kun sekä Finnish Senior Tourilla 
että M50 Haastajatourilla ikäraja on ensi vuonna 50 vuotta. 

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, ovat R&A ja USGA 
päättäneet säilyttää amatöörimiesten seniori-ikärajan ennallaan eli 
55 vuodessa. Näin ainakin USA:ssa ja Brittein saarilla säilyy vanha 
ikäraja. Mitä muut EGA:n jäsenmaat Euroopassa ovat päättäneet ei 
ole tällä hetkellä kaikilta osin tiedossa.

Valtakunnalliset seniortourit 2017
Miesten valtakunnalliset Tourit tulevat ensi vuonna olemaan:
• Finnish Senior Tour (M50) 
• M50 Haastajatour 
• M60 Tour
• M65 Tour
• M70 Tour  
• M75 Tour
Kussakin yllämainitussa ikäluokassa pelataan myös omat lyöntipe-
lin SM-kilpailut kuten myös ikäluokassa M80. Alue tourilla miesten 
sarjat tulevat olemaan M50, M60, M65 ja M70.

miEssEnioriEn ikäraja 
laskEE 50 vuotEEn

Finnish Senior Tourin 2017 karsintakisaan Hyvinkäällä pääsivät osal-
listumaan myös ensi vuonna vähintään 50 vuotta täyttävät pelaajat. 
Ryntäys oli odotetusti suuri ja yli 60 pelaajaa jäi rannalle. Kuvassa sa-
mana päivänä Espoon Tapiola Golfissa pelatusta MidTourin kisasta kii-
rehtineet pelaajat HyG:n ykköstiillä. Kiire kannatti, sillä karsinnan par-
haan tuloksen 73 lyöntiä teki keskellä seisova Jukka Lehtonen KGV ja 
toiseksi parhaan 74 Matti Moilanen JG oikeassa laidassa. Vasemmalla 
Timo Huuhtanen HGK.

Vuoden 2017 alusta miesseniorien ikäraja alenee myös Suomessa 50 
vuoteen. Se tarkoittaa, että senioritoiminnan piiriin tulee viisi uutta 
ikäluokkaa (50-54-vuotiaat) eli noin 10 000 uutta pelaajaa ja sillä 
tulee olemaan seurannaisvakutusta moneenkin asiaan. Ensisijaisesti 
ikärajamuutos koskettaa kilpapelaajia, mutta myös ns. klubigolfareita, jotka 
nyt pääsevät osallisiksi niin valtakunnallisella kuin seuratasolla tapahtuvaan 
monipuoliseen senioritoimintaan.  

VG otti   ykkössijan. Maritta Kauppinen teki hienot 39 pistet-
tä. Kakkoseksi pelasi IG:n Seija Lehtola 38 pistettä ja kolmas oli 
Liisa Stenberg 37 pistettä, hänkin kotiseuran seniori.

Myös parhaat scratch-pelaajat palkittiin. Miesten paras 
scratch-tulos oli 85 lyöntiä, tekijänä IG:n Ossi Sorjonen. Kaisa 
Mattila Vuosaari Golfista oli 88 lyönnillä paras scratch-pelaaja 
naisten sarjassa. Erikoiskilpailujakin pelattiin. Kauniilla kasiväy-
lällä lähimmäs lippua pallonsa sai Marjatta Saarinen Loimijoki 
Golfista. Matkaa lipulle jäi  vain 2 metriä ja 67 senttiä! Pisimmät 
draivit kevyen myötätuulen avustamina löivät Maritta Kauppinen 
Viipurin Golf ja Seppo Isbom Imatran Golf.

Hienoksi lopuksi arvottiin vielä läsnäolleiden kesken mu-
kava määrä logopalloja.  Miellyttävää arvontatehtävää hoitivat   
SGS:n Anneli Tuominen ja Paavo Reunanen. 

kAudEN kESäPäiViEN PääTöS uPEiSSA PuiTTEiSSA 
TAHkOLLA

SGS:n Anneli Tuominen on Imatralla päässyt kesäpäiväkilpailussa palkittujen miesten 
keskelle.

  K
esäpäivät    

 2016  

Avausinfoa Tahkon Old Coursen klubilla pitää kilpailujohtajana toiminut seuran kap-
teeni Teppo Uusitalo.

Lyöntivuoroa kauniilla seiskaväylällä odottavat Tahkon Teppo Uusitalo, Keimolan 
Anne Salovaaran ja Lohjan Maili Soukka.
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K eväällä 2015 saimme Event Tra- 
veliltä sähköpostia, jossa tarjottiin 
golfmatkaa Karibian saarille tam-

mikuussa 2016. Innostuimme asiasta heti, 
sillä meillä oli monta hyvää syytä juhlia 
pyöreitä syntymäpäiviä, 30. hääpäivää ja 
ensi tapaamista Laajasalon golfkentällä ke-
sällä lähes 40 vuotta sitten. 

Matkalle lähti vetäjän Christer ”Kik-
ke” Herlinin (HGK:n jäsen vuodesta 
1968) lisäksi kuusi innokasta pariskun-
taa, Vuosaarigolfista 4 jäsentä,  Vaasasta 2, 
Peuramaalta 2 , Sarfvikista 1, Talmasta 1, 
SHG:stä 1 ja HGK:sta 1 eli yhteensä 13  
golfaria. Nuorin osallistuja oli 46 vuotta ja 
vanhin 80 vuotta. Kikke oli järjestänyt ta-
paamisen kaksi viikkoa ennen matkaa, jos-
sa risteily-yhtiön edustaja kävi huolellisesti 
läpi, mitä kaikkia dokumentteja piti täyt-
tää netin kautta ennen matkaa, millaista 
pukeutumista odotettiin eri tilanteissa ja 
mitä risteilyhinnan lisäksi oli tarjolla mm. 
erilaisia juomapaketteja ja retkiä. Jokainen 
perhe sai 47-sivuisen ”Hyvä tietää ristei-
lystä” -ohjelmavihkosen, johon tutustumi-
sesta oli todella hyötyä.

matka alkaa
Matkaan lähdettiin lauantaina 2.1.2016 
Finnairin suoralla lennolla (11 tuntia) 
Helsingistä Miamiin, josta oli kuljetus  
Fort Lauderdaleen, jossa vietimme kaksi 
yötä. Osa porukasta lähti seuraavana 
aamuna golfaamaan hienolle Plantation 
Preserve Golf Course & Club’in kentälle 
ja illalla Florida Panthersin stadionille 
NHL-ottelua katsomaan. Osa tutustui 
kaupunkiin omin päin. Varsinainen ris-
tei ly alkoi maanantaina 4.1. Laivalle pi-
ti saapua ehdottomasti viimeistään 90 
minuuttia ennen lähtöä. Matkatavaroihin 
piti taitella sähköpostilla saamamme 
”tagit” ja kirjoittaa nimi ja hytin numero. 
Kuljetus Fort Lauderdalen satamaan oli 
hieman myöhässä, mutta se ei haitannut, 
sillä siihen oli varauduttu. Saman päi vän 
aikana lähti yhdeksän suurta risteily alusta. 
Oma Serenade of the Seas -lai vam me 
näytti kaikessa komeudessaan pieneltä 
näitten mammuttien rinnalla. Laivaan 
kirjautuminen sujui yllättävän tehokkaasti 
ja matkatavarat löysivät ennemmin tai 
myöhemmin tiensä oikeaan hyt iin. Kolme

Teksti: Marja Virta

Kuvat: Jouko Laitinen ja Marja Virta

varttia ennen lähtöä oli kaikille pakollinen pelastusharjoitus, joka 
toteutettiin ko koon tu malla laivan teatteriin omissa en nakkoon 
ilmoitetuissa ryhmissä. Laivasta löytyivät kaikki mainoksen 
lupaamat ajanvietteet, kuten seinäkiipeily, minigolf, spa, kunto-
sali, useita uima- ja porealtaita, pingis- ja biljardipöytiä, pikku 
putiikkeja, joissa myy tiin lähinnä tunnettuja merk ki tuotteita ja 
taidegalleria valokuvista ja maalauksista. Joka ilta jaettiin laivan 
oma lehti, johon oli listattu kaikki seuraavan päivän ja illan 
tapahtumat, joita oli paljon.

kolme meripäivää alkuun 
Menomatkalla laivalla vietettiin kol me me ri päivää eli syötiin, 
juotiin, pe lattiin minigolfia, otettiin aurinkoa kansi tuoleissa ja 
osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin, jokainen mieltymystensä 
mukaan. Keskihintainen hyt ti ikkunalla ilman parveketta 
oli melko pieni 16 -18 m2, mutta kaappi- ja laa tikkotilaa oli 
riittävästi. Ihmettelimme kuinka ylilihavat amerikkalaiset 
mahtui vat olemaan hytissä ja erityisesti suihku kaapissa.

golfia karibian saarilla 
Ensimmäinen golfkohde oli torstaina 7.1. Aruban saarella 
Oranjestadissa Tierra del Sol Resort & Country Club, joka oli 
desert- ja linkskentän välimuoto pitkine siirtymineen. Kenttien 
pituudet eri tiiltä olivat 6811/6453/6011/5002 jaardia. Kentällä 
oli vain kaksi muuta pelaajaa, joten tilaa oli. Pelasimme golfautoilla 
2-4 hengen ryhmissä. Kierros kesti 4-4,5 tuntia. Kentän layout 
oli selkeä ja olosuhteisiin nähden sopivasti vaihteleva. Viheriöitä 
oli helppo lukea ja putteja tuli harvoin kahta enempää. Golfauton 

Risteilyn lähtö- ja paluusatama oli Fort Lauder dale Floridan Miamissa. Muut reitin 
pysähdyspaikat on merkitty violetein palloin.

Golfia
   Karibialla 

Yläkuvassa näkyvä Sandy Lane Barbados-saa rella oli matkan upein golfkenttä.
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tanut myöhästymisemme ja meille oli 
annettu uudet lähtöajat. 

Sateesta huolimatta pelaamaan 
lähti yhdeksän ryhmän jäsentä ja lo-
put neljä menivät bussin ja kaikkien 
matka tavaroiden kanssa hotellille. 
Ehdimme pelata pienessä sateessa 10-
14 reikää kunnes kaatosade tavoitti 
meidät ja ajoimme kiireen vilk kaa 
klubille. Yritimme saada lähtöajat 
seu  raavan päivän aamuna kesken jää-
neelle takaysille, mutta kentällä oli 
kilpailut. Tyydyimme siihen ja läh-
dimme hotellille kuivattamaan golfbä-
giä ja pelivaatteita.Illalla menimme 
syömään kahdessa eri porukassa, osa 
Mexicolaiseen ja osa pihvi ja hummeri 
-ravintolaan LT-Steakiin. 

Lauantai-aamupäivä kului odo -
tellessa. Finnairin paluulento Miamista 
Helsinkiiin lähti klo 15:55 ja laskeutui 
Helsinki-Vantaan lentokentälle seu-
raavana päivänä klo 8:45.  Lento meni 
mukavasti elokuvia katsellen. 

mitä maksoi 
– kannattiko
Matkapakettien hinnat olivat 3975-
5275 euroa ja ne sisälsivät lennot bä-
gikuljetuksineen comfort-luokassa, 
kaksi hotelliyötä Ft.Lauderdalessa 
mennessä, 11 vrk:n all included -ris-
teilyn golfeineen ja kuljetuk sineen, 
hotelliyön Miami Beachissä. Nämä 
kaikki pakollisine lisämaksuineen ja 
palvelurahoineen. Risteilyn all inclu-
ded ei sisältänyt pullotettuja limuja 
eikä alkoho lijuomia. Niistä oli saata-
vissa paketteja, joiden hinta vaihteli 
sisällöstä riippuen koko risteilyn ajal-
ta noin 400 - 1500 eu roa/henkilö. 
Lisäpelit (kaksi kierrosta) Floridassa 
kuljetuksineen sai lisämaksusta. Osa 
kiersi mennessä hyväkuntoisen ja 
miellyttävän Woodlands East -kentän 
taksimatkoineen hintaan n. 60 euroa/
nuppi ja osa paluumatkalla Emerald 
Hillsin 195 euroa kuljetuksineen. 

Kannattavuudesta on vaikea sa-
noa mitään – matka oli ainutkertai-
nen. Muu ta man golfkentän taso oli 
hienoinen pettymys, mutta se että 
kaikki sujui suunnitelmien mukaan 
hyvässä hengessä korvasi sen. 

Toisen matkalle osallistuneen pa-
riskunnan arvio matkasta:

”Kokonaisuutena reissu oli ihan 
mukava, mutta oli ainakin meidän 
mielestämme ns. once-in-a-lifetime eli 
tämä yksi riittää. Golfporukka on sen 
verran aktiivista, että cruising vuoro-
kaudet eri harrastusmahdollisuuksista 
huoli matta tuntuivat pitkäveteisiltä. 
Löhöily, syönti ja juonti ei oikein rii-
tä.”                                                   g

näytöstä sai tietää kunkin väylän oleelliset 
mitat muunnettuina metreiksi. Aurinko 
paistoi melkein koko ajan, mutta onneksi 
tuuli puhalsi melko reippaasti ja helpotti 
oloa.

Seuraavana päivänä perjantaina 8.1. 
laiva rantautui läheiselle Bonairen saarelle 
Kralendijkin satamaan  ja pääsimme kaik-
ki tutustumaan paikallisiin houkutuksiin. 
Saarella ei ilmeisesti ole golfkenttää ja 
niinpä innokkaat golfarit saivat pakollisen 
vapaapäivän.

Lauantaina 9.1. vuorossa oli Grena-
dan saari ja 1936 avattu Grenada Golf 
and Country Clubin 9-reikäinen kent-
tä.  Väylät oli ahdettu pienelle alueelle ja 
näyttivät olevan alkuperäisessä kunnossa. 
Väylät risteilivät sinne tänne ja ilman cad-
dyä ryhmät olisivat eksyneet. 

Kikke oli varannut meille jokaisel-
le caddien, mutta paikalla oli vain kol-
me, joten jokaiseen ryhmään saatiin yksi. 
Vanhoja vetokärryjä löytyi kuusi ja näin 
osa meistä joutui kantohommiin. Kenttä 
oli katsaus golfkenttien historiaan. Par 
kolmoset olivat järjestään tosi pitkiä ja 
kaikki luulivat ykkösväylää (222 yds.) par 
neloseksi vaikka kortissa luki selvästi par 3. 
Kentän kokonaispituus kortin mukaan oli 
kuitenkin vain 2267 + 2492 = 4759 jaar-
dia. Kokemus, jota ei vähällä unohda.

Sunnuntaina 10.1. pelattiin St. Lucia 
Golf Clubilla Castriesissa, Saint Lucian 
saarella. Klubitalo oli tilava, mutta ei pröys-
täilevä. Kenttä osoittautui haasteelliseksi, 
mutta ei mitenkään loistokkaaksi. Griinit 
ja osittain väylätkin kärsivät kuivuudesta ja 
yksi par 5 pelattiin talvivihe riölle. Kentän 
suunnittelija oli ilmeisesti pitkälyöntinen, 
sillä ylipitkiä veden ja raviinien ylityksiä 
oli ainakin kymmenellä väylällä ja palloja 
kului huolestuttavasti. Kentän tiikohtaiset 

mitat olivat 6744/6325/5285 jaardia.
Maanantaina 11.1. laiva saapui 

Bridge townin satamaan, Barbados-saa-
rel la. Matkan upein golfkenttä Sandy 
Lane sijaitsi noin 30 minuutin ajomat-
kan päässä St. Jamesissa. Pituutta ja 
eri tiipaikkoja kentässä oli riittävästi 
7060/6542/6107/5661/5089. Golfautot 
odottivat rivissä ja caddiet olivat kantaneet 
bägit niihin. 

Ennenkuin pääsimme lähtemään 
Kikke joutui selvittämään golfklubin 
kanssa, onko caddiet maksettu etukäteen 
vai ei. Tilanne selvisi eduksemme ja saim-
me työntää 50 dollarin setelit takaisin 
lompakkoon. Jokaista golfautoa kohden 
tuli yksi caddie, joka neuvoi putit, huolsi 
mailat ja ohjasi seuraavalle tiille. Maasto 
oli melko tasainen, väylät ja viheriöt olivat 
erinomaisessa kunnossa ja kukkivia pen-
saita ja puita oli istutettu sopiviin paikkoi-
hin. Oli nautinto pelata vaikkei oma peli 
aina hyvin sujunutkaan. 

Viimeisenä Karibian golfkohteena 
tiistaina 12.1. oli Antiguan saarella St. 
John´sissa sijaitseva Cedar Valley Golf 
Club. Klubitalon vaatimattomuus pani 
epäilemään pahinta, mutta onneksi olim-
me väärässä. Kenttä oli hyvässä kunnossa ja 
väylät todella vaihtelevia. Etenkin takaysil-
lä oli jyrkkiä nousuja ja laskuja. Pituuttakin 

oli ihan riittämiin 6157/5884/5528 jaar-
dia. Uusi klubitalo näytti olevan tekeillä 
11. väylän tiiauspaikan viereen.

Keskiviikko ja torstai olivat meripäi-
viä, joten jätimme haikeina hyvästit golfil-
le ja asennoiduimme risteilymatkustajiksi. 
Päivät kuluivat kansituoleissa, pingis- ja 
biljarditaitoja verestellessä sekä minigolfis-
ta ja laivan lukuisista korkeatasoisista mu-
siikkiesityksistä nautiskellen.

takaisin alkupisteeseen 
Perjantaina Serenade of the Seas rantautui 
lähtösatamaansa Fort Lauderdaleen aa-
mul la klo 7. Matkustajat oli jaettu ryh miin 
ja jokaisella ryhmällä oli oma aika taulu ja 
kokoontumispiste laivasta ulospääsyyn. 
Tämä sujui ihan hyvin ja matkalaukutkin 
löytyivät yhtä lukuunottamatta, jota saatiin 
odotella puolisen tuntia. Varsinainen jono 
muodostui kuitenkin tullille pääsystä. 
Lähtiessä virkailijoita oli yhdeksän ja nyt 
kolme. Olimme jonossa 40 minuuttia. 
Seuraavaksi sitten odotimme bussia 
puo  li tuntia. Sää oli sateinen ja kevyitä 
kuuroja meni ja tuli. Bussi saapui lopulta 
ja ajoimme suoraan Emerald Hillsin 
golfklubille. 

Emerald Hillsin pituus on miehillä 
7423/7368/6931/6563/6328 ja naisilla 
6106/5477/4939 jaardia. Kikke oli ilmoit-

Laivan hulppea uima-
allasosasto näytti väenpal-
joudesta päätellen olevan 

varsin suosittu.

Laivan kahdeksan kerrosta 
käsittävä Centrum oli upe-
asti erivärinen eri päivinä.

Antiguan saarella 
St. Johns´issa sijaitsevan 
Cedar Valley Golf Clubin 

näyttävä 18. väylä.

Aina ei aurinko paista edes 
Karibialla. Emerald Hillsin 

kentällä Fort Lauderdalessa 
Kikke Herlin lyö ja Jouko 

Laitinen pitelee vaatimaton-
ta sateenvarjoa.

Golfarit palaavat laivaan 
bägit olallaan.

Miamin silhuetti
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Seniorit ovat kilpailleet SM-mitaleista eri ikäsarjoissa ja monella kentällä ympäri maata. 

Pelipaikkakuntina ovat olleet Vihti, Kuusankoski, Pori, Turku, Lahti, Alastaro, Messilä, 

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

ikäluokat ovat olleet 55, 65, 70, 75 ja 80 vuotta. Osanotto on tänäkin kautena 

ollut varsin hyvä, eivätkä kaikki halukkaat ole aina kisoihin mahtuneet mukaan. 

Sekä miehillä että naisilla oli tänä vuonna omat erilliset seura-

jouk kuekisat, sarjojen M65 ja M70/75 joukkuekisat pelattiin 

lyöntipelikilpailujen yhteydessä. SM-kisojen 

sarjakohtaiset kärkitulokset löytyvät 

tämän kilpailuosion lopussa.

Tekstit ja Kuvat: Pirjo Sipronen, Heikki Hallaranta

  

SM-KISAt 2016 lyöntipelit

Naiset
Hill sidessa

Hill Siden Valley kentällä pelataan vuosittain nais-
ten ammattilaiskilpailu ja tänä vuonna lisäk-
si usean ikäluokan SM-kilpailut osuivat sinne. 

Seniorinaisten SM-kilpailut pidettiin 1.-2.7. Ensimmäisen 
kerran oli SM-joukkuekilpailu eriytetty omaksi kilpailuk-
seen ja pieni pelko oli, että osanottajamäärä sen vuoksi 
laskee. Näin ei onneksi käynyt vaan saimme 93 kilpailijaa 
neljään eri ikäluokkaan. 

Eri ikäluokkien välillä on suuriakin eroja osanottaja-
määrässä. Suurimman osanottajamäärän keräsi jälleen N50 
sarja 48 osanottajallaan. N60 sarja sensijaan potee osanotta-
jien vähyyttä monen pelaajan siirryttyä N65 sarjaan.  N70 
sarja sensijaan alkaa vakiintua, nyt sarjassa oli jo 11 osallis-
tujaa. 

SM-kilpailujen ajaksi säänhaltijat leppyivät ja saim-
me nauttia lähes tämän kesän lämpimimmistä päivistä. 
Lämmin sää yhdistettynä Hill Siden nopeisiin ja muodok-
kaisiin greeneihin sai aikaan huokauksen jos toisenkin. 
Palautetta annettiin pelattavan kentän pituudesta ja eten-
kin siitä että peluutetaan iäkkäämmille liian pitkää kent-
tää. Tuleville vuosille on keksittävä uusia ratkaisuja, jotka 
ovat reiluja kaikille ikäluokille. Mikäli pelataan eri mittaisia 
kenttiä on hyväksyttävä se tosiseikka ettei Order of Meritin 
rankingpisteitä jaeta tai ne jaetaan suhteutettuna kentän pi-
tuuteen. Niin kauan kuin kisat ovat karsintakisoja eri maa-
joukkueisiin on niidenkin kriteerit pidettävä mielessä. 

Itse kilpailuista on varsin vähän sanottavaa kun kaik-
ki sujui hyvin. Sarfvik vei neljästä mestaruudesta kolme. 
Minna Kaarnalahti vei N50 sarjan, Pirkko Havukainen 
N60 sarjan ja Teija Laitto N70 sarjan mestaruuden. N65 
sarjan voitto meni HGK:n Erja Sarasteelle, jonka scr-tulos 
oli koko joukon toiseksi paras. 

Mitalisteilla oli kaikilla hymy herkässä kilpailun jäl-
keen ja niillekin jotka jäivät mitalien ulkopuolelle paistoi 
aurinko kauniisti.  Hill Side huolehti pelaajista hyvin ja tu-
lospalvelu hoitui mallikkaasti. 

Lyöntipelin SM-kisojen mitalistit (voittaja keskellä, 
hopeamitalisti vasemmalla ja pronssimitalisti oikealla):
Sarja N50: Minna Kaarnalahti SGC, Anna-Maria 
Lehtonen PGC, Virpi Haataja StLG
Sarja N60: Pirkko Havukainen SGC, Eija Kettunen 
MeG, Ulla Pirhonen MeG
Sarja N65: Erja Saraste HGK, Vuokko Karjalainen Kurk, 
Kyllikki Puuppo StLG
Sarja N70: Teija Laitto SGC, Ulla Patrikka-Jokinen 
MGC, Tuula Kemppi GPi

80-vuotiaiden SM-kisoissa Salossa Juhani Kärkinen näyttää 
nuoremmille mallia kantamalla bägiään. Taustalla Alpo Kananen 
vuorostaan näytti malllia pelaamalla kaksi lyöntiä alle ikänsä.
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M65-sarjan SM-lyöntipelit käytiin Lahden Golfin Takkulan kentällä 
27.-28.7. Luontoäiti oli, Yyteriä lukuunottamatta, tänä vuonna to-
della suosiollinen kai kis sa seniorien eri ikäluokkien SM-kilpailuissa 

ja sama jatkui myös Takkulassa. Aurinko paistoi ja aika-ajoin yliteltiin varmaan 
hellerajatkin, joten nestetankkauksella oli merkittävä rooli.

Ensimmäisen päivän jälkeen kolmen kärki oli yhden lyönnin sisällä. Pekka 

M80 miehet salossa
80-vuotiaiden SM-kisat pelattiin Sa lossa 19.7. Kil pai-

luun oli ilmoittautunut 39 pelaajaa. Viime vuonna 
kilpailut pelattiin ensimmäistä kertaa ja peliareenana 

oli Alangon Hugo-kenttä. Kisaan osallistui 34 pelaaja eli hienois-
ta kasvua edellisvuoteen nähden. 

Kun M80 SM-kisajärjestelyistä päätettiin muutama vuosi 
sitten asetettiin kunnianhimoinen tavoite saada 50 pelaajaa mu-
kaan kilpailuun. Jos trendi jatkuu tämän vuoden kaltaisena tavoi-
te saatta hyvinkin toteutua jo ensi vuonna. 

Tänäkin vuonna lähtöviivalla oli nimekkäitä pelaajia ja mui-
ta aikansa julkkiksia. Varsinainen SM-taisto käytiin scr-sarjassa 
vaikka hcp-tulostenkin perusteella pelaajia palkittiin. Olosuhteet 
kilpailun aikana olivat mallikkaat. Päivän päätteeksi palkintojen 
jakoon oli jäänyt iso joukko pelaajia, joka ei kaikkien ikäluok-
kien kisoissa ole kovinkaan tavallista. Hurtti huumori leimasi 
koko päivän ajan ja siinäkin mielessä koko kisapäivä oli hyvin 
onnistunut.

Mitalikolmikko muodostui tutuista nimistä. Erikseen mai-
nitsemisen arvoista on, että voittaja Koski-Golfin Alpo Kananen 

pelasi kaksi lyöntiä alle ikänsä eli 81 lyöntiä. Toiseksi tullut 
Pickalan Rainer Nyman jäi voittajasta yhden lyönnin ja lahtelai-
nen mäkilegenda Juhani Kärkinen hänestä kaksi lyöntiä. 

M70/75 sarjan SM-lyöntipelit 
pelattiin Porin Yyterissä 6.-7.7. 
Kisoihin ilmoittautui 120 pe-

laajaa eli kilpailu tuli täyteen. Parin viime 
hetken peruutuksen jälkeen mukaan läh-
ti yhteensä 118 pelaajaa, joista 75 pelasi 
M70-sarjassa ja 43 M75-sarjassa. 

Ensimmäisenä päivänä vallitsi na-
vak ka tuuli ja lämpötilakin oli pudonnut 
edellispäivien yli 20 asteesta 15 asteen 
tuntumaan, joka kovan tuulen ansiosta 
tuntui aika kolealta. Yyterissä erityises-
ti pari ensimmäistä väylää ovat alttiita 
mereltä puhaltavalle tuulelle. Tunnelma 
oli kuitenkin välitön ja iloinen, kuten 
näiden ikäluokkien kisoissa yleensäkin. 
Poikkeuksellisesti kummatkin sarjat pela-
sivat samalta (keltaiselta) tiiltä. Tämä teki 
kentän hiukan pitkäksi M75-sarjalaisille 
ja vastaavasti hiukan lyhyeksi M70-sar-
jalaisille. Menettelyyn oli syynä se, että 
kentällä ei ollut sinistä tiitä. Toki olisi ol-
lut mahdollista ”rakentaa” erikoistiit tätä 
kilpailua varten, mutta se olisi saattanut 
sekoittaa pelaajia.

Yyteri Golf ja golfravintola oli panos-
tanut todella mahtavaan buffet-pöytään. 
Alun perin oli sovittu, että kilpailumak-
suun sisältyy keittolounas kumpanakin 
pelipäivänä kuten tavallisesti, mutta pori-

laiset yllättivät tarjoamalla kaikille runsaan 
pitopöydän antimet kumpanakin päivänä.

Kova tuuli vaikutti ensimmäisen päi-
vän tuloksiin, mutta alkupäästä löytyy silti 
tuttuja nimiä. M70-sarjan kärjessä tasatu-
loksella 83 lyöntiä olivat Pauli Ovaskainen 
ja Jens Olsen. M75-sarjan kärkisijoja piti-
vät Tapio Saarinen 84 ja Erkki Ripatti 86. 

Toinen päivä valkeni tuulisena ja pil-
visenä. Tuuli oli vieläkin voimakkaampaa 
kuin ensimmäisenä päivänä ja lisäksi vettä 
alkoi vihmoa heti aamusta, mikä haittasi 
kaik kien pelaamista. 

M70-sarjassa mitalimiehet jäivät 
lyön nin sisään: Pauli Ovaskainen MTG 
+26, Heimo Uusi-Rantala YG +27 ja Jens 
Olsen  NGCC +27.

M75-sarjan mitalimiehet olivat
Erk ki Ripatti NRG +28, Rainer Ny man 
PGC +33 ja Rauno Laine GPi +35.

Joukkuekilpailun mitalikolmik-
ko oli Pickala (534) joukkueella Rainer 
Nyman, Bengt Tuores, Torsti Met sola, 
Tawast Golf (538) joukkueella Toivo 
Pönni, Lauri Lindberg, Heikki Vehkaperä 
ja Master Golf, jonka joukkueessa pelasi-
vat Tero Talkamo, Zachris Nuorivaara ja 
Jussi Vahala. Samalla tuloksella 544, mut-
ta heikommalla toisen päivän tuloksella 
Tammer-Golf jäi mitalien ulkopuolelle.

M70 ja M75 miehet yyterissa

M70-sarjan kärkiryhmä lähdössä toisen päivän kierrok-
selle. Pauli Ovaslainen MTG (vas.), Aarno Eskola AG ja 
Jens Olsen NGCC.

M75-sarjan  kärkiryhmä lähdössä toisen päivän kierrok-
selle. Erkki Ripatti NRG (vas.), Rainer Nyman PGC ja 
Tapio Saarinen HSGC.

M80-sarjan mitalikolmikko;  2. Rainer Nyman PGC (vas.),  1. Alpo Kananen KosG, 
3. Juhani Kärkinen LG.

Kuusi parasta rivissä paremmuusjärjestyksessä Veijo Suomela KG, 
Kari Nyman StLG, Veikko Niemikorpi KGV, Pekka Niinimäki KG, 
Pekka Laine MeG, Matti Leinonen AG. 

M55-sarjan SM-lyöntipelit pelattiin Kuusankosken Koski-Golfissa 
1.-3.7. Ensimmäinen kisapäivä valkeni aurinkoisena ja osittain pil-
visenä, peliolosuhteet pysyivät koko päivän kaikille pelaajille lähes 

samanlaisina. Osallistujia oli 156, jolloin lähdöt olivat kahdelta tiiltä aamu- ja 
iltapäivä lähtöinä. 

Ensimmäisen päivän tulostaso oli kerrassaan loistava. Kolme pelaajaa pe-
lasi alle kentän parin; Veijo Suomela ja Pekka Lindeman -2, Juha Pesonen -1, 
kymppisakkiin pääsy edellytti tulosta 75. Kenttä oli viritetty loistavaan SM-
kisakuntoon. Toinen päivä pelattiin ET-mallin mukaisesti siten, että peliryhmät 

M55 miehet koski-golfissa
Palkitut vasemmalta; Jukka Utriainen PGC (4.), Peter Kaske KGC 
(2.),Ari Vauhkonen SHG (1.), Pekka Lindeman LGV (3.), Reima 
Granberg AG (5.), Jaakko Malinen LGV (6.).  

Laine (MeG) ja Erkki Kortelainen (MeG) 78 lyöntiä 
ja Kari Nyman (StLG) 79 lyöntiä. Joukkuekisassa 
kärjessä oli MeG, toi sena KG ja kolmantena StLG. 

Toisena päivänä Kymen Golfin Veijo Suomela 
nousi kuitenkin takaa kärkikolmikon ohi vieden 
mesaruuden. Mestaruus varmistui torstain ratkai-
sukierroksen ja samalla koko kilpai lun parhaalla 
75 lyönnin tuloksella. Suo me lan 155 lyönnin ko-
konaistuloksesta kaksi kisapäivää tasaisesti pelan-
nut St. Laurence Golfin Kari Nyman jäi kahden 
lyönnin päähän, mikä riitti SM-hopeaan. Keimola 
Golfia edustava Veikko Niemikorpi otti pronssia 
160 lyönnillä. Samaan tulokseen päätyivät myös 
Ky men Golfin Pekka Niinimäki sekä avauspäivän 
jälkeen kärkipaikkaa pitänyt Messilä Golfin Pekka 
Laine. Kuudenneksi sijoittui Matti Leinonen AG.

Joukkuekilpailun voitto meni Veijo Suomelan 
johdolla Kymen Golfille. Joukkueen muut pelaajat 
olivat Pekka Niinimäki ja Erkki Ritola. Toisena oli 
Messilä ja kolmantena Aura Golf.

säilyivät samoina, mutta lähtötii ja ap/ip lähdöt 
vaihtuivat.

Toisenakin päivänä yllettiin kentän parin alit-
taviin tuloksiin. Peter Kaske ja Pekka Niinimäki 
pelasivat -1. Kolmanteen päivään lähdettiin kut-
kuttavassa tilanteessa. Neljä parasta olivat lyön-
nin välein tulosluettelossa; Peter Kaske 146, Ari 
Vauhkonen 147, Veijo Suomela 148 ja Pekka 
Lindeman 149, cutin ollessa 168 (+22).

Toimikunta kokoontui vielä päivän päätteeksi 
kun sääennuste finaalipäivän osalta oli aika haasta-
va. Evakuointisuunnitelmat ja muu siihen liittyvä 
materiaali piti valmistella aamuksi mahdollisen uk-
kosen varalta. Jännittyneinä jäimme odottamaan 
luontoäidin meille tuomaa säätä. Pahimmat en-
nusteet eivät onneksi toteutuneet. Iltapäivällä uk-
konen tosin hieman pelotteli, mutta kisat voitiin 
viedä onnellisesti läpi.

Ari Vauhkonen pelasi viimeisen kierroksen 
todella hyvin, 70 lyöntiä (-3.) ja voitti näin mes-
taruuden. Kokonaisuudessaan kolmen kärki oli; 
Ari Vauhkonen 217 (-2), Peter Kaske 224 (+5) ja 
Pekka Lindeman  229 (+10).

SM-KISAt 2016 lyöntipelit

M65 miehet laHdessa
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LYÖNTIPELI

NAISet

N50
1.  Minna Kaarnalahti, SGC 155
2.   Anna-Maria Lehtonen, PGC 165
3.   Virpi Haataja, StLG 168 

N60
1.   Pirkko Havukainen, SGC 171
2.   Eija Kettunen, MeG 172
3.   Ulla Pirhonen, MeG 175

N65
1.   Erja Saraste, HGK 163
2.   Vuokko Karjalainen, Kurk 167
3.   Kyllikki Puuppo, StLG 170

N70
1.   Teija Laitto, SGC 175
2. Ulla Patrikka-Jokinen, MGC 176
3.   Tuula Kemppi, GPi 179

MIehet

M55
1.   Ari Vauhkonen, SHG 217 
2.   Peter Kaske, KGC 224
3.   Pekka Lindeman, LGV 229
4.   Jukka Utriainen, PGC 230
5.   Reima Granberg, AG 231
6.   Jaakko Malinen, LGV 232 

M65
1.   Veijo Suomela, KG 155 
2.   Kari Nyman, StLG 157
3.   Veikko Niemikorpi, KG 160
4.   Pekka Niinimäki, KG 160
5.   Pekka Laine, MeG 160
6.   Matti Leinonen, AG 162 

M70
1.   Pauli Ovaskainen, MTG 170
2.   Heimo Uusi-Rantala, YG 171

3.   Jens Olsen, NGCC 171
4.   Tero Talkamo, MGC 172
5.  Matti Ahde, HaGK 174  
6. Martti Raunio, HyG 175 

M75
1.  Erkki Ripatti, NRG 172
2.   Rainer Nyman, PGC 177
3.   Rauno Laine, GPi 179
4.   Tapio Saarinen, HSGC 179
5.   Raimo Waltasaari, SGC 182
6.   Risto Mikkilä, OGK 183 

M80
1. Alpo Kananen, KosG 81
2. Rainer Nyman, PGC 82
3. Juhani Kärkinen, LG 83
4. Seth-Veli Järvinen,  LG 84
5.  Pertti Lehto, StLG 84
6.  Hannu Talo, KG 84 

MIehet
Alastaro Golf

Neljä parasta: 
1.   Jaakko Malinen, LGV
2.   Jukka Pajunen, GPi
3.   Ari Vauhkonen, SHG
4.   Juha Sillman, MeG

NAISet
Nevas Golf

Neljä parasta: 
1.   Anna-Maria Lehtonen, PGC
2.   Minna Karnalahti, SGC
3.   Mimi Skog, NG
4.   Sointu Lassila, KGV

rEIkäPELI

N50

1.  Pickala Golf Club 308
  Margit Pasanen
  Anna-Maria Lehtonen
  Tina-Maria Lehto
  Maitta Kotaniemi-Rauramo

2.  Helsingin Golfklubi  327
  Eija Saraste
  Elina Schuurman
     Tiina Selin
  Karoliina Tiivola

3.  Hyvinkään Golf 330 
      Anja Huhtamäki 
  Kristiina Junni
  Tarja Lähteinen
  Eija Nikkanen

 M55

1.  Lakeside Golf  Vammala 383
  Jaakko Malinen
  Pekka Lindeman
  Alpo Mäntykorpi
  Hannu Ronkainen

2.  Golf Pirkkala 398
      Jukka Lintula
  Markku Parviainen  
  Markus Heikkilä
  Jukka Pajunen
  
3.  Helsingin Golfklubi 402 
  Juha Koponen
  Lauri Gulin  
  Teemu Tyry
  Thomas Antila

M65

1.  kymen Golf 485
      Veijo Suomela
  Erkki Ritola
  Pekka Niinimäki
     
2.  Messilä Golf 489
  Markku Koskela
  Markku Utti
  Erkki Kortelainen
      
3.  Aura Golf   505 
  Matti Leinonen
  Heikki Laurila  
  Reima Granberg

M70/M75

1.  Pickala Golf Club 534
      Rainer Nyman
  Bengt Tuores
  Torsti Met sola

2.  Tawast Golf  538 
  Toivo Pönni 
  Lauri Lindberg 
  Heikki Vehkaperä 
      
3.  Master Golf,  544
  Tero Talkamo
  Jussi Vahala
  Zachris Nuorivaara

lyöntipeli seurajoukkueet
SM-kISojeN tulokSet

Miesten seurajoukkueiden 
M55 SM-kisat pelattiin 
Messilässä 16.-17.9.

Syyskuinen perjantaiaamu val-
keni koleana mutta kohtuullisen 
aurinkoisena. Lämpömittari keikkui 
aamusta reilusti alle kymmenen as-
teen, eikä noussut päivänkään aikana 
kun reiluun kymmeneen asteeseen. 
Mukaan oli ilmoittautunut 22 jouk-
kuetta. Kärkeen lähtivät Greensome-
parit ja heidän jälkeensä Fourball-
ryhmät.

Tällä formaatilla pelattiin en-
simmäisen kerran Suomen mesta-
ruudesta 2012, jolloin Messilä Golf 
voitti ja mielenkiinnolla jäätiin odot-
tamaan, miten onnistuvat kotiken-
tällään. Messilä asetti taistoon kaksi 
joukkuetta kun tuo 24 joukkueen 
maksimiraja ei tullut täyteen. Viime 
vuoden mestaruutta puolustamaan 
lähti SHG nimekkäällä joukkueella.

Greensomien jälkeen kolme pa-
rasta oli lyönnin päässä toisistaan; 
ykkösenä HGK 76, toisena LGV 
77 ja kolmantena PGi 78. Fourball 
peleissä LGV teki kovan tuloksen ja 
siirtyi ensimmäisen päivän jälkeen 
kuuden lyönnin kokonaisjohtoon. 
Ensimmäisen päivän jälkeen oli kol-
men kärki; LGV 146, GPi 152 ja 

KGC 155. Seuraavat kymmenen 
jouk kuetta olivat kolmen lyönnin 
sisällä eli tilanne oli siltä osin täysin 
auki ennen toisen päivän nelimiehi-
sin joukkuein pelattavia singeleitä.
Kokonaistulokseen laskettiin singeli-
tuloksista kolme parasta. LGV pelasi 
myös toisen päivän hyvin ja kasvatti 
voittomarginaalin 15 lyöntiin. 
Lopulliset tulokset olivat; 

M55 Joukkue-SM messilässä

Lakesiden voittajajoukkue palkintoineen keskellä Pekka Lindeman, Alpo Mäntykorpi, Hannu Ronkainen, Jaakko Malinen. 
Vasemmalla SGS:n edustajat Pertti Raimiala ja Heikki Hallaranta, oikealla kilpailun johtaja Messilän Kari Rantanen.

1.  LGV   383 
 Alpo Mänty korpi, Pekka Lindeman, 
 Jaakko Malinen, Hannu Ronkainen 
2.  GPi     398
 Markku Parviainen, Jukka Lintula, 
 Markus Heikkilä, Jukka Pajunen
3. HGK   402 
 Juha Koponen, Thomas Antila, 
 Lauri Gulin, Teemu Tyry

lyöntipelitSM-KISAt 2016

N55 Joukkue-SM salossa

Naisten seurajoukkueiden SM-kilpai lui hin tehtiin tälle kaudelle 
muutos siten, että kilpailu eriytettiin omaksi kokonaisuudekseen. 
Kilpailu pelattiin Salo Golfin kentällä 17.-18.9. 

Seurajoukkueiden paremmuus on tätä ennen ratkaistu lyöntipelin SM-
kisojen yhteydessä, mutta nyt erillisenä kilpailuna joukkuepelaamisesta tulee 
entistä tärkeämpää. Tätä pidettiin päällimmäisenä kriteerinä kun kilpailu-
muotoja mietittiin. Kilpailussa pelattiin yksi Fourball-kierros ja yksi lyönti-
pelikierros. Tällä kokeilulla haluttiin katsoa, miten pelimuodot otetaan vas-
taan. Fourballia pelasi joukkueesta yksi pari ja lyöntipelit pelattiin siten, että 
neljän pelaajan tuloksesta huomioitiin kolme.  

Pickala Golfin voittajajoukkue Anna-Maria Lehtonen, Tina-Maria Lehto, Maitta Kotaniemi-Raura mo 
ja Margit Pasanen.

Kisaan oli ilmoittautunut 14 joukkuetta 13:sta 
seurasta. Fourball-osuuden jälkeen oli kärjessä Etelä-
Pohjanmaan Golfin joukkue, toisena Pickala Golf 
ja kolmannen sijan jakoivat Suur-Helsingin Golf ja 
Aulangon Golfklubi.

Sunnuntain lyöntipelikierrokselle lähdettiin rat -
kaisemaan mitalien kohtalo. Pelaajien tullessa scor-
ing arealta alkoi pöydissä kiivas laskenta siitä, mikä 
on tilanne. Lopullisten tulosten valmistuttua oli 
mitalikolmikko selvillä. Voiton vei lopulta varsin  
selvästi Pickala Golfin ykkösjoukkue Anna-Maria 
Lehtonen, Tina-Maria Lehto, Margit Pasanen, Maitta 
Kotaniemi-Rau ramo. Toiseksi tuli HGK:n tasavahva 
ryhmä Tiina Selin, Erja Saraste, Eli na Schuurman, 
Karoliina Tiivola. Kolmanneksi nousi lauantain jäl-
keen yhdeksäntenä ollut Hyvinkään Golfin joukkue 
Kristiina Junni, Tarja Lähteinen, Anja Huhtamäki, 
Eija Nikkanen. Hyvinkään kanssa tasatulokseen pää-
tyi Etelä-Pohjanmaan Golf, joten säännöistä tarkasta-
en kolmannen sijan kohtalo ratkesi paremman toisen 
päivän tuloksen ansiosta Hyvinkään eduksi. 

Ensimmäisen kerran tällä formaatilla pelattu 
Joukkue-SM -kisa osoitti, että suunta on oikea. 
Joukkueissa nähtiin monta sellaista pelaajaa, jota ei 
ole toureilla aiemmin nähty. Toivotaan että hekin 
saivat positiivista nostetta omaan peliinsä ja että he 
uskaltautuvat myös tourille pelaamaan ensi kaudella. 
Joukkuepelaaminen luo myös uutta yhteenkuulu-
vuutta ja joukkuehenkeä pelaajien kesken. Kisan pe-
limuotojen kehittely jatkuu ja mahdollisia uudistuksia 
esitellään syksyllä.
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Kilpailijamäärien kasvu on johtanut siihen, että kaikki ha-
lukkaat miehet ja naiset eivät mahdu samalle kentälle ja 
näin Reikäpelin SM-kilpailut päätettiin tänä vuonna eri-

yttää. Miesten kisa käytiin Alastaron kentällä 12-14.8. ja naisten 
Nevaksen 19.-21.8. 

Miehet AlAstArollA
Miesten kisaan ilmoittautui yhteensä 63 pelaajaa, joten kaaviota 
ei saatu ihan täyteen. Lisäksi vielä kolme pelaajaa perui ki sansa 
sairauden johdosta. Ensimmäisen kierroksen aamulähtijät saivat 
tuta syksyn läheisyyden. Aamulla lämpötila oli +8 ja sateen uhka 
pyöri kentän ympärillä, mutta onneksi sateilta vältyttiin.

Muutamia yllätyksiä tuli jo ensimmäisellä kierroksella, mut-
ta sehän kuuluu reikäpelien luonteeseen. 32 pelaajaa jatkoi toisel-
le kierrokselle. Iltapäivälle ennustettu sadejakso ei onneksi toteu-
tunut ja toinenkin kierros voitiin viedä läpi ilman sateita.

Toisen kierroksen viimeinen lähtö oli klo 16.50, mikä mer-
kitsi, että viimeinen pari oli odotettavissa ”maaliin” n. 20.00. 
Onneksi ilta oli aurinkoinen eikä pimeys yllättänyt viimeisiäkään 
ryhmiä. Ensimmäisen kierroksen ehkä mainittavimpana yksityis-
kohtana oli Heikki Jäättelän ensimmäisellä jatkoreiällä tekemä ea-
gle, jolla hän sitten voitti luonnollisesti ottelunsa. Pelikaveri Veijo 
Suomela oli lyönyt pallonsa parin metrin päähän kupista, mutta 
hänen ei tarvinnut enää sitä birdietä upottaa.

Toinen päivä valkeni sateisena, kuten sääennusteessa lu-
pailtiinkin. Kuusitoista kolmannelle kierrokselle selviytynyt-
tä saivat pelata koko kierroksen pienten sadekuurojen häi-
ritsemänä. Sama säätyyppi koski myös iltapäivällä pelattua 
neljät tä kierrosta. Suurin yllätys oli ehkä viimevuotisen mes-
tarin Peter Kasken putoaminen kolmannen päivän peleistä. 
Finaalipäivälle selvisivät tietysti ”pappa” Ari Vauhkonen SHG 
ja hänen lisäkseen Jukka Pajunen GPi, Jaakko Malinen LGV  ja 
Juha Sillman MeG. 

Kolmantena päivänä kaikki neljä pelaajaa pelasi kaksi kier-
rosta, koska pronssimitalin kohtalo ratkaistiin myös perintei-
seen tapaan pelaamalla. Kärkinelikolle tuli näin kuusi kierrosta 

kolmen päivän aikana. Kisan toinen yllätys nähtiin aamupäivän 
kierroksella Jukka Pajusen passittaessa Ari Vauhkosen pronssi-
otteluun Juha Sillmanin seuraksi. Suomen mestaruutta lähtivät 
ratkaisemaan Pajunen ja Malinen. Iltapäivän mitaliotteluista 
kumpikin päättyi 17. greenille. Malinen voitti mestaruuden 3/1 
ja Vauhkonen pronssin 2/1.

NAiset NevAksessA
Nevaksen kenttä otti meidät ilomielin vastaan ja Henri Nissinen 
kertoi palkintojen jaossa, ettei heillä ole ollut SM-kisoja noin 20 
vuoteen. Nissinen oli yllättynyt siitä, millä energialla naiset tuli-
vat pelaamaan, siis kisaamaan tosissaan mitaleista. Kisojen järjes-
telyt hoituivat hyvin, joskin reikäkarttojen tekemiseen voisi pieni 
lisäkurssitus olla paikallaan. 

Reikäpeleillä on ihan oma sykkeensä kilpailumuotona, se-
hän tiedetään. Tänä vuonna pelit pelattiin siten, että perjantaina 
pelattiin kaksi kierrosta, lauantaina kaksi kierrosta ja sunnuntaina 
vain finaali ja pronssiottelu. Tämän järjestelyn tarkoituksena oli 
saada finalistit ja pronssiottelu pelatuksi yli yön levänneillä pelaa-
jilla. Mielipiteet vaihtelivat puoleen ja toiseen siitä, oliko järjes-
tely hyvä. Monet haluaisivat pelata kaksi kierrosta lauantaina ja 
sunnuntaina ja vain yhden tai ei yhtään kierrosta perjantaina jos 
kaavio ei ole täysi. Lauantaina saatoimme aavistaa, että jos kent-
tä pitää sulkea omilta pelaajilta moneksi tunniksi ennen toisen 
kierroksen alkua, niin jatkossa tulee vaikeuksia saada kenttää joka 
ottaa kilpailun hoitaakseen. 

Itse kilpailukierroksilla käytiin monta tiukkaa ottelua ja jois-
sakin otteluissa jouduttiin pelaamaan lisäreikiä ennen kuin voit-
tajat löytyivät. 

Finaaliottelu käytiin Minna Kaarnalahden SGC ja Anna-
Maria Lehtosen PGC välillä. Anna-Maria Lehtosen ote oli 
alusta asti vahva ja mestaruusottelu päättyi hänen voitokseen. 
Pronssiottelu käytiin Sointu Lassilan KGV  ja Mimi Skogin NG 
välillä. Kotikentällään hyvin koko kilpailun pelannut Mimi Skog 
vei pronssisen mitalin. 

Kiitos Nevas Golfille hyvistä kisajärjestelyistä. 

M55 ja N50 SM-reikäpelit
alastarolla ja nevaksessa

Miesfinalistit vasem malta lukien Jukka Pajunen GPi (2.), Jaakko Malinen LGV (1.), 
Ari Vauh konen SHG (3.) ja Juha Sillman MeG (4.).

Naisfinalistit vasemmalta lukien Sointu Lassila KGV (4.), Minna Kaarnalahti SGC 
(2.), Anna-Maria Lehtonen PGC (1.) ja Mimi Skog NG (3.).

SM-KISAt 2016

Ensimmäinen kisapäivä Ruissalossa 
oli täysin tyyni ja pilvipoutai-
nen eli pelikeli oli kerrassaan 

hyvä. Tulostasokin nousi miesten osalta 
mahtavaksi, 37 pelaajaa alitti 80 lyön-
nin rajan. Parhaan tuloksen teki Peter 
Kaske 72 lyöntiä. Lyönnin päähän jäivät 
Veikko Niemikorpi ja Juha Mielikäinen. 
Naisten osalta johdossa oli Virpi Haataja 
76 ja toisena Anna-Maria Lehtonen 79.

Toinen päivä jatkui sään puolesta 
saman oloisena, pilvinen ja lähes tuule-
ton poutapäivä. Toisen päivän parhaista 
tuloksista vastasivat Ari Vauhkonen ja 
Ruotsia edustava Matti Säyrä 72 lyöntiä. 
Kolmannelle kierrokselle miehet lähtivät 

tasaväkisessä tilanteessa. Neljän kärki oli 
kolmen lyönnin sisällä; Ari Vauhkonen 
+5 (147), Tapani Saarentola +6 (148) 
Matti Säyrä ja Peter Kaske +7 (149). 
Kolmannelle kierrokselle pääsivät kaik-
ki naiset (30) sekä miehistä 60 parasta ja 
tasatulokset, cut raja asettui tasolle +23 
(165).

Naisten toisen päivän par haasta 
tu loksesta vastasi Minna Kaarna lah ti 75 
ja toisena Anne Kokko 77. Kolmanteen 
päivään lähdettäessä kärjessä olivat Minna 
Kaarnalahti ja Virpi Haataja samalla tu-
loksella +13 (155).

Kolmas pelipäivä oli vielä edelli-
siäkin upeampi, lähes tuuleton ja pää-

sääntöisesti aurinkoinen. Ari Vauhkonen 
ja Minna Kaarnalahti olivat lyömättö-
miä kolmannen päivän taistossa. Tu- 
  tut nimet hallitsivat niin miesten kuin 
naistenkin sarjassa. SHG:n Ari Vauhko- 
nen vei miesten kilpailun voiton kahden 
lyönnin erolla HGK:n Ju ha Koposeen. 
Kolmanneksi nousi kolmannen kierrok-
sen huippupelillä Koposen seurakaveri 
Lauri Gulin.

Yllätys jäi näkemättä myös naisten 
kilpailussa, kun SGC:n Minna Kaarna-
lahti pelasi voittoon. Toinen oli Anna-
Maria Lehtonen, PGC, ja kolmas StLG:n 
Virpi Haataja.

 

Naisten kuusi parasta:
1.   Minna Kaarnalahti SGC 230 
2.   Anna-Maria Lehtonen PGC  234
3.   Virpi Haataja StLG 236
4.   Pirjo Kortesoja KlG 242
5.   Anne Kokko EGS 245
6.   Pirkko Havukainen SGC 246

  
Miesten seitsemän parasta:
1.   Ari Vauhkonen SHG  220 
2.   Juha Koponen HGK 222 
3.   Lauri Gulin HGK 223
4.  Reima Granberg AG 227
5.  Tuure Halonen HGCC 228 
6.  Alpo Mäntykorpi LGV   228 
7.   Peter Kaske KGV 228

Tapani Saarentola ja Ari Vauhkonen seuraavat Ruotsia edustavan Upsalalaisen Matti 
Säyrän puttia finaalipäivänä.

Palkitut miehet; 
Alpo Mäntykorpi (6.)
Lauri Gulin (3.)
Ari Vauhkonen (1.)
Juha Koponen (2.)
Reima Granberg (4.)
Tuure Halonen (5.)

Alla palkitut naiset;  
Virpi Haataja (3.)
Minna Kaarnalahti (1.)
Anna-Maria Lehtonen (2.)

AUDI FINNISH SENIOr OPEN TULOkSET
Aura Golf 22.-24.7.2016 

      Finnish Senior Open
turussa
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Aamulla porukka odottaa hotellin portailla kuljetusta kentälle. 
Kuvassa Ari Ollakka (vas.), Teuvo Salento, Anne Hallaranta ja Jouko 
Laxell.

Alcaidesa Links Golf Resortin klubin portailla yksinäinen gofbägi 
odottaa noutajaansa.

Alcaidesa Links Golf Resortin 
Links kentän reilut 150-metrisellä 
kakkosväylällä tehtiin matkan aikana 
kahden päivän sisällä kaksi holaria. 
Ensimmäisestä vastasi Iitti Golfin Timo 
Mikkola, josta valitettavasti ei löydy 
kuvaa, ja toisesta matkan vetäjä Heikki 
Hallaranta kuvassa. 

AlcAidesAssA 
kaksi holaria

kahdessa päivässä

L
ähes neljäkymmentä SGS:n jäsentä kokoon-
tui Helsinki-Vantaan lentokentälle 18.3. illalla 
odottelemaan Norwegianin lentoa Espanjan 
Malagaaan. Lento lähti hiukan myöhässä ja 

olimme Malagassa heti puolenyön jälkeen. Malagasta 
matka Alcaidesaan jatkui bussilla kestäen noin puolitoista 
tuntia.

Alcaidesan kaupunki
Alcaidesan kaupunki sijaitsee Andalucian itsehallinto-
alueen Cadizin provinssissa, joka on provinsseista län-
tisin. Andalucian alueellahan on kahdeksan provinssia, 
joista itäisin on Almeria, suurimmat ovat Sevilla, Malaga, 
Cadiz. Andalucian itsehallintoalueella on yhteensä n. 100 
kaupunkia. Sen verran maantietoa lisää, että Espanjassa 
on yhteensä 17 itsehallintoaluetta, joissa yhteensä 50 pro-
vinssia.

Hotelli
Asuimme hotelli Aldiana Alcaidesassa. Hotelli oli ”pirs-
taloitu” useampaan 2-3 kerroksiseen blokkiin. Tilat oli-
vat siistit ja ”all inclusive” tarjosi aamupalat, lounaat ja 
illalliset juomineen. Erikoisuutena voisi todeta, että kun 
golfarit eivät yleensä pysty lounastamaan hotellilla, niin 
hotellin toimesta oli aamupalalle järjestetty pusseja eväitä 
varten. Pusseihin voi pistää itselleen rakentamat eväät ja 
viedä mukanaan kentälle. Ruoka hotellin ravintolassa oli 

hyvää ja valinnan mahdollisuudet olivat erinomaiset.

Kentät
Pelikenttinä olivat Alcaidesa Links Golf Resortin kentät 
Heatland ja Links. Links on valmistunut 1992 ja Heatland 
2007. Kentät ovat aika vaativia fyysisesti, joten senioreille 
ovat ehkä autokenttiä, johtuen muutamasta pitkästä siir-
tymästä erityisesti Heatland-kentällä. Kummallakin ken-
tällä havaittiin myös kärryin eteneviä pelaajia, mutta niitä 
ei ollut kovinkaan monta. Muuten kentät olivat ihan mu-
kavia riittävine korkeuseroineen. Meillä oli autot käytös-
sä kummallakin kentällä, joka sinällään oli oiva ratkaisu 
ottaen huomioon kenttien fyysisen vaativuuden. Kentiltä 
olivat komeat näkymät Välimerelle ja Gibraltarille eri-
tyisesti Links-kentältä. Matkaa Gibraltarille hotellilta on 
15 km, Sotogrande Golfiin viisi km, Valderrama ja San 
Roquekin ovat myös lähellä. 

Kaksi holaria
Ensimmäisellä viikolla tehtiin kaksi holaria Links-kentän 
väylällä 2, joka on reilut 150 metriä pitkä par-kolmo-
nen Ensimmäisestä vastasi Timo Mikkola ja toisesta 
allekirjoittanut. Onnistumisien välillä oli yksi päivä. 
Itse olin tyytyväinen näkemääni ja kokemaani. Tutus tu-
misen arvoinen kohde.

Heikki Hallaranta
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Seniorigolfin
pelimatkat | kevät 2017

Murcia | La Manga 

Reilun tunnin ajomatkan päässä lentoasemalta sijaitseva 
La Manga on korkeantason ja täyden palvelun golf resort. 
Majoitus on 5-tähden Principe Felipe hotellissa, joka 
sijaitsee North ja South kenttien yhteydessä. Alueen kol-
mannelle kentälle Westille on järjestetty hotellin puolesta 
shuttlekuljetus. Matkan hintaan kuuluu 6 illallista, jotka 
syödään alueen eri ravintoloissa. La Manga on noussut 
vuosikymmenien aikana legendaksi golfkohteiden joukos-
sa ja kuuluu edelleen Euroopan parhaimmistoon. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Principe Felipe -hotellissa *****
• Buffetaamiainen ja 6 illallista/vk
• 5 kierrosta golfia/vk (2 x South, 2 x North ja 1 x West) 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
• 1 vk 1395 € 
• 2 vk 2480 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 345 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa Ma 7.11. klo 9:00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen 

Lähdöt: 3.4.2017 ja 10.4.2017

Andalucia | Costa de la Luz

Costa de la Luz eli valon rannikko sijaitsee Lounais-Es-
panjassa noin 2,5 tunnin matkan päässä Malagasta. Alue 
on tunnettu upeista hiekkarannoista, mutta myös monista 
tasokkaista golfkentistä. Majoitus on tasokkaassa 
5 tähden Iberostar Andalucia Playa -hotellissa. Hotellilla 
on kaksi omaa kenttää, jotka sijaitsevat kävelymatkan 
päässä hotellilta. Viikon aikana pelaamme myös kahdella 
muulla lähialueen kentällä.   

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin suorat lennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Andalucia Playa -hotellissa *****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia/vk
• Kärryt golfkierroksilla 

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
•  1 vk 1195 €, 2 vk 2060 € (standard huone)
•  1 vk 1225 €, 2 vk 2120 € (osittainen merinäköala)
•  1 vk 1255 €, 2 vk 2150 € (merinäköala)

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

Myynti aukeaa Pe 4.11. klo 9:00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 16.3.2017 ja 23.3.2017

La Gomera | Tecina Golf

La Gomera on uusi kokemus muut Kanariansaaret kiertä-
neelle golfaajalle. Saaren tunnelma ja luonto vuorineen, 
rotkoineen ja jyrkänteineen henkii ikiaikaista rauhaa. Me-
ren yläpuolella kohoavalla jyrkänteellä sijaitseva tasokas 
hotellimme ja 18-reikäinen kenttä sijaitsevat henkeäsal-
paavan upeissa maisemissa. Jardin Tecina hotellia ympä-
röi viehättävä trooppinen puutarha. Hotellissa on moni-
puoliset palvelut, useita ravintoloita sekä baareja. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Teneriffa-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset (myös lauttayhteydet*)
• Majoitus Tecina Golf hotellissa ****
• Puolihoito
• 5 kierrosta golfia/vk
• Golfkenttäkuljetukset (hotellin shuttle)

HINNAT
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1390 € tai 2 vk 2440 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 230 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynnissä nyt!
Matkanvetäjänä Heikki Hallaranta

* lentokenttäbussi ajaa lauttaan, joten matkatavarat 
säilytetään bussissa lauttamatkan ajan

Lähdöt: 10.1.2017 ja 17.1.2017

Costa Blanca | La Sella

Vain reilun tunnin matkan päässä Alicanten lentokentältä 
sijaitseva La Sella Golf tarjoaa hyvät puitteet onnistunee-
seen golflomaan. Tasokas ja rauhallinen Marriott La Sella 
sijaitsee Montgón luonnonpuiston yhteydessä. Näyttävän 
vuoren syleilyssä lepäävä viihtyisä hotelli tarjoaa asiakkail-
leen ystävällistä palvelua. Hotellin välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsee tunnelmallinen klubirakennus ja 27-reikäi-
nen Jose Maria Olazábalin suunnittelema golfkenttä. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotel Marriott La Sella ****+
• 6 illallista (sisältää ruokajuoman)
• 5 kierrosta golfia (hotellin 27-reikäisellä kentällä)
• Yksi ilmainen sisäänpääsy Spa-osastolle
• Golfkenttäkuljetukset (hotellin shuttle)
• Golfkärryt

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 1095 € 

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 210 €/vk
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa Ke 9.11. klo 9:00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähtö: 19.4.2017

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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kaikesta tästä kaaoksesta tietoisi-
na, mutta onneksi siitä sivussa 
saimme viettää pariviikkoisen 

pääsiäisajan Belekissä Raimialan Pertin ja 
Eilan huomassa ja vieläpä mahdollisimman 
sopivissa golfilmasto-olosuhteissa. Sadetta 
emme sadatelleet emmekä helteessä hion-
neet. Jos jotain mielessämme manasimme, 
niin aikaisia aamuherätyksiä. Ensimmäinen 
starttiaika oli meillä yleensä jo ennen kah-
deksaa ja kun kelloja vielä siirrettiin tunti 
eteenpäin, niin kansanviisaus ”aikainen 
golfari birdien nappaa” kävi muutaman 
kerran mielessä heräämistä helpottamassa. 
Em. syystä illanvietto hotellissa hoitui lyhy-
en kaavan mukaan ja iltapäivisin oli aikaa 
jopa loikoiluun uima-altaan äärellä. 

Belek on ollut Suomen Golfseniorien 
yhtenä matkakohteena kaikkina niinä kym-

menenä vuotena, kun SGS on golfillisia 
seuramatkoja järjestänyt, joten paikkana se 
on tuttuakin tutumpi aktiivisille golfmat-
kaajille. Uutta sen sijaan oli majapaikkam-
me Voyage Belek -niminen hotelli ja sen 
vieressä sijaitseva Montgomerie golfkenttä.

Hotelli Voyage Belek
Jos tahdot, että golflomahotellisi on pieneh-
kö, rauhallinen ja kompakti, niin Voyage 
Belek ei ehkä ole valintasi. Jos taas tahdot 
majailla kaikkia mahdollisia fasiliteettejä 
tarjoavassa hotellissa, niin silloin Voyage 
Belek sopii juuri sinulle. 550 huoneesta 
on valinnanvaraa moneen ilmansuuntaan, 
Välimeri vieressä, isot ulkoaltaat, monta ra-
vintolaa, vesipuisto, kylpylä, iltaohjelmat, 
pelihalli, minigolf jne. ovat kaikki hotellis-
sa majoittuvien vieraiden käytössä. Erittäin 

ystävällinen ja palvelualtis henkilökunta, 
herkkuja rönsyävät ruokapöydät ja valikoi-
mastaan ylpeät baarit olivat myös plussaa 
niitä käyttäville ja kaikki totta kai all in-
clusive.  Luksus loisti ja näkyi kaikessa toi-
minnassa. Päärakennuksen lisäksi hotelliin 
kuului myös sen ympäristössä olevat bun-
galowit, joten hotellialueelle saavuttaessa 
respan jälkeen oli vielä parisataa metriä 
matkaa majapaikkaan. Bägit sai kuitenkin 
jättää ulko-ovella olevaan varastoon, joten 
hotellin sisäsiirtymä ei haitannut.

Jokailtaiseen kokoontumiseemme 
löysimme myös nurkkauksen hotellin jazz 
-baarista, joka vielä alkuillasta oli rauhal-
linen ja sopi palkintojen ja informaation 
jakoon oivallisesti.

Muita golfareita ei hotellissa liiem-
mälti ollut, mutta sitäkin enemmän pai-
kallista kieltä ja kulttuuria omaksuneita 
lapsiperheitä. Heidänkin läsnäololleen 
löytyi EU-taustainen selitys. Euroopassa ja 
vallankin Saksassa asuu paljon turkkilaisia 
siirtolaisia ja nyt he viettivät pääsiäislomaa 
entisen kotimaansa kamaralla.

Pelatut kentät
Majapaikkamme kotikenttä oli televisios-
takin tuttu Montgomerie ja vierailukent-
tänä Titanic, entinen TAT. Molemmat 
peliareenat olivat loistokunnossa, minusta 
Titanic sitä ehkä jopa hieman enemmän. 
Glamour loisti myös kummallakin klu-
billa ja kyllä siellä istuessaan tunsi ainakin 
hetken kuuluvansa ns. hyväosaisten jouk-
koon.
 
Montgomerie Golf
Montgomerie Golf -kentällä on järjestet ty 
jo useana vuonna Eurooppa Tourin finaa-
lisarjaan kuuluva osakilpailu, johon maail-
man kärkipelaajat kilvan osallistuvat.

Moni muistaa vielä hyvin Mikko 
Ilosen kamppailun tällä kentällä viime 
syksynä. Kentän on suunnitellut ja sille 
nimensä lainannut Colin Montgomerie. 

Ollakseen huippupelaajia miellyttämään 
tarkoitettu kenttä, niin kyllä se oli kiva 
myös tavallisen golfmaatiaisen pelata.

Tällä ei mäkiä juurikaan ollut, mutta 
pieniä kumpuja sitäkin enemmän, ja nii-
den takana usein lymysi hiekkaa, joko rus-

keaa tai valkeaa. Vaaleampaa hiekkaa oli 
oikeissa bunkkereissa ja ruskeaa hiekkaa 
”wastelandissa”. Ellei hiekan väristä osan-
nut olinpaikkaansa päätellä, niin haravasta 
ainakin. 

Montyn kenttä oli aivan hotellim-

Keväällä 2016 pääsiäisen aikoihin Euroopassa ja varsinkin Turkissa 
elettiin hyvin epävakaita ja epävarmoja aikoja. Pakolaisia pakkopalautettiin Kreikasta 

takaisin Turkkiin, pommit tekivät tuhoa niin Brysselissä kuin Istanbulissa ja Ankarassakin. 
Venäjä laittoi myös lusikkansa soppaan kieltämällä 

asukkaitaan matkustamasta Turkkiin. 

Mahtavat puitteet ja fasiliteetit vaativampaankin ma-
kuun tarjoavassa Voyage Belek -hotellissa on 550 huo-
netta. Ruokatarjonta on samaa tasoa, josta esimerkkinä 
jälkiruokavalikoima yllä.

Kierros takana ja olut maistuu Montgomerie-kentän terassilla. Pöydän äärellä vasemmalta lukien Liisa Santanen, 
Tapio Reijula(selin), Jukka Laaksomaa, Anneli Laaksomaa, Asta Vitikainen, Anne Reijula ja Matti Vitikainen.

BELEkiSSä 
peli kulki, päivä paistoi 
ja ruoka maittoi

Teksti ja kuvat: Matti Santanen
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me kupeella, mutta klubi hyvin hankalan 
kävelymatkan päässä. Sukkulabussikyyti 
kuitenkin toimi sukkelasti n. 10 minuu-
tin vuorovälein ja yleensä kaikki pelaajat 
olivat paikalla ja etuajassa ykköstiillä. 
Ensimmäisellä viikolla yli-inno kas valvoja 
oli alinomaa kimpussamme hoputtamassa 
nopeampaan peliin. Toisella viikolla hopu-
tuskäskyt sentään harvenivat, kun Pertti 
kävi puhuttamassa kentän johtoporrasta 
asiasta.

Kentältä jäi mieleen montakin väylää, 
mutta neljäs, lyhyehkö par-5, oli monelle 
ikimuistoinen (iso kuva edellisellä aukea-
malla). Pinkkipallokisassa kymmenes tä 
joukkueesta vain neljä toi viestikapulan 
maaliin, muut kuusi joukkuetta hyytyivät 
kaikki juuri tälle väylälle. Griinille kun ei 
juuri muuten pääse kuin ylittämällä ki-
venheiton mittainen vesieste, mutta kun 
kyseessä on pinkkipallo ja joukkueen kun-
nia, niin ylitysmatka kummasti kasvaa. 

Kentän etuysillä vesi välkkyi miltei 
joka väylällä, kun taas takaysille oli tyypil-
listä laaja-alaiset, hiekkapohjaiset ”jouto-
maat”. Vaikka sieltä saikin palloa huiskia 
bunkkerisäännöistä piittaamatta, niin hel-
posti hiekka kyllä nappasi kiinni mailan la-
vasta ja usein pelinappula päätyi lyhyen len-
non jälkeen samalle tai seuraavalle hiekalle. 
Takaysi oli myös tehokkaasti valaistu, 
mut ta käyttökokemusta siitä ei tullut, 
kiitos varhaisten lähtöaikojen. Kierroksen 
jälkeen klubille päästessä ei tarvinnut kuk-
karoa bägistä kaivaa, sillä all inclusive-etu 
ulottui myös sinne. Eteen tuotu ruokalista 
oli monipuolinen, mutta ilman hintoja, 
joten eurojen perusteella ravintonsa valit-
semaan tottunut oli tilauksen teon kanssa 
hetken ymmällään.

 
Titanic eli entinen TAT
Omistajan vaihdoksen vuoksi myös ken-
tän nimi on vaihdettu TAT:ista Titaniciksi. 
Titanic tarkoittaa suomeksi jättiläismäistä 
ja nimi kyllä kuvaa hyvin kentän vieres-

sä olevaa mahtipontista hotellia. TAT:in 
kenttä on jo ennestään tuttu monelle myös 
SGS:n matkoilta. Sehän koostuu kolmes-
ta yhdeksiköstä, River, Mediterranean ja 
Forest. Nimet on hyvin valittu kuvaamaan 
ao. ysin luonnetta. Välimeren tuulet, jo-
kitörmät ja metsäväylät kertovat missä 
oloissa mennään. Belekin tasamaakentistä 
poiketen Titanicilla on myös hieman kor-
keuseroja.

Ensikertalaisten 
kokemukset ja kommentit
Matkoilla on helppo tutustua uusiin ih-
misiin ja moni pysyvä tuttavuus ja ystä-
vyyssuhde onkin  alkanut golfmatkoilla. 
Tuttujen tapaaminen ja kuulumisien vaih-
taminen lienee monelle tärkeä syy lähteä 
aina uudestaan mukaan juuri näille SGS:n 
matkoille. Niin nytkin. Valtaosa matkaa-
jista oli kokeneita SGS:n reissukonkareita 
ja keskenään tuttuja jo ennestään, mutta 
mukana oli myös ensikertalaisia. Miten he 
matkan näkivät?

Inga ja Mauno Hyyppä Kokkolan 
Kälviältä olivat kyllä ennenkin käyneet 
Belekissä, mutta olivat nyt ensimmäistä 
kertaa mukana SGS:n matkalla. 

Inga kertoi heidän seuraavan tark-
kaan golfmatkatarjontaa ja nyt he päätti-
vät rohkeasti lähteä kokeilemaan jotakin 
uutta. Uutta heille oli hotelli, kenttä, 

matkanjärjestäjä sekä matkaseurakin.  
Koh  de-esittely syksyn Seniorigolfari-leh-
dessä sai heidät innostumaan ja kokeile-
maan tätä matkaa.

Molemmat olivat kokemaansa hy-
vin tyytyväisiä, eivätkä he sitä peitelleet-
kään. Leppoisa ilmapiiri, kivan kevyet 
joukkuepelit, hyvin organisoitu järjestely 
sekä tutustuminen moniin muihin sa-
manhenkisiin golfareihin tuli vastauksena 
viihtymisuteluuni kuin yhdestä suusta.  
Ensi syksyn matka oli jo työn alla ja luulta-
vasti ja toivottavasti tapaamme heidät usein 
näillä samoilla hyvän tuulen matkoilla. 
Kyllähän kyyti Kokkolasta asti hieman 
hankaloittaa alkumatkaa, mutta omalla 
autolla kulkien voi samalle etelän matkalle 
sisällyttää käyntejä tuttavien ja sukulaisten 
luona, jolloin matka lyhenee kummasti, 
totesi Mauno pitkää kotomaan siirtymä-
taivalta vähätellen.

Mestarit
Seniorit pitävät joukkuepeleistä, joten vals-
sit, best ballit, pinkit jne. tulivat pelimuo-
toina matkalla tutuiksi.  Mestaruuskisa 
oli toki henkilökohtainen, mutta sekin 
pelattiin kevennettynä versiona eli bogi-
piste laskien. Kilpa käytiin ensimmäisellä 
viikolla Titanic-kentällä ja toisella viikolla 
Montgomeriessa.
I viikko
Naiset
Asta Vitikainen 33, Seija Alanen 30 
ja Anneli Laaksomaa 26 pist.
Miehet
Zachris Nuorivaara 32, Jukka Laaksomaa 
32 ja Leif Lindroos 32 pist.
II viikko 
Naiset
Marjatta Saarinen 38, Paula Suvitie 35 
ja Armi Westin 34 pist.
Miehet
Zachris Nuorivaara 28, Matti Santanen 28 
ja Rauno Saarinen 28 pist.                      g

Titanic-kentän monet tuntevat paremmin entisellä nimellään TAT. Kenttä on kohentunut paljon viime vuosina ja mm. taustalla näkyvä klubitalo on uusittu. River-kentän ykkös-
tiillä starttaamassa Liisa Santanen, Paula Suvitie, Veli-Matti Kimanen (selin) ja Pertti Hörkkö. Lähettäjänä Pertti Raimiala. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyvä silta ei ole St 
Andrewsin kuuluisa Swilcan Bridge vaan Titanicin oma vastaava.

Inga ja Mauno Hyyppä Kokkolasta olivat varsin tyyty-
väisiä ensimmäiseen SGS-matkaansa.

SGS:n matkaseurakisaan 8. kesäkuuta kokoon-
tuneet ja sateeseen varautuneet seniorit koki-
vat Hartolan Golfklubilla miellyttävän yllä-

tyksen. Synkät sääennusteet jäivät toteutumatta ja 
sateet aamupäivällä tulematta, sen sijaan puolilta 
päivin pilvet repesivät ja aurinko ilmestyi ilahdutta-
maan pelaajia. Järjestyksessään kolmas matkaseura-
kisa sujuikin viimeiseen kilpailijapariin asti poutai-
sessa säässä, tuulen toisin viimeisillä väylillä jo aika 
tuimasti tuivertaessa. 

Hartolan kenttä on saanut tänä vuonna pää-
tökseen viitisen vuotta kestäneen uudistushank-
keensa. Kentän kiinnostavuuden ja pelattavuuden 
lisäämiseksi väyliä ja viheriöitä on muokattu ja ken-
tän tekniikkaa paranneltu. Matkaseurakisan osan-
ottajilla olikin näin mainio mahdollisuus nauttia 
uudistustyön tuloksesta ko-
konaisuudessaan.

Hartola Golfin väki ha-
lusi kaiken olevan kunnossa 
ennen varsinaista kauden 
sesonkia, joten ysiväylän uu-
den ruohopeitteen annettiin 
kasvaa vielä jonkin aikaa rau-
hassa. Tämän vuoksi kilpai-
lussakin palloa lyötiin kohti 
viheriötä väylän reunoille 
sijoitetuilta Drop Zone -alu-
eilta seuran kapteenin Antti 
Vepsäläisen ohjauksessa. 

Kisaan osal listui kaik -
 kiaan 31 senioria. Ilmoit tau-
tuneita oli listalla parham-
millaan jo reilusti yli neljä-
kymmentä, mutta näyttää 
siltä, että moni perui osallis-

tumisensa kilpailuun vii me vaiheessa juuri sadeuh-
kan vuoksi.  

Naiset olivat Hartolassa iskussa ja miehittivät 
kaikki kolme kärkisijaa. Kerigolfin Marja Pirttimaa 
vei voiton 33 bogeypisteellä, toiseksi sijoittui Jyväs-
Golfin Eira Lemetyinen ja kolmanneksi kotiken-
tällään pelannut Marja-Leena Kurronen. Kuuden 
parhaan seniorin joukossa miesten mainetta ja 
kunniaa puolustivat neljänneksi ja viidenneksi si-
joittuneet Espoon Golfseuran Heikki Puhakainen 
ja Peuramaa Golfin Matti Santanen. Neljäs nainen 
kärkikuusikossa oli Gunn Ikäheimonen, joka kun-
nostautui kasiväylän erikoiskisassa lyömällä pallon 
lähimmäksi lippua (4,05 m).

Seppo Rönkkö

HaGK:n kapteeni Antti Vepsäläinen (oikealla) ohjeisti kilpailijoita ykkösväylän tiiauspaikalla.
Kuulolla Paavo Reunanen, StLG, Tuula Lindroos, SHG ja Terttu Mursula, JG.

SGS:n kolmas matkaseurakisa 
Hartolan uudistuneella kentällä
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Suomen Golfseniorit Etelä-Afrikassa 2010
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Tuusulassa ensimmäiset 
    M70 reikäpeli-
       Mestaruuskisat 
Historian ensimmäisissä M70-sar-

jan reikäpelimestaruus kilpai luis-
sa ottelut olivat tasaisia ja tunnel-

ma mukava. 
Vuosi sitten tehtiin SGS:n halli-

tuksessa päätös että reikäpelit 
myös M70 sarjassa avataan. 
Nyt on kisat pidetty Tuusulan 
golfkentällä syyskuun 8.-10. 
päivänä kahden ja puolen päi-
vän mittaisena.

 Kilpailukaavioon otettiin 
pelaajat kesän rankingien pe-
rusteella M70- ja M75-sarjasta.  
Starttiviivalle tuli 32 pelaajaa ja 
kun finalistit olivat pelanneet 
viisi kierrosta, olivat mestarit selvillä.

Pelejä leimasi suuri tasaisuus, reikä-
peleille ominaisesti tultiin suuriltakin 
takamatkoilta rinnalle ja ohi. Kaikkiaan 
32:sta pelatusta ottelusta jatkorei´ille me-
ni neljä ottelua ja myös toiset neljä ot-
telua vaati täyden 18 reiän pelaamisen.  
Mainittakoon että mestaruuden ottanut 
Alastaro Golfin Jorma Junttila kävi kol-

me kertaa hakemassa voiton jatkorei´iltä. 
Näin tapahtui ensimmäisellä kierroksella 
Seppo Jolkkosta vastaan, puolivälierässä 
Martti Miettistä vastaan ja finaalissa Pekka 
Tolvasen kanssa. 

Palkintojen jako saatiin suorittaa lau-
antaina klo 12.20 ja palkittujen lista muo-
dostui seuraavaksi:

1. JormaJunttila,AlGo
2. PekkaTolvanen,TG
3. TeuvoSalento,HaG
4. JensOlsen,NGCC

Kaikki ottelutulokset löytyvät www.
suomengolfseniorit.fi/kilpailut/golfbox-
kilpailukalenteri.

Tuusulan golfklubin vastuu henkilöt
 toimitusjohtaja Ti mo Mansnerus ja

palvelupäällikkö  Jenni Kemppai-
nen olivat innol la mukana ta-
pahtumassa. Kiitokset SGS:n ja 
pelaajien puolesta.
  Erinomainen syyssää suosi 
myös kisojen pitämistä. Timo 
ker  toi että paljon arvokisoja on 
Tuusulassa pidetty, mutta näin 
mukavahenkistä kisaa ei ole vielä 
tänne sattunut.

Olin itse seuraamassa kisa-
tapahtu maa koko ajan ja sain paljon ke-
hittämisajatuksia, joita käsitellään loka-
kuun kilpailuvaliokunnan kokouksessa. 
Olen kokemusten perusteella sitä mieltä 
että vanhempienkin ikäluokkien reikäpelit 
ovat tulleet jäädäkseen. Kehittämistä kui-
tenkin tarvitaan aina.

kari Hiukka

Palkitut vasemmalta; 
3. Teuvo Salento, 2. Pekka 
Tolvanen, 1. Jorma Junttila 
ja 4. Jens Olsen

”Paljononarvokisoja
Tuusulassapidetty,muttanäin

mukavahenkistäkisaaeiole
vielätännesattunut.

Muu Suomi otti selkeän voiton Joukkueet 2016

Muu Suomi:
Seppo Hujanen GP 
Kari Kuparinen MeG 
Keijo Lehtokorpi MGS 
Pekka Lindeman LGV 
Jukka Lintula GPi 
Matti Mäkivirta AGK 
Alpo Mäntykorpi LGV 
Pekka Niinimäki KG 
Risto Rautio JG 
Juha Sillman MeG 
Veijo Suomela KG
Markku Uttiऀ MeG
 
Uusimaa:
Thomas Antila HGK 
Timo Ervasti SHG 
Risto Hotti PGC 
Kari Huttunen GT 
Peter Kaske KGC 
Juha Koponen HGK 
Veikko Niemikorpi KGV 
Kari Nyman StLG 
Tapani Saarentola SHG 
Kai Tiira PGH 
Jukka Utriainen PGC 
Ari Vauhkonen SHG

Seniorimiesten Ryder Cup Uusimaa vs. 
Muu Suomi pelattiin tänä vuonna kol-
matta kertaa. Kaksi ensimmäistä kertaa 

voitto on mennyt selkeästi Uudenmaan jouk-
kueelle, mutta nyt Lahden Golfissa 17.5.2016 
pelatun ottelun voitti Muu Suomi selkein nu-
meroin 12 – 6.

Peliformaatti on yksipäiväinen supistettu 
versio esiku vastaan. Aamusta pelataan kuuden 
ottelun Four Ball Best Ball -kilpailu ja iltapäi-
vällä kaksitoista single-ottelua. 

Kilpailupäivä oli aurinkoinen, mutta tuu -
 linen ja kolea. Aamupäivän perinteiset paripe-
lit Uusimaa vei numeroin 4 – 2. Se ei kuiten-

kaan riittänyt, vaan kun iltapäivän single-pelit 
onnistuivat Muun Suomen joukkueelta erit-
täin hyvin, voittaen ne ylivoimaisesti 10 – 2, 
meni koko ottelu Muulle Suomelle 12 – 6. 
Näin kiertopalkinto siirtyi seuraavaksi vuodek-
si Muun Suomen palkintokaappiin.

Päävastuu joukkueen kokoamisessa oli 
tänäkin vuonna varakapteeneilla Lohjan Kari 
Nymanilla (Uusimaa) ja Messilän Pertti Salli-
lalla (Muu-Suomi). Joukkueiden kap teeneina 
toimivat edellisvuosien tapaan Uudenmaan 
osalta Pertti Raimiala (HyG) ja Muun Suomen 
joukkueen osalta Heikki Hallaranta (SaG).

Joukkueet muodostuivat siten, että kum- 
  massakin jouk kueessa oli vähin-
tään neljä 65-vuotis kritee rit
täyt tävää pelaajaa, jotka pela-
sivat vastakkain joukkueina ja 
yksilöinä ja kahdeksan 55-vuo-
tiskriteerit täyttävää pelaajaa, 
jotka vastaavasti pelasivat vas-
takkain. 

Heikki Hallaranta

 ryder cup

Yläkuvassa kummatkin joukkueet. 
Muun Suomen voitokas sinipaitai-
nen joukkue edessä.

Singlepelien kaksi peliparia griinil-
lä, Kai Tiira (vas.), Jukka Lintula, 
Kari Kuparinen ja Jukka Utriainen.
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Peuramaalla vierailleet ovat usein kääntyneet isän-
tiensä puoleen nähtyään kyltin Puttgarden Golf 
kysyäkseen, mikä se on. Vierailla on ollut onnea 

muassaan, jos heidän isäntänsä on osannut antaa ky-
syjää tyydyttävän vastauksen, sillä niin salainen tuo 
Puttgarden on, että harva peuramaalainenkaan on siel-
lä käynyt. Kenttä uinuu kuin prinsessa Ruususen unta 
kahden vilkkaan Peuramaan kentän keskellä. Rehevä 
puusto kätkee sen tehokkaasti suojaansa ja sitä ei todella 
muuten pääse näkemään kuin astumalla portista sisään.

Lyhyt historiikki
Peuramaan golfkentäthän sijaitsevat Neuvostoliitolla 
lainassa olleella Porkkalan niemellä, jonne vuonna 
1956 pääsivät muut tamaan takaisin sieltä karkotetut 
asukkaat. Niin myös Hilding Nyberg lapsineen 
Ruotsista. Hilding oli innokas uusien asioiden etsijä 
ja edistäjä ja hän oli perustamassa mm. Peuramaan 
golf seuraa. Golftoiminta on sittemmin laajentunut 
käsittäen ny kyisin kaksi täysmittaista ja yhden par-3 
kentän. Kenttien tarvitsemat maa-alueet hankittiin 
hänen omistamiltaan mailta, mutta kenttien keskelle 
hän jätti omaan käyttöönsä kartanonsa ja sen ym-
päröimän puiston. Poikien vartuttua ja heidän lapsiensa 
innostuttua golfista kartanoa asuttava Peter Nyberg 
(kuvassa oikealla keskellä) rakensi sen alueelle oman 
9-väyläisen pitch & putt -kentän, aluksi lähinnä oman 
perheen iloksi, mutta myöhemmin kenttää on lainattu 
myös yritystapahtumiin ja Peuramaan pelaajien 
valmennukseen sekä lähipelikisoihinkin. 

Kenttäkuvaus
Kenttä sijaitsee noin parin hehtaarin alueella, johon 
on taitavasti sijoitettu 30 – 70 metrin mittaiset väylät. 
Maansiirtoja ei ole juurikaan tehty ja väylät kulkevat 
luonnon luomissa urissa. Kentän erikoisuus on vesies-
te, joka sekin on luonnon muovaama ja sijaitsee kentän 
korkeimmalla kohdalla. Jääkausi aikoinaan koversi kal-
lion päälle ison kuopan ja nykyään luonnon omat kas-
telujärjestelmät pitävät huolta sen vedenpinnan tasosta.

Ollakseen minikenttä, sille on saatu mahtumaan 
myös kor keuseroja ja väylät kulkevat omia teitään toisi-
aan kohtaamatta. Haastetta lisäävät kapeahkot, puiden 
reunustamat väylät ja tarkkaa lähipeliä edellyttävät vi-
heriöt. Aivan aloittelijalle kenttä voi olla liiankin vaati-
va, mutta sopii vallan mainiosti lähipelitaitojaan hioval-
le klubipelaajalle.

Tältä kaudelta kenttä on jo kiinni, mutta luulta-
vasti avataan taas ensi kaudeksi. Yksittäisiä vierailuja 
ei kentälle voi tehdä, mutta jos mietit, miten 10 -30 
hengen golfarijoukon saisi viihtymään yhdessä 2 – 3 
tuntia kevyesti kisaillen, ulkoruokinnasta nauttien ja 
jälkeenkin päin tapahtumaa hyvillä mielin muistellen, 
niin Puttgardenia kannattaa kokeilla. 

Viime kesänä joukko peuramaalaisia senioreita 
sai tilaisuuden vierailla kentällä viettäen siellä lämmin-
henkisen päivän lähipelitaidoista kisaillen ja lättyjä sekä 
grillimakkaroita nauttien.

Matti Santanen, PGH

Puttgarden
salainen golfpuutarha 
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Teemme työtä kehittääksemme matkojamme vastaamaan 

suomalaisten golfaajien toiveita ja odotuksia. Miten olemme onnistuneet, 

siitä kertoo parhaiten asiakastyytyväisyystutkimuksemme*. 

Kukaan ei ole täydellinen. 
Ei edes OnGolf.

OnGolf-matkan 

varaaminen sujui 

yli 95 %:n mielestä 

erittäin hyvin tai hyvin. 

Useimmat heistä 

varasivat matkansa 

ongolf.fi -nettisivuilta.

Golfloma onnistui 

kokonaisuudessaan 

yli 90 %:lla hyvin tai 

erittäin hyvin. OnGolf-

matka vastasi kaikkia 

odotuksia.

Golfisännät ja mukava 

matkaseura pitivät 

huolen, että reissuilla 

oli hyvä tunnelma. 

Yli 90 % oli sitä mieltä, 

että kaikki pelasi hyvin 

tai erittäin hyvin.

Valitsemaansa 

golfkohdetta suosittelee 

yli 93 %. Myös aurinko 

paistoi OnGolf-

matkoillla, sillä vain alle 

5 %:n mielestä sää ei 

suosinut golfaajia.

Entä mitä mieltä 

asiakkaamme 

ovat OnGolfista 

kokemuksensa 

perusteella? Matkoilla 

olleista yli 99 % 

suosittelee OnGolfia 

muille golfaajille.

95% 90% 90% 93% 99%

www.ongolf.fi 

nettikauppa avoinna 24/7. 

Puhelinmyynti  020 7428590

 palvelee ma–pe 9–17.

Kiitos palautteesta. Se auttaa meitä tekemään vieläkin parempia golfmatkoja maailmalle.

Lisää tietoa OnGolfin pelimatkoista, opetusmatkoista ja ryhmämatkoista netissä ongolf.fi

* Asiakastyytyväisyystutkimus perustuu OnGolfin pelimatkoilla olleiden kokemuksiin vuosilta 2014–16.

Nuoret upseerikokelaat eivät var-
maan aavistaneet keväällä 1960, 
että he tulisivat tapaamaan ja ko-

koontumaan yli 50 vuotta myöhemmin 
lukuisia kertoja golfkilpailujen merkeissä. 
Olikohan kukaan edes silloin vielä tutus-
tunut lajiin? Tuskin vain, sillä pojat olivat 
parikymppisiä ja suunnitelmat ja harras-
tukset lienevät olleet aivan jotain muuta. 
Luultavasti morsiamet ja elämän seuraavat 
askeleet olivat päällimmäisinä mielissä. 
Upseerikoulun edellinen vuosikurssi oli 
vielä pelotellut uusia tulokkaita, että “tämä 
kurssi ei tule loppumaan koskaan”. Ja 
näyt tääkin vahvasti siltä, että tuo ennuste 
piti hyvin paikkansa – Haminasta alkanut 
yhteinen matka jatkuu edelleen.

Kurssi on ko-
koontunut vuodesta 
1985 lähtien, jolloin 
nyt jo edesmennyt 
vuorineuvos Kari Kai- 
ramo kutsui RUK-
kollegansa uu del leen 
kokoon Nokian sil-
loiseen pääkontto-
riin. Toimintaan on 
kuulunut sen jälkeen 
sotahistoriallisia mat-  
ko ja sekä tutustumi-

sia maanpuolustustoimintaan eri varus-
kunnissa. Tästä joukosta löytyi myös 
in nokkaita golfareita, minkä johdosta 
kilpailuja alettiin järjestää. Ensimmäiset 
kilpailut olivat Sea Golf Rönnäsissa 2005.

Tänä vuonna 11. elokuuta oli Ruuk-
ki golfin vuoro toimia vuotuisen kilpai-
lun järjestäjänä. Kilpailuun osallistui 20 

golfaria, jotka olivat saapuneet paikalle 
ympäri Suomea. Ruukkigolfin toimitus-
johtaja Staffan Tuomolin toivotti arvoval-
taiset vieraansa tervetulleiksi aamukahvien 
kera. Hän totesi viikon olevan ainutlaa-
tuinen golfin historiassa, koska samaan 
aikaan alkoi myös olympiagolf Riossa. 
Avajaistilaisuuden paikkana oli vanhan 
kartanomiljöön hirsitupa, jossa sijaitsee 
Ruukkigolfin toimisto ja ravintola. Staffan 
kertoi samalla kentän kuulumisia ja otti 
esiin tilaisuuden ainutlaatuisen luonteen. 
Kilpailun isäntä Trygve Lindqvist kertoi 
kilpailun kulusta ja valotti hieman kentän 
saloja varsinkin legendaarisen etuysin osal-
ta. RUK- ja RuG-veteraani Trygve kuuluu 
kurssin junioreihin, sillä hänellä on mit-
tarissa vasta 76 vuotta. Trygven mukaan 
kurssin henki on edelleen vahvana poru-
kassa, vaikka joukot ovat harventuneet ja 
askel lyhentynyt vuosien myötä.

Aamukahvien jälkeen kuultiin kilpai-
lun johtajan kaikille tuttu ja kaivattu ko-
mento: “Ryhmä 1 valmistautuu ykköstiille 
siirtymiseen klo 10.50, käteni osoittamaan 
suuntaan – aikaa 10 minuuttia!” Tällä ker-
taa ei laitettu saappaita jalkaan eikä reppua 
selkään, vaan jokainen tarkisti vielä kisa-
varusteidensa kunnon ennen ykköstiitä ja 
aloitti henkisen valmistautumisensa avaus-
lyöntiä varten.

Valtaosa pelaajista oli liikkeellä jalan, 
jota voidaan pitää erinomaisena saavu-
tuksena, kun huomioidaan pelaajien ikä, 
Ruukkigolfin vaativat ylämäet sekä noin 
10 kilometrin reipas kävely. Eräs osallistu-
jista mainitsikin olevansa talvisodan vete-
raani, syntymävuotensa mukaan, joka ku-

vasti hyvin näiden veijareiden asennetta: 
periksi ei anneta, kaveria ei jätetä ja lop-
puun saakka mennään lyönti kerrallaan. 
Kilpailumuotona oli pistebogi ja kärkisi-
joille pääseminen vaati omaan tasoituk-
seensa pelaamisen. Kärkipään lyöntitulok-
set olivat reilusti alle 90 lyöntiä, mikä on 
todella hieno saavutus.

Kilpailijat antoivat tunnustusta 
Ruuk ki golfin kentälle ja kisaorganisaation 
toiminnalle. Herkullisen kisalounaan ja 
palkintojenjaon yhteydessä tehtiin myös 
päätöksiä seuraavan kilpailun paikasta ja 
ajankohdasta. ”Ensi kesänä Salossa näy-
tän ja otan teistä revanssin”, huikkasi joku 
vielä parkkipaikalla ja sai pelikavereidensa 
naurut evääksi kotimatkalle.

Pistebogisarjan kärkikolmikko oli 
Matti Puurunen GT 36p, Esko Immonen 
HaGK 35p ja Markku Huostila NRG 33p. 
Scratch-sarjan kärki oli Matti Puurunen 
GT 86 lyöntiä, Jouko Kaartinen SHG 87 
ja Markku Huostila NRG 88.

Mikäli lukijoista löytyy lisää kurssin 
102 käyneitä golfareita, niin ottakaa yh-
teyttä kotisivun kautta (www.ruk102.fi).

Juhani kiiskinen

RUK 102 Golf Open Ruukkigolfissa keräsi jälleen kokoon todelliset golfveteraanit

Kuvassa kilpailun sekä scratch- että pistebogeysarjan 
voittaja Golf Talman Matti Puurunen. 

VeteraaniGolfia
  	 ja	syvää	toverihenkeä

Kilpailun järjestelyistä 
vastannut Trygve Lind-
qvist 56 vuotta sitten.
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fiNNiSH SENiOR TOuR 
käyNTiiN LOHJALLA 
Uudet nimet ovat nousussa Audi Finnish 
Senior Tourilla. Lohjalla St. Laurencen 
kentällä pelatussa kauden FST:n avaus-
kilpailussa Audi Senior Openissa voiton 
vei kolmatta vuottaan seniorina pelaava 
Messilä Golfin Kari Kuparinen, joka sa-
malla lunasti itselleen pelioikeuden kau-
delle 2017-18.

Suur-Helsingin Golfin kokenut 
kisa  konkari Ari Vauhkonen oli toinen 
ja ensimmäisen FST-kisansa pelannut 
senioritulokas Markku Parviainen Golf 
Pirkkalasta kolmas samalla tuloksella kuin 
Kullo Golfin Peter Kaske ja LGV:n Alpo 
Mäntykorpi.

Naisten avajaiskilpailun hyväkuntoi-
nen Kalkki Petteri -kenttä osoittautui hy-
väksi valinnaksi. Kisaan odotettiin uusia 
kilpailijoita kisojen yhteydessä pelattavan 
parikilpailun houkuttelemina. Myös uusi 

ikäluokka tuli nyt seniori-ikään ja sieltä 
odoteltiin uusia pelaajia kärkikahinoihin. 

Avauskilpailun voitti Minna Kaarna-
lahti erittäin hyvällä tuloksella 73, toisek-
si tuli Pirkko Havukainen tuloksella 79. 
Sarfvik otti siis avauskisassa kaksoisvoi-
ton. Kolmanneksi tuli kotikentällään ja 
ensiesiintymisensä seniorikisoissa tehnyt 
Lohjan Virpi Haataja tuloksella 81.

Parikilpailun alkuperäinen tarkoi-
tus on ollut houkutella enemmän kuin 
30 naista kilpailuun mukaan, mutta nyt 
kisojen ilmoittautumisajan umpeuduttua 
oli lähes 70 naista mukana, joten parikil-
pailu alkaa jäädä historiaan nykymuodos-
saan. Pareja kisaan osallistui 13 ja voiton 
vei kotikentän pari Kyllikki Puuppo & 
Virpi Haataja tuloksella 153. Toiseksi 
tuli Kurkin Vuokko Karjalainen parinaan 
Anne Kokko EGS 154 ja kolmannek-
si pari Tuija Lindvall GT & Riitta Jutila 
KanG 155.

ONGOLf SENiORiPOkAALiT 
HäMEENLiNNASSA
OnGolf Senioripokaalien miesten peli-
areenana oli Aulangon Golfklubin Eversti 
ja naisten Tawast Golf. 

Senioripokaalit on yksi pitkäikäisim-
piä seniorikilpailuja Suomessa. Nykyisiin 
kiertopalkintoihin kaiverrettujen nimien 
mukaan se on jaettu ensimmäisen kerran 
vuonna 1983 mutta kilpailun alku on 
peräisin 1970-luvulta. Siihen aikaan kier-
topalkinnon sai omakseen kun sen voitti 
kolme kertaa.  Kilpailussa pelataan nykyi-
sin vain scr sarja.

Ensimmäinen pelipäivä oli aamus ta 
alkaen aurinkoinen ja lämmin, Hämeen-
linnan virallisesti mitattu lämpötila oli 
27,4 astetta. Iltapäivästä ajoittainen na-
vakka tuuli vaikeutti hiukan iltapäiväläh-
tijöiden pelaamista. Onneksi kuitenkin 
sääennusteen mukaisilta ukkoskuuroilta 
vältyttiin.

Tulostaso oli ensimmäisen päivän 
osalta erinomainen, tuloksella 79 sijoittui 
vasta jaetulle 36. sijalle. Uusia nimiä ilmes-
tyi taas miesten kärkinelikköön, ensim-
mäisenä oli Jukka Lintula GPi 73, jaetulla 
toisella sijalla tuloksella 74 olivat Markku 
Parviainen GPi sekä Olli Jurvanen HG ja 
neljäntenä Aki Kosonen KGV tuloksella 
75.

Toiseen päivään lähdettiin selkeästi 
viileämmissä olosuhteissa.Tuuli oli käänty-
nyt pohjoiseen ja elohopea näytti aamusta 
10 astetta vähemmän kuin ensimmäisenä 
päivänä. Sääennusteen mukaan lämpöti-
la päivällä nousee n. 17 asteeseen, mutta 
pohjoisesta puhaltava tuuli saa lämpötilan 

Audi Finnish Senior Touriin kuului tänä vuonna seitsemän osakil-
pailua, joista kuusi parasta osakilpailua huomioitiin kunkin pelaajan 

Order of Merit -pisteissä. Viime vuoden tapaan miehet ja naiset 
pelasivat omilla kentillä ja näin saatiin kuhunkin kilpailuun enem-

män pelaajia mukaan. Seuraavilla sivuilla on raportti miesten ja nais-
ten FST-kilpailuista lukuunottamatta SM-kisoja sekä Audi Finnish 
Senior Openia, joista erilliset reportaasit toisaalla tässä lehdessä.

tutut voittajat
ari vauhkonen ja

minna kaarnalahti 

Senioripokaalit-kilpailun historia alkaa jo 1970-luvulla. Tämänvuotisen Tawasta Golfissa pelatun naisten kisan 
mitalikolmikko: voittaja Minna Kaarnalahti keskellä laidoillaan Kristiina Junni (2.) ja Riitta Andersin (3.). 
Pikkukuvassa miesten pokaali. Minnan kädessä naisten pokaali, joka alkuvuosina kulki nimellä Seniorita-
pokaali. 

Kuvassa viereisellä sivulla Lohjan Audi Senior Open -kisan kärkikuusikko; Alpo Mänty korpi (5.), Peter Kaske 
(4. ), Kari Kuparinen (1.), Ari Vauhkonen (2.), Markku Parviainen (3.) ja Jukka Lintula (6.). 

Finnish Senior Tour 

Teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta, Pirjo Sipronen

Suur-Helsingin Golfin Ari Vauhkonen vei ylivoimaisesti nimiinsä tämän-
vuotisen Audi Finnish Senior Tourin. Lopullinen sinetti tuli Hirsala 
Golfissa pelatussa kauden kiertueen viimeisessä osakilpailussa, jossa 
menestyksekäs senioripelaaja sijoittui toiseksi samalla tuloksella voiton 
napanneen Kullo Golfin Peter Kasken kanssa. Kaske puolestaan oli 
lopulta tourin kokonaistilanteessa selvä kakkonen. Kärkikaksikon tavoin 
seitsemästä osakilpailusta ranking-pisteitä kerännyt Jaakko Malinen 
Lakeside Golf Vammalasta sijoittu FST:llä kolmanneksi.
 Naisten puolella voiton vei Sarfvikin Minna Kaarnalahti neljällä 
osakilpailuvoitollaan. Anna-Maria Lehtonen Pickala Golfista oli toinen 
ja kauden tulokas Lohjan Virpi Haataja kolmas. Muitakin kauden 2016 
tulokkaita löytyy Order of Meritin 10 parhaan joukosta ja tämä suuntaus on 
hyvä tulevia vuosia ajatellen.
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tuntumaan seitsemältä asteelta. No, näin 
ehkä osittain myös kävikin. Toisen päi-
vän tulostaso ei ollut ensimmäisen päivän 
luokkaa, jota CBA-arvo -1 myös osoitti. 
Toisen päivän onnistujia olivat erityises-
ti TawG:n  Antero Nukari tuloksella 73 
sekä Jaakko Malinen tuloksella 74. Ari 
Vauhkonen pelasi varmaan tyyliin tulok-
sen 75. Kaikki kolme saivat saman yhteis-
tuloksen, mutta matemaattisen ratkaisun 
johdosta sijoitukset menivät toisen päivän 
tulosten pohjalta, eli lopullinen järjestys 
oli 1. Antero Nukari TawG 151, 2. Jaakko 
Malinen LGV 151, 3. Ari Vauhkonen 
SHG 151.

Naisten kilpailussa Tawastissa voiton 
otti Minna Kaarnalahti tuloksella 151, 
Hyvinkään Kristiina Junni oli toinen 158 
ja Tawastin Riitta Andersin kolmas 160. 
Tawastissa kisajärjestelyt sujuvat muka-
vasti ja etenkin forecaddiet ovat tärkeässä 
roolissa muutamalla väylällä. Kilpailun 
tuomaritoiminta sai pyyhkeitä aivan an-
saitusti ja toiveena olisi, että tähän kiinni-
tetään jatkossa parempaa huomiota.  Pe-
laajia oli 52 ja muutama muu olisi vielä 
mukaan tullut, mutta Suomen kilpailu-
kausi on lyhyt ja päällekkäisiä tapahtumia 
on paljon. Tänä vuonna samaan viikon-
loppuun osuivat koulujen päättäjäiset ja 
ylioppilasjuhlat.

Audi fST 1 PickALASSA 
Miesten osalta ei koettu mitään yllätys-
tä, vaan Ari Vauhkonen selvisi voittajaksi 

Naisten puolella sen sijaan voittajaksi nou-
si uusi tekijä Hyvinkään Tarja Lähteinen. 

Sääennuste kilpailuviikonlopulle 
oli kerrassaan huono. Sadetta luvattiin 
kummallekin kilpailupäivälle runsaasti. 
Ensimmäinen pelipäivä käynnistyikin sa-
teisissa merkeissä, mutta puolenpäivän 
jälkeen aurinko ilmestyi taivaalle ja lop-
pupäivä olikin kerrassaan hyvä. Naiset 
pelasivat Forest- ja miehet Park-kenttää. 
Tulostaso ensimmäisenä päivänä erityises-
ti miesten osalta oli erityisen hyvä. Peter 
Kaske ja Pekka Lindeman kiersivät ken-
tän yksi alle parin eli 71 lyöntiä. Kentän 
par-tulokseen 72 yltivät Lauri Gulin ja Ari 
Vauhkonen. Ensimmäisen päivän jälkeen 
kymppisakkiin pääseminen edellytti tulos-
ta 75 eli tulostaso oli kova.

Toinen päivä valkeni sateisena, ku-
ten ennusteessa luvattiin. Iltapäivää kohti 
sää sen kuin huononi. Sateen lisäksi koh-
tuullinen tuuli rupesi häiritsemään pelaa-
mista. Yleisesti ottaen tulostaso  huononi 
ensimmäiseen päivään verrattuna. Päivän 
viimeisessä ryhmässä kuitenkin tehtiin 
haamutulos 68, eli neljä alle kentän par-
tuloksen ja tekijänä kukas muu kuin Ari 
Vauhkonen. Kärkikuusikkoon ilmestyi 
myös pari uutta nimeä: 1. Ari Vauhkonen 
SHG 140 (72+68), 2. Lauri Gulin HGK 
146 (72+74), 3. Peter Kaske KGC 148 
(71+77), 4. Pasi Makkonen MGC 149 
(75+74), 5. Juha Koponen HGK 152 
(75+77), 6. Teuvo Kosunen KarG 152 
(74+78).

Naistenkin osalta Pickalan kilpailusta 
jäi päällimmäisenä mieleen varsin kosteat 
olosuhteet ja se kuinka hienoja tuloksia 
kisassa tehtiin lauantain sateesta huoli-
matta. Tarja Lähteinen ja Kristiina Junni 
veivät kaksoisvoiton Hyvinkään Golfille. 
Tarjan voittotulos 152 (79+73) oli vetises-
sä kelissä pelattuna hieno. Kristiina Junnin 
tulos toiseksi tulleena oli 155. Minna 
Kaarnalahti otti kolmannen palkintopal-
lisijoituksensa tänä kesänä tuloksella 156. 
Mukana oli 51 naista.

Audi fiNNiSH SENiOR TOuR 
PääTTyi MiESTEN OSALTA 
HiRSALAAN....
Hirsalan Finnish Senior Tour 2 -kisaan il-
moittautui ”ainoastaan” 90 pelaajaa, joka 
sinällään oli harvinaista kun kaikissa muis-
sa osakilpailuissa oli pelaajia jäänyt myös 
varalistalle.

Elokuun sateista johtuen kenttä oli 
kohtuullisen märkä vaikka edellisen yön 
sateet eivät kovin runsaita olleetkaan. 
Kenttä oli muuten hyvässä kunnossa ja eri-
tyisesti viheriöt oli viritetty tour-kuntoon. 
Päivä oli pilvinen, mutta sateilta säästyt-
tiin. Päivän päätteeksi piikkipaikalla oli 
Ari Vauhkonen +2, toisena Veijo Suomela 
+4 ja Matti Mäkivirta +5

Toiselle päivälle luvattu aurinkoi-
nen sää ja navakka tuuli myös toteutuivat 
ennusteen mukaisesti. Iltapäivää kohti 
voimistunut tuuli toi oman mausteensa 
myöhemmin startanneille pelaajille. Oli 

FSt oRDeR oF MeRIt

MIehet   pist.
1.     VAUHkONEN Ari, SHG 703.75
2.   kASkE Peter, kGC 547.67
3.   MALINEN Jaakko, LGV  469.00
4. kOPONEN Juha, HGk 428.50
5. PAJUNEN Jukka, GPi 412.75
6. GULIN Lauri, HGk 394.75
7. LINDEMAN Pekka, LGV 394.25
8.   ANTILA Thomas, HGk 363.25
9. MäNTYkOrPI Alpo, LGV 318.92
10. LINTULA Jukka, GPi 308.25 
 
NAISet   pist.
1.   kAArNALAHTI Minna, SGC 450.00
2. LEHTONEN Anna-Maria, PGC 390.35
3. HAATAJA Virpi, StLG 260.10
4. HAVUkAINEN Pirkko, SGC 239.75 
5. PUUPPO kyllikki, StLG 235.50 
6. kOkkO Anne, EGS 230.50 
7. SkOG Mimi, NG 212.25
8. SArASTE Erja, HGk 203.50
9. kOrTESOJA Pirjo, klG 202.50
10. JUNNI kristiina, HyG 201.61

SeuRAt   pist.
1.   LAkESIDE GOLF VAMMALA 1449.17
2. GOLF PIrkkALA 1299.75
3. HELSINGIN GOLFkLUBI 1273.25
4. SUUr-HELSINGIN GOLF 1194.25 
5. MESSILä GOLF 905.83
6. PICkALA GOLF CLUB 790.50 
7. kULLO GOLF CLUB 728.25
8. kEIMOLA GOLF  VANTAA 511.33
9. kYMEN GOLF 501.88
10.   GOLF POrrASSALMI 456.50

Finnish Senior Tour 
odotettavissa, että tulostaso ensimmäiseen 
päivään verrattuna hiukan huononisi. Tuo 
oletus piti paikkansa ja vain muutamia ka-
sikympin alituksia tuli. Koko kisan voitos-
ta käytiin tiukka kamppailu Ari Vauhkosen 
ja Peter Kasken välillä. Taisto päättyi tasa-
tulokseen ja Kaske paremman toisen päi-
vän tuloksella vei voiton. Kummatkin siis 
päätyivät tulokseen +10 ja kolmanneksi 
sijoittui Veijo Suomela tuloksella +12.

....JA NAiSTEN OSALTA 
TuuSuLAAN
Jos sääolosuhteet olivat koko kesän haasta-
vat niin Tuusulan kisassa sade ja märkyys 
saivat ylivallan. Keskisellä Uudellamaalla 
oli satanut valmiiksi muutaman vii-
kon ja kenttä oli märkä jo alunperinkin. 
Perjantain runsas sadekuuro kun kolme 
ryhmää oli tulematta sekä lauantaiöinen 
kaatosade saivat kentän lainehtimaan niin, 
että muutamalla väylällä tarvittiin ylimää-
räisiä lavoja, jotta pelaajat pääsivät kulke-
maan tulvineiden vesimassojen yli. Väyliä 
7-8-9 haitannut järvi houkutteli valtavan 
lokkilauman nauttimaan äänekkäästi yl-
lättävästä rantakelistä, mutta pelaajia se ei 
juurikaan naurattanut, kun tulkintoja siitä 
onko pallo esteessä vai tilapäisessä vedes-
sä jouduttiin tekemään silmämääräises-
ti. Jälkiviisas on helppo olla, mutta ehkä 
olisi ollut parasta typistää kierros 15 reiän 
mittaiseksi. Griinit olivat kuitenkin hylki-
neet vettä hyvin, joten kisa pelattiin täy-
simittaisena. Voiton vei Sarfvikin Pirkko 

Havukainen tuloksella 158. Toiseksi kah-
lasi Anna-Maria Lehtonen Pickalasta  159 
ja kolmannen sijan otti Anne Kokko EGS 
163. Hatun nosto 45:lle kisaan startan-
neelle seniorille on paikallaan.

MiESTEN fST-kARSiNNAT 
kAudELLE 2017 
HyViNkääLLä
Karsinnat ensi vuoden Finnish Senior 
Tourille pelattiin Hyvinkäällä 3. syyskuu-
ta. Kun miestenkin seniori-ikäraja muut-
tuu ensi vuonna 50 vuoteen, karsintoihin 
oli tungosta. Määräaikaan mennessä kil-
pailuun ilmoittautui peräti 185 kilpailijaa. 
Kisaan mahtui 120 pelaajaa, joten varalis-
talle jää vielä 65 innokasta seniorigolfaria. 
Mukaan päässeiden tasoitusraja putosi 
niinkin alas kuin 6,3 ennakoidun 7-8 si-
jaan. 

Karsintojen ajoitus oli sikäli huono, 
että Mid Tourin osakilpailu sattui olemaan 
samanaikaisesti. Järjestelyillä saatiin kui-
tenkin halukkaat Mid Tourille osallistu-
vatkin mukaan karsintoihin. He pelasivat 
ensin aamusta aikaisin Tapiola Golfissa ja 
ajoivat sitten kiireen vilkkaa Hyvinkäälle 
karsintoihin. 

Karsinnan parhaan tuloksen 73 
teki Jukka Lehtonen KGV ja toisena oli 
Matti Moilanen JG 74, kolmanneksi sa-
malla tuloksella sijoittui Jouni Pyy GT. 
Kategorian 4A sai karsintakisasta 40 paras-
ta. Tasatuloksissa järjestys ratkaistiin mate-
maattisen menetelmän mukaan.             g

Naisten Tuusulassa pelatun pää tös-
kisan Audi FST 2:n kärkikolmik ko. 
Voittaja Pirkko Havukainen keskel-
lä, kakkonen Anna-Maria Lehtonen 
vasemmalla ja kolmonen Anne 
Kokko oikealla.

Kullo Golfin Peter Kasken tyyli-
näyte Audi Finnish Senior Tour 2 
-kisan Hirsalan kentän kymppi-
väylällä.

Senioripokaalien kärkikuusikko 
Aulangon Eversti-kentällä: 
Juha Koponen (6.), Veikko Nie mi-
korpi ((5.), Jaakko Mali nen (2.), 
Antero Nukari (1.), Ari Vauhkonen 
(3.) ja Jukka Lintula (4.).
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Vanha viisaus, ettei maailmalla liho, 
mutta viisastuu, kääntyi viime-
keväisellä Belekin matkalla muo-

toon, kyllä maailmalla lihoo ja innostuu. 
Matkalla virisi kokkolalaisen Hyypän 
pariskunnan kanssa keskustelua golfju-
tuista ja niiden painottumisesta ruuhka-
Suomen tapahtumiin. Tokihan pelaajia on 
etelässä enemmän ja pelikausikin pidem-
pi kuin Pohjanlahden perukoilla, mut-
ta harva taitaa tietää, että golfkulttuuri 
on Kokkolassa kukoistanut jo vuodesta 
1957 alkaen ja ensi vuonna 60-vuotis-
juhlaansa viettävä golfseura on Suomen 
neljänneksi vanhin. Merkittävästä seuras-
ta on siis kyse. Kokkolan golf on tunnet-
tu myös hyvästä nuorisotyöstään, mutta 
sen ansiokas senioritoiminta ei juurikaan 
ole palstatilaa alan julkaisussa saanut. 
Turkkilaisen illanvieton seurauksena ke-
sälomamatkani koukkasi sitten Kokkolan 
kautta.

Vierailu Kokkolassa
Pääsimme vaimoni Liisan kanssa mukaan 
seniorien heinäkuiseen viikkokisaan, jon-
ka jälkeen tovin juttelimme Kokkolan se-
nioritoiminnasta nykyisen vetäjän Heikki 
Kujalan, ex-vetäjän Taisto Lahtisen ja toi-
mikuntaa edustavan Inga Hyypän kanssa. 
Heikki Kujala kertoi olleensa seniori-
toiminnan vetovastuussa jo yli kymmen 
vuotta. Tänä aikana on senioritoiminta 
merkittävästi laajentunut niin kilpailuihin 
kuin matkailuunkin ja seniori-ikäisten jä-
senten mielenkiinto kasvanut toimintaa 
kohtaan.

85-vuotias Taisto Lahtinen on edel-
leen aktiivi golfari. Hän sanoo kiertävänsä 
kotikenttänsä 2-3 kertaa viikossa ja vie-
railut naapurikentillä siihen vielä päälle. 
Pari vuotta sitten hän pelasi golfareiden 
haamurajaksi mainitun ikänsä alituksen eli 
kiersi kotikenttänsä 81 lyönnillä. Taistoa 
voisi kuvailla tervakaupungin tervaskan-
noksi.

Inga Hyyppä edustaa naissukukun-
taa ja hän on toimikunnassa ollut parisen 
vuotta. Inga on pirteän aktiivinen, avoin 
uusille toiminta-ajatuksille sekä innokas 
kannustamaan varsinkin naisia mukaan 
senioritapahtumiin. Koska itselläni on 
kahdeksan vuoden rupeama Peuramaan 

sennuvastaavana, niin yhteistä jutunjuur-
ta ei tarvinnut kaivaa syvältä. Niin ruusut 
kuin risutkin näyttivät olevan hyvin sa-
manlaisia molemmilla kentillä.

Jäsenistä puolet senioreita
Seuran henkilörakenne vastaa hyvin kes-
kivertoa Suomen kenttien jäsenistöstä. 
Jäsenmäärä lähentelee tuhatta, joista miltei 
puolet on seniori-ikäisiä ja miehiä heistä 
kaksi kolmasosaa. Eteläisen Suomen ken-
tistä poiketen Kokkolassa, kuten muissa-
kin yhden kentän kaupungeissa, on gol-
fiin liittyvän sosiaalisen kanssakäymisen 
tärkeys korostunut, sillä pelaajat tapaavat 
toisensa usein muuallakin kuin golfkupin 
äärellä. Valtaosa Kokkolankin senioreista 
edelleen pelailee ”huvin ja kunnon vuok-
si”. Seuratoimintaan ja kilpailuihin ottaa 
aktiivisesti osaa reilut puolensataa jäsen-
tä. Vallankin naisten on toisinaan vaikea 
myöntää olevansa seniori-ikäisiä ja se lie-
nee suurin syy naiskatoon virallisissa se-
nioritapahtumissa.

Kilpailu on golfin suola…
Viime vuonna seniorit järjestivät kym-
menkunta kisaa omalla kentällään ja vie-
raissa käytiin joukolla monilla eri kentil-
lä. Viiden keskipohjanmaalaisen seuran 
välinen Tour, on kauden odotetuin ja 
suosituin kisatapahtuma. Mukana ovat 
Pietarsaari, Lappajärvi, Kalajoki, Nivala ja 
Kokkola ja se kiertää kesän aikana kaikkien 
kotikentillä ja on yleensä loppuunmyyty.

Eri kilpailumuodot kiinnostavat eri 
lailla. Naiset vallankin suosivat scramblea 
ja vieroksuvat reikäpelejä. Kevennettyä yh-
deksän väylän viikkokisaa suosivat varttu-
neemmat seniorit.

Mestis on tietenkin kauden kunin-
kuuskisa. Tänä vuonna 43 mestaruutta 
tavoittelevaa pelaajaa otti osaa kaksipäiväi-
seen kilpaan. Mestaruutta jaettiin kolmes-
sa miesten ja kahdessa naisten sarjassa.

Kokkolassa elokuun lopulla vietettä-
vät mökkikauden lopettajaiset eli venetsia-
laiset lienevät antaneen ajatuksen pimeässä 
pelattavaan valopallokisaan. Silloin lipun 

virkaa hoitaa tangon päässä oleva valotikku ja pallot ovat pime-
ässä loistavia erikoispalloja. Koko kenttää ei toki kierretä, vaan 
jo muutaman väylän pelaamisesta osallistujien mieleen saadaan 
jäämään muisto syyshämyisestä pelitunnelmasta.

Myös golf ja keilailu on Kokkolassa yhdistetty omaksi la-
jikseen. Pisteiden yhteenlaskukaavakin on painotettu ja viritet-
ty paikalliseen muotoon. Yleensä vastaavissa yhdistelmäkisoissa 
lasketaan pisteet suoraan sijoitusten mukaan. 

…ja matkailu sen sokeri
Vaikka Ruotsi on lähellä ja kielikin useimmille tuttu, niin 
kuitenkin, kun joukolla mennään, niin mennään onnikalla 
ja Viroon, joko Saarenmaalle tai Pärnuun. Näin on tehty jo 
parina kymmenenä keväänä. Osallistujamäärä ja perillä olo-
aika on vuosi vuodelta lisääntynyt, viime keväänä osallistujia 
Pärnun matkalla oli jo 28 ja reissussa viihdyttiin koko viikko.  
Myös kotimaan pelimatkoilla suositaan yhteiskyytiä, esim. 
syyskuun ohjelmassa on yhden yön kestävä vierailu Tahkolla 
ja sinnekin matkatessa linja-autossa on tunnelmaa, -mennen 
tullen.

Vetäjien toiveita pelaajille
Vaikka moni asia on Kokkolassa hyvällä tolalla, niin aina pi-
tää mielessä olla myös kehitettävää. Heikin mieltä harmittaa 
pelaajien kisoista poisjäänti ilmoittamatta. Varsinkin pari- ja 
joukkuekisoissa tarvitaan kaikki mukaan ja yhden henkilön 
poissaolo sulkee myös pelikaverit kisasta. Jos joudut perumaan 
osallistumisesi, niin kerro siitä hyvissä ajoin ja yritä löytää joku 
tuuraaja paikallesi, on Heikin ykköstoive. Lähipelitaitojen ke-
hittämiseen ja sääntöiltoihin osallistumiseen Heikki toivoisi 
myös lisää osallistumisinnostusta.

Taiston mielestä moni seniori on liian sääarka. Golf on ul-
koilmapeli ja tarkoitettu pelattavaksi vaihtelevissa olosuhteissa. 
Sadevarusteet kuuluvat jokaisen golfarin bägin vakiovarusteek-
si, vähintään yhtä tärkeinä kuin etäisyysmittari tai hellehattu.

Inga kannustaa pelaajia tulemaan rohkeasti kisoihin ja 
tapahtumiin mukaan. Golf on iloinen asia ja kun pelaa uusi-
en ihmisten kanssa, niin tuttavapiiri laajenee ja monipuolis-
tuu. Klikkiytyminen ei myöskään kuulu golfin etiikkaan. Golf 
on siitä erinomainen urheilumuoto, että voit milloin tahansa 
mennä klubille, vieraallekin, ja lähteä tasavertaisesti pelaamaan 
aivan tuntemattoman kaverin kanssa. Tätä hienoa etuoikeutta 
kannattaa hyödyntää, toteaa Inga lopuksi.

Talous on tasapainossa
Kokkolan Golf on yhdistyspohjainen urheiluseura, joten tiuk-
kaa kädenvääntöä osakkeenomistajien ja jäsenten kesken ei ole. 
Senioreilla ei toisaalta ole omaa budjettia, vaan kilpailu- ja muut 
tulot kaadetaan seuran yhteiseen hattuun, josta niitä tarvittaessa 
nostetaan sennujen omaan käyttöön. Hyvässä hengessä ja sulassa 
sovussa toimien talous on tasapainossa ja asiat hoituvat ajallaan. 
Sosiaalinen kanssakäyminen liike-elämän kanssa on merkittävä 
palkintobudjetin keventäjä, myös senioreilla.

Onnittelukäynti ensi kesän ohjelmaan?
Monen etelänmiehen mielestä Kokkola on kovin kaukana, 
mutta kuten Heikki totesi, niin Helsingistä Kokkolaan on ai-
van sama matka kuin Kokkolasta Helsinkiin ja heistä se matka 
ei ole mikään este, mikäli asiat vierailua vaativat. Ensi vuonna, 
kun Kokkolan Golf täyttää 60 vuotta, ja siellä pidettäneen ta-
vallista juhlavampia kisoja ja tapahtumia, niin vierailu Suomen 
golfin alkulähteille on matkavaivan väärtti.

Matti Santanen

60 vuotta täyttävän 
kokkolan golfseuran
                    senioritoiminta on vireää

Kuvassa Kokkolan Golfseuran senioritoimikunnan pitkäaikainen vetäjä Heikki Kujala (vas.), toimi-
kunnan jäsen Inga Hyyppä, Mauno Hyyppä ja kunniajäsen Taisto Lahtinen.

 VUOSI-
KOKOUS-

KUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet 

kutsutaaan sääntömääräiseen vuosikoukseen ja 
Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään 
maanantaina 21.11.2016 klo 14.15 alkaen 

Tapiolan Golfkeskus TAGi´ssa, 
Turveradantie 17, 02180 Espoo 

OPEN FORUM 
	 14.15	 Tervetuloa
	 	 	 Pikkujouluajan Tapas-pöytä

	 15.00	 Tapiolan	Golfkeskus	TAGi´n	esittely
	 	 ja	tutustuminen	sen	eri	toimintoihin
   Pertti Itkonen, TaG 
 15.30 Open	Forumin	avaus
	 	 	 Pertti Raimiala, SGS

	 15.45	 Luento:	Golf	ja	ravinto	
	 	 	 Tuuli Kassila, Aurinkotuuli Oy 

	 16.15	 Vapaata	keskustelua	SGS:n	asioista
   SGS:n hallituksen jäsenet

	 16.30	 Kahvitauko
	
	 	

VUOSIKOKOUS 

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

TERVETULOA!

tarjoilu edellyttää osallistujien 
ennakkoilmoittautumista 15.11.2016 mennessä:

www.suomengolfseniorit.fi –>Golfseniorit –>Kokouskutsut –> 
Ilmoittaudu tästä 

tai outi.kunttu@golf.fi  p. (09) 3481 2590 tai 0400 404 010. 
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M55 Haastajatour

>>>

M55 HAASTAJATOuR PALASi TEiJOON
Kauden 2016 Tourit käynnistyivät 22.5. upeassa alkukesän säässä 
109 seniorigolfarin toimesta. Sää oli sopivasti ehtinyt lämmetä ja 
iltapäivällä pelanneet voivat jo nauttia yli 20 asteen lämpötilois-
ta. Meri-Teijon kenttä oli aikaiseen ajankohtaan nähden hienossa 
kunnossa ja kun viheriöt oli aamulla leikattu ja jyrätty, nähtiin 
joukko hyviä tuloksiakin. Tähän aikaan vuodesta eri kentillä 
näyttää griinien kunto vaihtelevan huomattavasti, kun joillekin 
pelaajista noin 2,8 m stimp oli aivan liian nopea kun taas ryhmäs-
säni pelannut vuosaarelainen valitteli griinien hitautta!!

Kärjessä pelasivat tuloksen 78 Espoon Ringsiden Jouko 
Latvakangas ja Peuramaan Raul Timgren, Joukon voittaessa pa-
remmalla sisääntulolla. Seuraavat sijat miehittivät Meri-Teijon 
kaksi omaa pelaajaa, Matti Turunen ja Kari Sairo, molemmat tu-
loksella 79. Heidän jäljessään tulivat järjestyksessä 5) Jukka Iivari, 
MGC, 80 6) Hannu Pitkänen, IkG, 81 7) Markku Vartiainen, 
KGM, 82 8) Klaus Löfberg, WGCC, 82 9) Pekka Iso-Herttua, 
NGK, 82. 

M55 Haastajatourilla on viime vuodesta lähtien jaettu pal-
kinnot myös parhaille hcp-tuloksen pelanneille. Tarkoituksena 
on rohkaista korkeammilla tasoituksilla pelaavia osallistu-
maan kilpailuihin. Meri-Teijossa nämä palkinnot veivät Pekka 
Lähdesmäki, StLG, netto 72 2) Jukka Forsman, VGC 72 ja 3) 
Roger Kempe NGCC 73.

Uutta tällä kaudella on ollut Tourien siirtyminen GolfBoxin 
käyttöön. Järjestelmäähän on tähän asti käytetty jo vuosikausia 
FST:llä ja se helpottaa huomattavasti kilpailujen hoitoa sekä en-
nen että jälkeen kilpailujen. Rankingien tekokin nopeutuu huo-
mattavasti ja se on valmiina netissä palkintojen jaon päätyttyä.

TuuLiSTA JA VAikEiTA GRiiNEJä 
RöNNäSiSSä
Jos kauden avauksessa Teijossa saatiin nauttia leppeästä kesäsääs-
tä, Rönnäsissä puhaltelivat 11. kesäkuuta kylmät pohjoiset tuulet. 
Onneksi uhkaavat sadepilvet pysyttelivät Suomenlahdella. SGR:n 
vanha kenttä oli hienossa kunnossa.

Hieman jupinaa pelaajien taholta aiheutti reiänpaikkojen 
asettelu, joka nopeiden viheriöiden kanssa teki puttaamisesta 
haasteellista. Kenttä on kuitenkin kaikille pelaajille aina sama, ja 
jotkut viihtyivät muita paremmin kylmässä kelissä ja griineillä.

Kilpailun voitti hienolla tuloksella 77 lyöntiä Ikaalisten 
Hannu Pitkänen ennen Masterin Jukka Iivaria, 79. Neljä pelaajaa 
pääsi tulokseen 80, järjestyksessä 3) Olli Jurvanen, HG, 4) Arto 
Salmela, GT, 5) Kim Hagman, HGK ja 6) Jouko Järvi, PGC. 
Loput palkintosijat menivät tuloksella 81 seuraaville pelaajil-
le 7) Kari Sairo, MTG, 8) Veijo Ruuskanen, VGH, ja 9) Reino 
Tikkanen, MGC. Kilpailun tasaisuutta osoittaa se, että 81 lyön-
tiä pelasi 6 pelaajaa. Hcp-palkinnot jaettiin seuraaville: 1) Tuomo 
Keskinen, PGH, 2) Pekka Nurmi, KanG, ja 3) Dan Högström, 
SGR. Kilpailun CBA oli -2.

Tässä vaiheessa kommunikaatio GolfBoxin ja NexGolfin 
välillä ei vielä toiminut, ja tämä aiheutti hämmennystä etenkin 
NexGolf-järjestelmän piirissa pelaaville. Kesän mittaan ongelma 
sitten selvisi.

AuRiNkOA, NOPEiTA GRiiNEJä JA 
VäHäN ukkOSTAkiN ViHdiSSä
M55 Haastajatourin kolmas osakilpailu pelattiin 10.7. Hill Side 
Golfin Valley Coursella, josta on lyhyessä ajasta tullut hyvin suo-

sittu kilpakenttä. Sääennuste päivälle oli hiukan uhkaava ja aa-
mulla ennen kilpailun alkua alueen ylittikin ukkosrintama, joka 
kasteli kenttää sen verran, että kilpailussa oli voimassa siirtosään-
tö lyhyeksi leikatuilla alueilla.

Itse kilpailu saatiin pelata valtaosin hyvissä olosuhteissa. 
Griinit olivat tasaiset ja suhteellisen nopeat, stimp noin 9 jalkaa. 
Valitettavasti kilpailu kuitenkin jouduttiin keskeyttämään ukkos-
kuuron johdosta yli tunniksi siinä vaiheessa, kun kentällä oli vielä 
yhdeksän ryhmää.

Kilpailussa nähtiin kärkipaikoilla uusia nimiä. Parhaan tu-
loksen pelasi jo ensimmäisessä lähdössä pelannut Porvoon Reijo 
Vidlund 78 ennen Lakesiden Jouni Irriä 79 lyöntiä. Tuloksen 79 
pelasivat myös 3) Arto Salmela, GT 4) Kari Timperi, LG ja 5) 
Pekka Purho, KosG. Tuloksen 80 pelasi kaikkiaan kahdeksan pe-
laajaa, joista palkinnoille pääsivät 6) Hannu Narvi, LGV, 7) Dan 
Högström, SGR ja 8) Kari Sairo, MTG.

Order of Meritin kärkeen nousi Kari Sairo, MTG 141,5 
pistettä ennen Jukka Iivaria, MGC 121,5. Hänen jälkeensä muu-
taman pisteen sisällä ovat Reijo Vidlund, 120,5, Kim Hagman, 
HGK 119,0 ja Hannu Pitkänen, IGK 115,0 pistettä. 100 pisteen 
yli on vielä viisi muuta pelaajaa, joten kilpailu viidestä paikasta 
omaan kategoriaan Finnish Senior Tourille jatkui tiukkana.

käRSiVäLLiSyyS PALkiTTiiN 
PiRuNPELLOSSA
Heinäkuun viimeisenä päivänä Haastajatour kokoontui Vam ma-
laan pelaamaan Pirunpeltoa. Tämä kenttä jos mikään jakaa pelaa-
jien mielipiteitä. Toisten mielestä se on mahdoton pelattava, kun 
taas toiset pitävät sitä mielenkiintoisena ja haastavana kenttänä, 
jolla on käytettävä harkintaa mailanvalinnoissa ja sillä edettävä 
hyviin tuloksiin. Kenttä oli erinomaisessa kunnossa ja griinitkin 
sopivan liukkaat. Kun vielä sääkin oli helteinen ja melko tyyni, 
puitteet hienolle kilpailulle olivat valmiit.

Kärkeen nousi Gumbölen Håkan Blomberg tuloksella 83 ja 
häntä seurasivat samalla tuloksella 2) Jouko Latvakangas, ERG, 
3) Dan Högström, SGR, 4) Veijo Ruuskanen, VGH ja 5) Jorma 
Junttila, AlGo. Kuudennen sijan tuloksella 84 vei Tampereen 
Risto Kuokkanen. Parhaasta hcp-tuloksesta palkittiin Tampereen 
Risko Kuokkanen.

Asetelmat kauden viimeistä kilpailua varten SHG:n Lakiston 
kentällä olivatkin jännittävät, sillä kymmenellä pelaajalla oli vielä 
tässä vaiheessa mahdollisuudet nousta Order of Meritin viiden 
parhaan joukkoon ja saavuttaa siten kategoria seuraavan vuoden 
Finnish Senior Tourille.

ViiMEiNEN M55 HAASTAJATOuRiN 
kiLPAiLu LAkiSTOSSA
Edellisen viikon runsaat sateet olivat kastelleet jo kenttää melkoi-
sesti ja työn viimeisteli perjantai-illan voimakas ukkossade. 
Siir tosääntö väylillä oli todella paikallaan ja usein sopivaa 
lyöntipaikkaa joutui etsimään useamman metrin säteellä. Griinit 
olivat kuitenkin kestäneet vedentulon hyvin ja olivat sopivan 
nopeat. Itse kilpailun aikana vallitsi upea aurinkoinen, lähes 
helteinen sää.

Kosteista väylistä johtuen kenttä tietenkin pelasi normaalia 
pidempänä ja edellytti myös kärsivällisyyttä ja tarkkaa lyömistä. 
Jotkut pelaajat ilmeisesti sopeutuivat tähän muita paremmin ja 
tulosluettelon kärjessä oli Pirunpellon tapaan muutamia uusia-
kin nimiä. Kari Timperi, LG on päässyt upeaan kuntoon syksyä 
kohden ja pelasi pariin, 71 lyöntiä. Toisena oli EGS:n Thomas 
Hallbäck 76 ja 3) Risto Kuokkanen, TG, 77. Tuloksella 78 seu-
raavat sijat jakoivat 4) Timo Korhonen, AGK 5) Teppo Rinne, 
SaG ja 6) Jouko Latvakangas, ERG.

Sijoituksellaan Jouko ratkaisi myös tämän vuoden Ran-
kingin voiton itselleen jo toisena vuotena peräkkäin 212.00 pis-
teellä. Kari Timperi nousi hyvällä loppukirillään toiselle sijalle, 
201.50. Talman Arto Salmela paranteli 2015-sijoitustaan yhdellä 
nousemalla 3. tilalle pistein 161.50. Seuraavat kärkisijat meni-
vät Reijo Vidlundille Porvoosta, 155.50 ja Dan Högströmille 
Rönnäsiin 155.00. 

Tämä oli siis M55 Haastajatourin viimeinen kilpailu, sillä 
ensi kaudella pelataan tätä Touria nimellä M50 Haastajatour ja 
uutena tourina perustetaan M60 Tour.

kristian Toivio

Isossa kuvassa Tourien finaalista Linna Golfissa vuodelta 2013 Pekka Tolvanen avaa 
ykköstiillä. Vanajanlinna oli Tourien finaaliareenana myös tänä vuonna. 

Huomioliiviin sonnustautunut startteri Kari Nurmimäki ohjeistaa Haastajatourin 
avauskisassa Meri-teijossa LGV:n Jouni Irriä, MTG:n Pekka Tsuparia ja ERG:n Kari 
Koivulaa kentästä ja paikallissäännöistä.
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N60 tourilla pelattiin 165 suori-
tusta ja pisteille pääsi 49 pelaajaa. 
Kausi alkoi toukokuussa hyväkun-
toisella Salo Golfin kentällä, loista-
vissa olosuhteissa ja iloisen yhteisön 
huomassa pelikin sujui leppoisasti. 
Toinen kisa oli Hirvihaaran kentäl-
lä ja sama huolenpito henkilökun-
nan ja iloisen forecaddy-porukan 
toimesta sujui hyvin, vaikka oli vi-
luista ja lämmin vaatetus oli tarpeen.  
Keimola Golfin Kirkka oli viritetty 
hyvin kisakuntoon kolmanteen osa-
kilpailuun ja siellä omat pelaajatta-
ret olivatkin vahvoina. Elokuun kisa 
Hartola golfissa antoi mahdollisuu-
den maakuntamatkailuun ja virkisti 
meitä kovasti. Ke sä oli vielä parhaimmillaan, 
kenttä on kaunis ja olosuhteet olivat loistavat, 
joskin ukkoskuuro yllätti viimeiset ryhmät. 
Hartolassa oman seuran ladyt pitivät pintan-
sa tulosluettelossa. Hartolan osakilpailuun 
ideoitu pari kisa toi myös muutaman uuden 
kilpailijan mukaan.   

Pelikauden aikana palkittiin yleensä kol-
me pelaajaa lahjakortein ja lahjoituksena saa-
duin pyyhesetein. Kiitos Taina Arolle Cawon 
pyyheseteistä. Myös paras scr ja lady 70 v. 
palkittiin.              

Finaaliin Vanajalinnaan selviytyneet 
ran kingin kuusi parasta ladyä ratkoivat kes-
kinäisen järjestyksensä ja takuuvarmaa pe- 
liä esittänyt Liisa Laakkonen GG vei voi-
ton. Ensi kaudella toivomuksena on 60/70 
Tour, joka toisi myös uusia pelaajia tourille. 
Naisten puolella tourin pelaaminen ei innos-
ta yhtä suuria massoja kuin miesten puolella, 
joten 60/70 tour on ihan perusteltua, vaikka 
osanottajamäärät pysyisivätkin maltillisina. 

Kaudesta pelaajia kiittäen.
 Liisa Eerola

N60 Tour

SääntömuutokSet
Varsinaisia muutoksia ei tehty sääntöihin. Oli kuitenkin päätetty 
vähentää yksi kilpailu ja ottaa SM-kisan tulokset huomioon myös 
HCP-luokassa. Kilpailumäärää pidettiin riittävänä ja siitä sain 
positiivista palautetta. Myös tulevana kautena menemme samalla 
kaaviolla eli viisi kilpailutapahtumaa ja niistä otamme mukaan 
neljä parasta pistetulosta kullekin pelaajalle. Reikäpelien ja finaa-
lien ottamisesta pistelaskentaan on keskusteltu, mutta ei ole tehty 
vielä päätöksiä niiden suhteen.

Golfbox-järjeStelmä käyttöön
Kauden suurin muutos oli tulospalvelun muutoksessa. Teimme 
viime syksynä päätöksen että Golfbox järjestelmä otetaan käyt-
töön myös näillä toureilla, jonka jälkeen sitä käyttävät kaikki 
muut paitsi aluetourit ja N60 Tour. Syy asialle oli hyvin selvä, 
se helpottaa tulosten laskentaa ja erikoisesti ranking-listojen 
tekemistä. Saamme myös kilpailurekisterit samaan paikkaan. 
Kilpailun jälkeen ranking-tilastojen tekeminen oli noin kuuden 
tunnin työ, nyt se menee alle minuutissa. Työtä on tour-päälliköl-
lä ennen kisaa jonkin verran enemmän, kun hän hoitaa arvonnat, 
joka työ on pois järjestävältä seuralta.

 Ilmoittautumisessa oli alussa joillakin vaikeuksia, mutta 
kesän mittaan ongelmat vähenivät. Painottaisin ohjeiden luke-
mista, sen jälkeen asiat normaalisti toimii. Pelaajilla oli järjes-
telmän kautta mahdollisuus esittää lähtöaikatoivomuksia. Myös 
yhteiskuljetukset huomioitiin kommenttikenttään tulleilla toi-
veilla. Järjestelmästä löytyy paljon informaatiota kisoista ennen 
ja jälkeen kisan. Info/kenttäinfo-palkeista löytyy pelattava kenttä 
mittoineen ja muutettuine väylämittoineen. Order of Merit -pal-
kista saa esille ranking-taulukot. Tilastoista menestymiset eri par 
väylillä jne. Rohkeasti vain klikkailemaan, ohjelma ei mene rikki.

kilpailijamäärät
Pelaajien toiveesta lisättiin yksi ikäluokka M75. Odottelin että 
tähän sarjaan olisi tullut vähän enemmän pelaajia. Nyt päädyttiin 
keskiarvona lukuun 35. Sarjan lisääminen auttoi kuitenkin siinä, 
että yhdessä M70 sarjan kanssa kasvua oli 12 pelaajaa per kilpailu 
eli 13 %. Kokonaisluku näillä yhdellä kentällä pelatuilla kisoilla 

oli keskiarvona 105 ja yhteensä 518 kilpailusuoritusta. 
M65 sarjassa oli kahden pelaajan verran laskua päätyen 

lukuun 96 per kilpailu. Määrät pysyivät edelleen reippaasti alle 
maksimimäärän 123, paitsi Lahden M65 SM-kisassa, johon olisi 
ollut tulossa parhaimmillaan yli 140 pelaajaa. Kaikissa kolmessa 
ikäluokassa kilpailusuorituksia oli yhteensä 997. Jäimme harmit-
tavasti alle tuhannen, mutta ensi vuonna sitten reilusti yli. Jos 
huomioimme M80 SM-kisat, niin yhteisluku on 1036 kilpailu-
suoritusta.

pelatut kentät
Kausi aloitettiin perinteisesti Lounais-Suomesta Raumalta ja 
Uudestakaupungista. Toiset kisat vietiin Kaakkois-Suomeen 
Imatralle ja Lappeenrantaan. Sain näistä moitteita etäisyyden ta-
kia, mutta oli eri syitä näille valinnoille. Esim. Uusikaupunki oli 
anonut vuosia saada kisa heille ja he vastasivat huutoon paneu-
tumalla järjestelyihin erinomaisesti. Imatralla oli 30-vuotisjuhla 
ja sitä juhlistettiin seniorien arvokisalla. Kesäkuun lopulla oltiin 
Tampereen seudulla ja heinäkuun SM-kisojen jälkeen elokuussa 
Hirvihaarassa ja Kullossa. 

Järjestelyt sujuivat useimmiten erinomaisesti niiltä osin, 
mihin henkilöstö voi vaikuttaa. Kenttäolosuhteissa oli suuriakin 
eroja, mutta on vain hyväksyttävä, että keliolosuhteet vaikuttavat 
eri kenttiin eri tavalla. Jos nimeän parhaan kentän, kun huomioi-
daan kentän kunto ja kisajärjestelyt, oli se tänä vuonna Viipurin 
golf. 

Kenttien pituuksista oli keskustelua, puolustuksena sanon 
että noudatin SGS-ohjeistusta eri ikäluokille. Tänä syksynä kil-
pailuvaliokunta on tarkastanut suosituspituudet, joita noudate-
taan ensi vuonna. Muutokset ovat hyvin pieniä ja aina pituutta 
valittaessa on myös huomioitava kentän muut ominaisuudet. 

kauden meneStyjät
M65 scr-sarjan ykköseksi nousi Kymen Golfin Veijo Suomela. 
Hän otti kauden aikana kolme voittoa, joista yksi oli Suomen 
mestaruus Lahdessa. Toisena oli Kari Nyman Lohjalta, hänellä 
oli parhaimpana kaksi kakkossijaa. Alpo Mäntykorpi oli kolman-
tena, aloitti voitolla ja otti vielä yhden hopean ja yhden prons-
sin. Edellisen vuoden voittaja Veikko Niemikorpi oli neljäntenä. 
Saman sarjan hcp-luokassa Kari Nyman otti voiton, seuraavina 
Hyvinkään Marko Moisio ja Veijo Suomela. Yllättävää on, että 
samat miehet keikkuvat kärjessä sekä scr- että hcp-sarjoissa, vai 
onko se yllätys?

Sarja M70 scr-luokan ykköspaikan otti Tuusulan Martti 
Miettinen, siinä oli mukana yksi voitto, yksi kakkossija ja sitten 
väliin sijoja 10-15. Viime vuoden paras Tawastin Toivo Pönni 
aloitti voitolla kauden avauskisassa ja oli koko kauden tuloksis-
sa toinen. Meri-Teijon Pauli Ovaskainen jatkoi varmoja esityk-

M65, M70 ja M75 Tour
siä, nyt  tuloksena kolmas sija, siinä mukana 
sarjan Suomen mestaruus Yyteristä.  Hcp-
luokassa saatiin uusi voittaja Ilkka Haaslahti 
Yyteristä, hän kertoi aloittaneen golfin 60-lu-
vun alussa ja oli tosi innoissaan, kun oli saa-
nut tulla tähän joukkoon. Pauli Ovaskainen  
oli kakkosena ja kilpakentille sairastelun jäl-
keen palannut Vihdin Kyösti Hämäläinen 
kolmas.

Uutena sarjana aloitti M75-ikäluokka ja 
siellä Nokian Erkki Ripatti hallitsi scr-luok-
kaa. Hänellä oli kaksi voittoa ja niistä toinen 
Suomen mestaruus Yyterissä. Erkki Inoranta 
oli keväällä kovassa vireessä, hän aloitti kah-
della voitolla ja päätyi lopputilanteessa toi-
selle sijalle. Kolmantena oli Pickalan Rainer 
Nyman kahdella kakkossijalla. Rainer otti nyt 
voiton hcp-luokan M75-sarjassa. Hänellä on 
niitä lukuisa määrä M70-sarjasta. Voitot tuli-
vat kahdesta viimeisestä kisasta, joten loppu-

kauden kunto oli hyvä. ERG:n Eero Viljanen 
tuli hopealle, hänellä yksi voitto Tammerista. 
Mikkelin Erkki Inoranta tässäkin sarjassa 
pronssilla.

SEuRAAVAAN VuOTEEN
Uusi kausi on valmisteltu tätä kirjoittaessa 
ja tätä lukiessanne tulevan vuoden kalenteri 
löytyy SGS:n nettisivuilta. Matkat kisapai-
koille ovat lyhyemmät ensi kesänä, jos asiaa 
tarkastellaan Etelä-Suomen näkökulmasta. 
Ylempää Suomesta tuleville matkat ovat va-
litettavasti aina pitkät. Emme voi kuiten-
kaan viedä kisoja kovin ylös, kokemuksesta 
tiedämme että osanottaja määrät putoavat 
rajusti. 

Esitän parhaat kiitokset viime kaudesta 
ja toivotan hyvää treenikautta. Näkemisiin 
viimeistään ensi kauden avauskisoissa 23.5. 
Meri-Teijossa ja Wiurilassa.             

kariHiukka

    
          

    
          M55 Haastajatour . M65 tour . M70 tour . M75 tour . N60 tour

RANKING 2016
M55 Haastajatour scr
1.	 Latvakangas	Jouko,		ERg	212.00
2.		 tIMPERI	kari,	Lg		 201.50
3.	 saLMELa	arto,	gt	 161.50
4.			vIDLUnD	Reijo,	PgB				 155.50
5.	 HÖgstRÖM	Dan,	sgR					155.00
6.		 kUOkkanEn	Risto,	tg			 150.50

N60 Tour hcp
1.	 LaaksOnEn	Liisa,	gg	 57.00
2.	 POUtIaInEn	Maire,	kgv	 50.50
3.	 EkOLa-tOIvanEn,	Meg	 50.50
4.		 tUIskU	sirpa,	kgv	 50.00
5.	 BLOMERUs	kaija,	kgv	 45.50
6.	 MÄÄttÄ	Ritva,	Hyg	 45.00

M65 Tour scr
1.	 sUOMELa	veijo,	kg		 290.00
2.	 nYMan	kari,	stLg		 275.00
3.	 MÄntYkORPI	alpo,	Lgv		240.25
4.	 nIEMIkORPI	veikko,	kgv		 229.83
5.	 MOIsIO	Marko,	Hyg		 215.25
6.		 nIInIMÄkI	Pekka,	kg		 203.50

M65 Tour hcp
1.	 nYMan	kari,	stLg											195.50
2.	 MOIsIO	Marko,	Hyg	 190.50
3.	 sUOMELa	veijo,	kg	 184.30
4.	 MÄntYkORPI	alpo,	Lgv	 162.00
5.	 RUOHOLa	Raimo,	gg	 161.00
6.	 LEPPÄnEn	armas,	nag	 159.50

M70 Tour scr
1.		 MIEttInEn	Martti,	tgk			 222.50
2.			PÖnnI	toivo,	tawg			 217.50
3.			OvaskaInEn	Pauli,	Mtg	 215.00
4.			vEHkaPERÄ	Heikki,	tawg		206.25
5.			OLsEn	Jens,	ngCC			 205.25
6.			tOLvanEn	Pekka,	tg			 198.50

M70 Tour hcp
1.	 HaasLaHtI	Ilkka,	Yg	 203.50
2.			OvaskaInEn	Pauli,	Mtg	184.50
3.		 HÄMÄLÄInEn	kyösti,		vgC	180.00
4.			kILPELÄInEn	Matti,	ngk	 179.75
5.			kaRttUnEn	Johannes,		Yg		173.50
6.			kOskInEn	Hannu,	gt				 171.55

M75 Tour scr
1.			nYMan	Rainer,	PgC			 259.50
2.		 vILJanEn	Eero,	ERg		 228.50
3.			InORanta	Erkki,	Mg			 204.25
4.			kIRJOnEn	veikko,		ag		 194.50
5.			HÄMÄLÄInEn	veijo,		vgC	 194.00
6.			JUssILaInEn	Raimo,	LPg	 192.25

M75 Tour hcp
1.			RIPattI	Erkki,	nRg		 283.50
2.			InORanta	Erkki,	Mg		 252.75
3.			nYMan	Rainer,	PgC			 245.50
4.			JÄRvInEn	seth-veli,	Lg		 222.75
5.			vILJanEn	Eero,	ERg		 210.00
6.			kaInULaInEn	Heikki,	keg		 207.50

M65, M70 ja M75 sarjojen Tour-voittajat finaalikentän Linnagolfin maisemassa; 
Kari Nyman M65 hcp (vas.), Veijo Suomela M65 scr, Ilkka Haaslahti M70 hcp, 
Martti Miettinen M70 scr, Rainer Nyman M75 hcp ja Erkki Ripatti M75 scr. 

Hirvihaaran kisan palkitut; Kaija Blomerus KGV (2), Ritva Määttä HyG 
(3), Maire Poutiainen KGV (4), Irja Riikonen HaGK (5), Lena Sokka 
KGV (6), Kirsti Tukiainen Virvik (1. ja myös paras 70v). Kuvasta puuttuu 
parhaan scr-tuloksen tehnyt Airi Kärki GPi.            Kuva: alpo Manninen
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Oulu paras seura yhden 
pisteen maarginaalilla
Uudessa seurojenvälisessä osallistujakilpai-
lussa jokainen oman alueensa Aluetouriin 
osallistunut pelaaja toi seuralleen yhden 
seurapisteen. Seurapisteitä keräsi kaikkiaan 
114 Suomen Golfliiton seuraa.

Seurojen välisessä pistekilpailussa 
voittajaksi selvisi Oulun Golfkerho, joka 
päihitti Golf Pirkkalan yhdellä vaivaisel-
la pisteellä. Pisteet olivat OGK 92 ja GPi 
91. Kolmantena oli Paltamon Golf 72 pis-
teellä. Finaalin yhtey dessä voittajaseuran 
senioritoimikunnan puheenjohtajalle Esa 
Juntuselle luovutettiin SGS:n Aluetourin 
kunniakirja n:o 1.

Hämeen ja Uudenmaan 
koordinaattorit vaihtuvat 
Aluekoordinaattorit kokoontuivat kaksi 
kertaa kauden aikana. Hämeen alueella 

Jukka Torstila, MeG, luovutti paikkan-
sa Asser Rissaselle, GPi. Uudellamaalla 
aluekoordinaattorin tehtävät hoitaa syk  -
systä eteenpäin Pentti Pulkkinen, HSGC. 
Aluetour-vastaavana jatkaa Paavo Reu na-
nen, StLG.

Aktiivinen pariskunta
Aluetourin yksi aktiivisimmista pariskun-
nista on Yrjö ja Tuula Nykänen Espoosta. 
Kesäisin Espoosta mökilleen Joroisille 
muuttavat Nykäset osallistuivat jokaiseen 
Keski-Suomen Aluetourin osakilpailuun 
ja selvittivät myös tiensä finaaliin. Heidän 
kotiseuransa on  Kartano Golf, KGolf. 
Finaalissa Yrjön sijoitus oli neljäs ja Tuulan 
14. 

Kauden aikana he osallistuvat myös 
lukuisiin seuran järjestämiin kisoihin. Yrjö 
osallistui myös seniorien SM-kilpailuun. 
Pelkkä pelaaminen ei Nykästen mieles-
tä riitä hyvän kunnon ylläpitämiseksi. 

Talvella kunnon ylläpitäminen monella 
eri tavalla kuuluu heidän ohjelmaansa. 
Samoin he kantavat vastuuta golfin tule-
vaisuudesta, isovanhempien velvollisuus 
on innostaa junioreita lajin pariin. Monta 
mukavaa tarinaa Nykäset kertoivat yli 10 
vuotta kestäneeltä golfuraltaan.

Kiitos kaikille
Aluekoordinaattoreille, kenttien/seurojen 
edustajille ja vapaaehtoisille sekä Teille ar-
voisat pelaajat esitän kiitokseni mukavasta 
yhteistyöstä. 

Tuleva kausi tuo myös Aluetourille 
muutoksia, mutta mutustellaan ensin 
men  nyttä kautta ja nautitaan syksyn pe-
limahdollisuuksista sekä asetetaan talven 
aikana kesälle 2017 jokainen itselleen sopi-
vat tavoitteet golfissa.
Tavataan Aluetourilla 2017.

Paavo Reunanen

Pelisuorituksia 21:ssä osakilpailussa 
oli yhteensä 2187, lisäystä edelliseen 
vuoteen 63 pelisuoritusta. Kasvua n. 

3%.  Finaaliin osallistui 123 pelaajaa.
Alueilla pelisuoritukset lisääntyivät Hä-
meessä, Keski-Suomessa ja Uudella maalla. 
Suurinta pelisuoritusten väheneminen oli 
Lounais-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. 
Sarjoittain pelisuorituksia oli yhteensä (su-
luissa edellinen vuosi):
N50   424 (444)
M55  583 (673)
M65  625 (1007)
M70  555 (sarjaa ei ollut ed.v.)

Ikämiesten sarjoissa eniten 
kasvua
Sarjojen M65 ja M70 yhteenlasketut peli-
suoritukset kasvoivat 173:lla suorituksella 
verrattaessa edellisen vuoden pelisuori-
tuksiin sarjassa M65. Sarjassa M55 pe-
lisuoritukset sen sijaan pienenivät jokai-
sella alueella, eniten Uudellamaalla, –33. 
Yksittäisissä osakilpailuissa suurimmat 
pelaajamäärät olivat Uudenmaan Hill 
Side Golfissa 173, Keimola Golfissa 158 
ja Oulun Golfkerhossa 137. Alimmillaan 
osallistujamäärät olivat Kokkolan Golfissa 
57,  Rauma Golfissa 62 ja Kerigolfissa 69.

Pistebogey ei sytyttänyt
naisia
Naisten sarjassa pelimuodon muuttami-
nen lyöntipelistä pistebogeyksi ei valitet-
tavasti saanut aikaan toivottua lisäystä 
pelisuoritusten määrään. Sarjassa N50 voi- 
makkainta pelisuoritusten väheneminen 
oli Lounais-Suomessa, –36 ja Pohjois-
Suomessa, –10. Lisäystä tuli kuitenkin 
mm. Hämeessä, +23 ja Uudellamaalla +13.

Aluetour
kasvaa edelleen

Messilässä pelatun finaalin sarjojen parhaat vasemmal-
ta lukien; M70 Asser Rissanen, GPi, M65 Timo Kemilä, 
PaG, M55 Jouko Seppälä, KG, N50 Tuija Kohonen, 
HCG.

Finaalin järjestelyt toimivat mallikkaasti pitkän alue-
koordinaattoriuran omaavan Jukka Torstilan joh dolla. 

Aluetourille tehtiin 
täksi kaudeksi kolme 
muutosta; naisten 
pelimuodoksi otettiin 
Stableford eli piste- 
bogey, miehille perus-
tettiin uusi M70-sarja 
ja seuroille  järjestettiin 
seurojen välinen piste-
kilpailu.

FINAAlI MeSSIläSSä
Finaali pelattiin Messilä Golfissa 
3.9.2016 ja mukana oli 123 pe-
laajaa. N50 sarjaan osallistui 24, 
M55 sarjaan 33, M65 sarjaan 36 ja 
M70 sarjaan 30 pelaajaa. Finaalin 
kuusi parasta tulosta sarjoittain: 

Aluetourin loppukilpailun 
parhaat

N50 (Stableford)
Tuija Kohonen, HCG 36 
Tuula Kemppi, GPi  35 
Tuija Raunio, VaG   35 
Minna Pelkonen, VG   34 
Pirjo-Riitta Virta, IG  34 
Saila Metsä-Ketelä, LGV 33 

M55 (lyöntipeli hcp)
Jouko Seppälä, KG  71 
Seppo Pöyry, HiGM  73
Aarni Piirainen, KaG  73
Jarmo Kuru, NGK  74
Markku Tuliniemi, ArGC 76
Henri Suuronen, ReG 77

M65 (lyöntipeli hcp)
Timo Kemilä, PaG  70
Hannu Narvi, LGV  71
Veli-Pekka Parviainen, GPi 73
Yrjö Nykänen, KGolf 74
Heikki Jäppinen, PBG 74
Markku Kemiläinen, JG 76

M70 (lyöntipeli hcp)
Asser Rissanen, GPi  70
Pasi Sillanpää, LoG  72
Jorma Junttila, AlGo  73
Erkki Inoranta, MG  74
Jorma Ihalainen, SG  75
Pertti Honkala, KG  75

Kartano Golfin Yrjö ja Tuula Nykänen ovat Aluetourin 
ahkerimpia kiertäjiä.   

Seurojenvälisen osanottajakisan 
voittajan Oulun Golfkerhon 
senioritoimikunnan puheen-
johtajalle Esa Juntuselle 
luovutettiin SGS:n Aluetourin 
kunniakirja nro 1. Oikealla 
Aluetour-vastaava Paavo 
Reunanen.
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näin muistan 
arnold palmerin

Syyskuun 25. päivänä 2016 ajasta ikuisuu-
teen siirtynyt, 87-vuotiaaksi elänyt Arnold 
Palmer oli golfin suurin nimi silloin kuin 

itse, 56-kesää sitten, hurahdin tähän minut niin 
kohtalokkaasti koukuttaneeseen pallopeliin. Vaa-
timattomista oloista nousseesta Palmerista tuli 
noina vuosina mies, joka vei lajin tietoisuutta 
myös sellaisiin piireihin, mihin se ei vielä tuo-
hon mennessä yleensä kuulunut. Hänen isänsä, 
Deacon Palmer, oli lähellä Pittsburgh’ia sijain-
neen Latroben kentän greenkeeper ja pojan en-
simmäinen työsarka oli toimia isänsä apuna.   
Arnold Palmerin lisäksi lajin tunnettavuutta li-
säsivät juuri noina vuosina lajista ensi kertaa in-
nostunut uusi media, televisio, sekä melkein koko 
50-luvun valkoisessa talossa istunut, kaikkien 
aikojen innokkain golfpresidentti   Dwight ”Ike” 
Eisenhower.

British Open eli nyttemmin The Open, 
oli kuihtumassa vain brittiläisen maailman pää-
tapahtumaksi kunnes Arnold Palmer vuonna 
1960 päätti mennä siihen mukaan. Ensi yritys 
tuotti kakkossijan, mutta sekä vuonna 1961 että 
1962 hän poistui paikalta suurena voittajana 
ja myös paikallisen yleisön suurena suosikkina. 
Hänen ensimmäinen Open-voittonsa tuli Royal 
Birkdale’ssa, josta vieläkin löytyy pieni muisto-
laatta 15-väylän varrelta. Palmerin pallo ajautui 
tuolloin pieneen tiheään pensaaseen, muutamia 
kymmeniä metrejä ennen greeniä. Hetken asiaa 
ihmeteltyään tempaisi lihaksikas mestari paitsi 
pallonsa myös sen pahuksen pensaan viheriölle. 
Se, että The Open on tällä hetkellä maailman 
tärkein golftapahtuma, on varmasti suurelta osin 
juuri Palmerin mukaantulon ansiota.

Muistan kun naapurimaamme Ruotsin 
suu ren golfboomin takana ollut mestarijääkiek-
koilija, Sven Tumba kutsui Palmerin pelaamaan 
kanssaan Tukholmaan joskus 60-luvulla. Peli käy-

tiin Tukholman golfklubin Kevingen kentällä ja 
Palmerin golfkärryjen vetäjäksi oli vapaaehtoisena 
ilmoittautunut hovin innokkain golfari, prinssi 
Bertil. Tunnollisesti vanha prinssi kiskoi mäkises-
sä maastossa golfin ”kuninkaan” painavaa lauk-
kua.

Palmerin suosio jatkui vankkana vielä sil-
loinkin kun uudet tähdet jo astuivat esiin. Aluksi 
suuri yleisö jopa buuasi eräälle pulskalle Ohiosta 
tulleelle sänkitukkaiselle nuorukaiselle nimel-
tään Jack Nick laus, joka ”kehtasi” lyödä heidän 
idolinsa. Palmerin suosikkikisa oli ilman muu-
ta Masters, jonka hän vei nimiinsä neljä kertaa. 
Kahden Open-voittonsa lisäksi hän sai vyölleen 
myös yhden U.S.Open-tittelin vuonna 1960.

Arnold Palmer toimi aivan viimeisiin vuo-
siinsa asti vuoden ensimmäisen major-turnauk-
sen, Mastersin kunniastartterina, jonka ainoa 
tehtävä oli lyödä kilpailun symbolinen avaus-
lyönti. Pari vuotta sitten ykköstiin edessä oli lähes 
näkymätön sumuverho, jonka sekaan Palmerin 
heiveröinen ja ”topattu” avauslyönti katosi. Sen 
lyötyään hän kääntyi tiiauspaikan ympärille ke-
rääntyneen suuren yleisöjoukon puoleen käsiään 
levitellen todeten, ”I can still hit it out of sight” 
(”Pystyn edelleenkin lyömään palloni näkymättö-
miin”).   

Täyttäessään seitsemän vuotta sitten 80 
vuot ta tehtiin Palmerista haastattelu, jossa käy-
tiin  juurta jaksain läpi hänen uraansa sekä myös 
taloudellisia saavutuksia, jotka eivät olleet vähäi-
siä. Haastattelun lopuksi jutun kirjoittaja kysyi 
häneltä: ”Kuulehan Arnie, jos saisit elää elämäsi 
uudestaan, tekisitkö jonkun asian toisin?” Pitkään 
mietittyään tämä kaiken mahdollisen saanut mies 
lopulta sanoi: ”Olisi pitänyt alun alkaen ruveta 
puttaamaan vasen käsi alapuolella!” Tämän aikoi-
naan luettuani olen myös itse tehnyt juuri niin.

Lassi Tilander

Lassin kolumni

Härmästä liikkeelle
Noin 40 innokasta golfin harrastajaa suuntasi jo sunnuntai-iltana 14.8.2016 
Härmän kuntokeskukseen osallistuakseen seuraavana aamuna SGS:n tapahtumaan 
Härmän golfkentällä. Vettä satoi saavista kaataen ja kenttä lainehti, se ei kuitenkaan 
senioreita haitannut. Härmä golfin edustajat Antti Pelkonen, Seppo Haanpää ja 
Esa Näyrä ottivat meidät rennoissa tunnelmissa vastaan ja kentälle lähtöä siirrettiin 
joustavasti pilvien mukaan. Kierros pelattiin hauskoissa merkeissä. Joillekin tee-
paikoille mentäessä olisi tarvittu venettä, joten hiukan tossut kastuivat itse kultakin. 
Nauru oli herkässä kun kierros oli takana ja klubilla odotti erittäin maukas lohi-
keitto. Vaikka sää ei mitenkään ollut Härmän golfin syytä, lupasivat paikalliset, että 
voimme tulla ensi kesänä pelaamaan uuden kierroksen ”samaan hintaan”. Tämä oli 
hieno vastaantulo.

Ei kilpailupaineita
Marja Leena ja Paavo olivat haalineet arvontapalkintoja kassikaupalla ja niiden ar-
vonta aloitettiin heti Härmässä. Hiukan käytiin keskustelua siitä, miksi ei kilpailla. 
Golfhan on kilpailulaji. Tätä tapahtumaa oli kuitenkin markkinoitu ilman kilpai-
lujen paineita ja siksi kilpaileminen jäi takaa alalle. Toki halukkaille annettiin mah-
dollisuus pisteiden kirjaamiseen ja vertailemiseen.

Härmästä suunnattiin illaksi Ähtärin Mesikämmen hotelliin, jossa meitä 
odotti maukas illallinen ja taas arvottiin palkintoja.

Tiistaiaamuna tavattiin klo 10 Ähtärin golfkentällä. Paikalliset Veikko Lempi-
sen johdolla olivat meitä vastassa ja ilmoittautuminen sujui mallikkaasti. Marja 
Leena ohjasi rentouttavan aamujumpan ja sen jälkeen taas kentälle. Sääkin näytti 
paljon edellistä päivää mukavammalta, tosin myrskyvaroitus olikin alueelle annet-
tu. Ähtärin kenttä oli mukava kokemus, vaihtelevia väyliä kauniissa maisemissa.

Iltapäivällä nautimme Mesikämmen hotellin kylpyläpalveluista ja illanvietto 
sujui edellisen illan tavoin arvontojen ja seurustelun merkeissä.

Paistoi se aurinkokin lopulta
Keskiviikkoaamuna suunnattiin kohti Kuortanetta. Aurinko paistoi ja mieli-
alat nousivat entisestään. Kuortaneella meidät vastaanotti Reijo Koivuniemi ja 
Pauli Lampinen iloisissa tunnelmissa. Seuraamme liittyi lisäksi viisitoista pelaa-
jaa Ruuhigolfista. Kuortaneen kenttä oli hyvässä kunnossa ja kivan haasteellinen 
9-väyläiseksi peltokentäksi. Pelasimme jopa erikoiskilpailun. Väylä 18 on kentäl-
lä haasteellinen ja laskimme mikä ryhmä selvittää sen pienimmällä lyöntimää-
rällä. Voittajaryhmän tulos oli 20 eli keskimäärin bogey per pelaaja, hyvä tulos!! 
Palkinnoksi ryhmä sai paikallista tervaa.

Kiitokset kaikille mukana olijoille ja tapahtuman organisaattoreille. Ta paa-
miset golfin merkeissä ovat aina antoisia. 

Anneli Tuominen

Uudessakesätapahtumakokeilussa

   TavaTTiin klo 10
Suomen Golfseniorit ry:n 35 vuotisen taipaleen kunniaksi järjestettiin elo kuussa 
uudenlainen tapahtuma ”Tavataan klo 10”. Tavoitteena oli järjestää tapahtuma, 
jossa ei puristeta mailaa kilpailujen johdosta, vaan nautitaan pelaamisesta ja 
yhdessä olosta. Tapahtuman ideoijana ja toteuttajana toimivat Marja Leena 
Kärkkäinen ja Paavo Reunanen. 
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Vieraillessani Tallinnassa kesäkuun 
alkupäivinä tapasin sikäläisen se-
nio rigolfvaikuttajan, nuorekkaan 

ja positiivisen  Anne Petterin. Kysymyk-
seeni yhteisestä golftapahtumasta Anne oli 
heti valmis kokoamaan porukan vapaaeh-
toisista omakustannusperiaatteella osallis-
tuvista tallinnalaisista seniorigolfareista.

Päätimme aloittaa yhteisen kilpailu-
toiminnan matalalla profiililla ja katsoa 
saammeko joukon innostumaan kaupun-
kiottelusta Helsinki vs. Tallinna. Aloi-
tetaan pienemmällä kokoonpanolla, joten 
päädyimme joukkueisiin, johon kuuluvat 
neljä naista ja kuusi miestä. Pelimuotona 
tasoituksellinen pistebogey, joukkueen yh-
teistulos ratkaisee.

Anne kysyi, voisinko järjestää aloitus-
kilpailun Helsinkiin, joten tein työtä käs-
kettyä. Pelipäiväksi sovimme 16.6.2016. 
Vuosaari Golf teki hyvän tarjouksen 
greenfeestä ja keittolounaasta. Vuosaaren 
Maarit Einiö auttoi kuljetusjärjestelyissä.

Pelipäivän aamu oli lämmin ja 
au rinkoinen, iloiset vieraat saapuivat 
Vuosaareen hyvissä ajoin ja ensimmäiset 
lähtivät pelikierrokselle. Mukava sää ei 

kuitenkaan kestänyt montaa reikää ennen-
kuin alkoi sataa. Sade voimistui, minkä 
seurauksena osa pelaajista keskeytti kier-
roksen. Harmi, sillä Vuosaari on kenttänä 
hyvin erilainen, kuin mihin vieraat ovat 
tottuneet, joten mielellään olisi heille suo-
nut koko kierroksen kokemuksen.

Pelin jälkeen ruokaillessa oli kaikes-
ta huolimatta paljon iloisia pelaajia eikä 
yhtään kielteistä kommenttia tullut kum-
maltakaan joukkueelta. Voittaminen ei ol-
lut se tärkein asia, vaan iloinen yhdessä olo 
niin kuin senioreille sopiikin.

Kotimatkallaan tallinnalaiset pitivät 
suunnittelukokouksen jo laivalla seuraavaa 
Tallinnassa pelattavaa tapahtumaa varten. 
Nopeasti tuli heiltä ehdotuksia jatkope-
leistä, jotka tietysti pelattaisiin Tallinnassa.  
Joukkueissa olisi 12 pelaajaa eri hcp-tasoil-
la.

Kuinka kootaan joukkue tällä puo-
len Suomenlahtea? Valtakunnanlaajuinen 

SGS ei liene sopiva vastus vähälukuiselle 
Tallinnalle, UAS on yhtälailla liian iso naa-
puriin verrattuna. Jäljelle jäänee ottelupa-
reiksi Tallinna vastaan Helsinki. Joukkue 
täytynee valita vapaaehtoisista omakustan-
nusperiaatteella mukaan ilmoittautuvista 
helsinkiläisistä senioreista. Tavalla tai toi-
sella vastavierailu tehdään, mietitään sitten 
kuinka jatketaan vai jatketaanko lainkaan. 
Hyvin valitettavana pitäisin sitä, että meil-
tä ei löytyisi yhtä laajaa yhdessä pelaami-
sen halukkuuta kuin etelänaapurissa. 

Olen lupautunut yhteyshenkilöksi 
kevään 2017 vastavierailuun. Ajatuksia ja 
ehdotuksia otan mielelläni vastaan.

pertti heininen
pertti.heininen@live.fi

 +358 400 453 306 
     

Golfia 
NaapureideN keskeN

Historian ensimmäinen seniorigolfarien kaupunkiottelu Helsingin 
ja Tallinnan välillä pelattiin virolaisen golfvaikuttajan Anne Petterin 
aloitteesta tänä kesänä Vuosaaren kentällä.Valitettavasti tämäkään 
kisa, monen muun menneen kauden kisan tapaan, ei ollut säiden 
haltijoiden suosiossa 

Kisan aloitteentekijä Anne Petter ja Pertti Heininen 
yhteiskuvassa kisan jälkeen. Ilmeistä päätellen voisi 

kuvitella tallinnalaisten voittaneen, mutta Pertin 
kädessä oleva lautanen puhuu toista kieltä.

UUsia 
sgs:n logotuotteita 
nyt saatavilla!
Kesän jälkeen on aika miettiä syksyä ja myös pukinkonttiin joululahjoja. Jatkamme 
edelleen yhteistyötä Abacuksen kanssa ja mietinnässä on ollut tähän vuodenaikaan 
sopivia tuotteita. 

Nyt on mahdollisuus hankkia kevyt, lämmittävä asuste syksyyn – ohut 
Havsten-neulepusero V-kaula-aukolla. Materiaalina on 80 % puuvilla 
ja 20 % polyamidi. Neuleen hinta on 66 euroa.
Naisille on tarjolla kaksi raikasta väriä: lipstick (tummahko pinkki), 
purple (lila) sekä perinteinen musta.
Miesten värivalikoimaan on valittu punainen, dk.cobolt 
(kirkas sininen) sekä musta.

Toisena asustevaihtoehtona on Glade-perustakki, 
joka on tuulen pitävä, hengittävä, pientä sadetihkua

kestävä sekä pieneen tilaan mahtuva. Todellinen bägin perusvaruste, 
materiaalina on 100 % polyester. Naisille ja miehille on kaksi väri-
vaihtoehtoa: dk.cobolt (kirkas sininen) punaisilla tehosteilla tai  
kokonaan musta. Takin hinta on 68 euroa.

Lisäksi tarjolla on oikea tilaihme; Kanata-laukku. Todella näppärä 
golfarin varustepussi, jossa on kuusi vetoketjullista taskua ja avo-
taskut lisäksi. Siinä on kiinnitys bägiä varten ja sen saa myös cross-
overina olalle. Laukussa on kaksi värivaihtoehtoa musta ja ihana 
pinkki. Laukun hinta on 34 euroa.

Kaikkiin tuotteisiin on brodeerattuna SGS:n logo. 
Naisille on saatavilla koot XS – XXL ja miehille koot S – XXXL. Mitoitus 
noudattaa kesällä myytyjen paitojen mitoitusta, joten jos olet paidan 
hankkinut niin vastaava koko näistä uusista tuotteista on myös sopiva.

• Toimituksen yhteydessä peritään toimitusmaksua 5 euroa / tilattu tuote. Posti tuo tuotteen suoraan kotiin. 
Saat tilauksesta sähköpostiisi ennakkolaskun, jolla tuotetilauksen voi maksaa. Toimituksen mukana tulee 
sitten lopullinen kuitattu kauppalasku. Hinnat sisältävät alv:n.

• Tilaukset tehdään sähköpostilla mailisoukka@gmail.com       
Mikäli jokin kysymys askarruttaa niin voi myös soittaa 040 5010 358.

• Tuotteet ovat seuraavan kerran esillä syyskokouksessa ja Open Forumissa 21.11.2016 Tapiolan Golfpuisto 
TAGi´ssa.

• Tuotteita voi tilata jatkuvasti, joululahjaksi tarkoitetut tuotteet on tilattava heti syyskokouksen jälkeen        
– viimeistään 24.11.2016.

Kuluneesta kaudesta kiittäen ja hyvää loppuvuotta!
Maili

  S
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Martti ja Antti pelaavat foursome reikäpeliä. Martti 
chippaa pallon viheriön ulkopuolelta ja pallon vielä 
liikkuessa Antti poistaa viheriöltä lehden, joka voisi 
olla pallon tiellä. 
Mikäonoikein?
a) MarttijaAnttisaavatyhdenlyönnin
 rangaistuksen
b) Rangaistustaeiseuraa
c) MarttijaAnttihäviävätreiän

Korjattava alue ja vesieste lähekkäin 
Juhanin pallo meni sivuvesiesteeseen kohdassa A (kuva). 
Hän haluaa pudottaa pallonsa kahden mailanmitan 
etäisyydellä ylimenokohdasta. Valkoisella merkitty 
alue on korjattavaa aluetta. 
Mikäseuraavistaonoikein?
a) Juhanieivoipudottaapalloaankorjattavalle
 alueellevaanhänenonpudotettavapallonsa
 kahdenmailanmitanetäisyydelläkohdastaB
b) Juhanivoipudottaapallonsakahdenmailan-
 mitanetäisyydelläkohdastaA,myöskorjattavalle
 alueelle
c) Juhanieisaapudottaapalloaankorjattavalle
 alueellevaankahdenmailanmitanalueelle
 kohdastaC

 

KySyMyKSET

Mitä tarkoittaa määritelmä ”ulkopuolinen tapaus” 
(Rub of the Green)?
a) Pelaajapuhdistaapalloaanviheriönpintaavasten
b) Vastustajancaddieliikuttaavahingossapalloasi

c) Ulkopuolinentekijäpysäyttäätaimuuttaaliikku-
 vanpallonsuuntaa

Roope lyö viheriön ulkopuolelta pallonsa lipulle, jolloin 
pallo osuu Jannen samanaikaisesti puttaamaan palloon. 
Roopen pallo oli kauimpana reiästä. 
Oikearatkaisu?
a) Jannenonuusittavalyöntinsä
b) Jannenonpelattavapallonsasiitä,minne
 sepysähtyy
c) Molempienpelaajienonuusittavalyöntinsä

Väylällä on kaksi lähekkäistä paikkaa merkitty korjattavaksi 
alueeksi. Mirjan pallo päätyy toiseen niistä. Hän määritte-
lee lähimman vapauttavan paikan ja pudottaa pallonsa 
yhden mailanmitan etäisyydellä, ei lähemmäksi reikää. 
Pallo vierii vajaan metrin reiästä poispäin ja pysähtyy 
niin, että Mirja joutuu lyödessään seisomaan toisella 
korjattavalla alueella. 
Ratkaisu?
a) Mirjanonuusittavapudotuksensa,koskapallo
 vieriliiankauas
b) Mirjavoipelatatästätaihalutessaanvapautua
 jälleenkorjattavaltaalueelta
c) Mirjanonuusittavapudotuksensa,koskakorjat-
 tavaaluevaikuttaaedelleen

Sonja lyö pallonsa tiiltä ja se päätyy karheikossa olevaan 
hiekkaämpäriin. Sonja nostaa pallonsa ämpäristä, puh-
distaa sen ja asettaa sen ämpärin viereen, lyö pallonsa 
viheriölle ja puttaa sen toisella putilla reikään. 
MikäonSonjantulos?
a) 4
b) 5
c) 6

Lisää sääntöpähkinöitä

Sääntöpalsta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

VastauksEt

c) Ks.määritelmät.

a) Sääntö19-5b,vainJannenpallooliviheriöllä
 jahänenonuusittavalyöntinsä.

b) Sääntö25-1asalliivapautumisenepänormaalista
 kenttäolosuhteestapallonasemantailyöntiasennon
 johdosta.Sääntö20-2(c)(v)(vi)Pudottaminenja
 uudestaanpudottaminen–koskapallopudotettiin
 oikeineikäsevierinytylikahtamailanmittaatai
 lähemmäksireikää,palloonpelissä.Uusikorjatta-
 vanalueentilannesalliipelaajanjokopelaavan
 palloaantaivapautuvankorjattavastaalueesta.

c) Sääntö24-1Irrallinenhaitta:jospalloonirralli-
 sensisällätaipäällä,pallonsaanostaajahaitan
 siirtää.Pelialueellajaesteessäpalloonpudotettava
 javiheriölläasetettavamahdollisimmanlähelle
 sitäpaikka,jokaonsuoraansenkohdanalapuolel-
 la,jossapalloolihaitansisällätaipäällä,eikui-
 tenkaanlähemmäsreikää.
 Pallonsaapuhdistaakunseonnostettutämän
 säännönmukaan.Jospalloonpudottamisen
 sijaanasetettutaiasettamisensijaanpudotettu,
 seuraakahdenlyönninrangaistus.Sonjapelasiitse
 asiassavieläväärästäpaikasta,muttasamassa
 tilanteessatapahtuneetuseammatrikkomukset
 yhdistetäänrikkomustensuurimmanrangaistuk-
 sensuuruiseksi.

c) MarttijaAnttihäviävätreiänrikkoessaan
 sääntöä23-1(kunpalloonliikkeessä,sellaista
 luonnonhaittaaeisaasiirtää,jokasaattaa
 vaikuttaapallonkulkuun).

b) Sääntö26-1eikielläpudottamastapalloa
 korjattavallealueelle.Juhanivoijokolyödä
 pallonsakorjattavaltaalueeltataiilman
 rangaistustavapautuakorjattavaltaalueelta.
 Huom!Paikallissäännötvoivatkuitenkinkieltää
 korjattavaltaalueeltapelaamisen.

kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

seniorien 

talvi-
päivät 

Vierumäen 
urheiluopistolla 
04.-05.02.2017

Lauantai 4.2.2017 
 
Ohjelma

09.00/10.00 Pölkkygolfia lahden Golfissa á 5€

     11.00  Ilmoittautuminen Vierumäellä

     11.45  lounas, hotel Scandic

     12.45  Talvipäivien avaus

     13.00  luento, unitutkija dosentti 

  henri Tuomilehto 

     14.00  majoittuminen hotel Scandic

     14.30  Ohjattua liikuntaa ja keilailua 

     19.30  Illallinen ja yhteinen illanvietto 

  hotel Scandicissa

d

d

d

d
d

d

d

d

d

d
d
d

d

d

d
d
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d
d

d
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d

osallistumismaksu
130,-/hlö sisältäen majoituksen kahden 
hengen huoneessa, ruokailut ja ohjelman. 
Yhden hengen huoneen hinta 160,-
hinta ilman majoitusta 90,-
Osallistuminen maksetaan Vierumäen vastaanottoon 
sisäänkirjoittautumisen yhteydessä

Sunnunntai 5.2.2017 

 Ohjelma

     07.30  aamiainen, hotel Scandic

     09.00  Golfopetusta, Vierumäen golfhalli

     11.00  huoneiden luovutus

     11.30  lounas, hotel Scandic

     12.30  Golfopetusta, Vierumäen golfhalli

     16.30  Talvipäivät päättyvät  

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

Ilmoittautuminen 31.1.2017 mennessä
• netin kautta: www.suomengolfseniorit.fi
• sähköpostitse: outi.kunttu@golf.fi 
• puhelimitse (09) 3481 2590 tai 0400 404 010

lisätietoja: Paavo Reunanen p. 040 740 8402

kari 
Bastman 
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                 Tiedustelut ja varaukset: Piia 0451 368 732 
            piia@europeanevent.se  |  www.europeanevent.se/fin 
 
                                                 
  Vastuullinen matkanjärjestäjä European Event & Conference AB   
                               Y-Tunnus & VAT 556746-839101                                                               

  
 
             5* The Lighthouse Golf & Spa Resort  
        
 
               KEVÄÄN 2017 ERIKOISTARJOUS!                  
                     7 vrk. 1195 € / henkilö 
 
                       SISÄLTÄÄ LENNOT, MAJOITUS, PUOLIHOITO  
 
                       5 GOLFKIERROSTA KOLMELLA ERI KENTÄLLÄ, 
                   The Lighthouse GC, BlackSeaRama GC, Thracian Cliffs GC 
 
                              LENTOKENTTÄ- & GOLFKULJETUKSET  
 
                     European Eventin matkapalvelut paikan päällä 
 
 
       2017 huhti-toukokuun lähtöpäivät lauantaisin: (viikon matka) 

 
      01.04.-08.04.2017  vko. 14 
      08.04.-15.04.2017  vko. 15  pääsiäisviikon hinta 1395 € / hlö  
      15.04.-22.04.2017  vko. 16  pääsiäisviikon hinta 1395 € / hlö 
      22.04.-29.04.2017  vko. 17 
      29.04.-06.05.2017  vko. 18 
      06.05.-13.05.2017  vko. 19 
 
  SenioriGolfari jäsenille 70 € alennus / hlö, varaus ennen 31.12.2016 

 
 

    Saatavilla myös Long Stay paketteja 
 
 
 
 
                 

 
 

                

 

Cape Kaliakra, Bulgaria – Mustanmeren rannikon upea golfkohde! 
          
 
 
 

           Mustanmeren rannikon Cape Kaliakra, 
Bulgaria 

         
 

LÄHETTÄJÄ:
Suomen Golfseniorit ry
Radiokatu 20
00093 VALO


