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Suomen mennyt pelikesä oli sään suh
teen todella hyvä – heinäkuussa jopa 
todella kuuma ja se osaltaan vaikutti 

hyvin onnistuneeseen pelikauteen.
Heti kauden alussa osanottajia senio

rien kilpasarjoihin oli tulossa ennätyksel
lisen runsaasti ja se johti tilanteeseen, että 
kaikkia halukkaita ei voitu ottaa kilpai
luihin mukaan vaan osa oli pakko jättää 
pois. Tämä perustellusti synnytti hieman 
kritiikkiä ja tunteenpurkauksiakin mutta 
hyvällä yhteistyöllä ja kärsivällisyydellä asi
at hoituivat ja kilpailut vietiin läpi ohjel
man mukaisesti. Kiitokset niin pelaajille, 
kilpailuista vastaaville kuin kilpailuja to
teuttaneille hienosta toiminnasta tiukassa 
tilanteessa.

Kuten lehden jutuista on nähtävissä 
Finnish Senior Tourilla, Haastajatourilla ja 
Aluetourilla saavutettiin kaikilla uusi osan
ottajaennätys. SGS tulee jatkossa, heti ensi 
vuonna, tekemään kilpasarjoihin muutok
sia, joilla mahdollistetaan entistä useam
malle seniorille mukaanpääsy kilpailuihin.

Seniorien SMkilpailuja järjestet
tiin kauden aikana Ruuhikoskella (M55), 

Pickalassa (M65/70/75), Kytäjällä (N50/ 
60/65) ja SMreikäpelit Messilässä. Kai
kissa näissä pelipaikoissa kisoihin oli val
mistauduttu huolella, puitteet ja järjestelyt 
toimivat ja yleinen ilmapiiri oli positiivi
nen ja rento. Näistä hienoista tapahtu
mista lämmin kiitos jokaiselle golfklubille 
erikseen ja yhdessä.

Naisten ja miesten maajoukku
eet osallistuivat kesällä kumpikin kah
teen EMkisaan eri puolella Eurooppaa. 
Joukkueiden valinnat ja valmistautumiset 
kisoihin hoituivat suunnitellusti. Itse kiso
jen osalta on edelleen todettava, että vastus 
Euroopan suurien golfmaiden osalta on 
kovaa ja vielä ei merkittävää parannusta 
sijoituksissa saavutettu, joskin pientä kehi
tystä oli havaittavissa.  

Heinäkuussa pidetyt kolmet kesä
päivät (Harjattula, Hyvinkää ja Imatra) 
vetivät erittäin hyvin osanottajia ja paikal
lisesti toteutetut ohjelmat onnistuivat hy
vin. Kaikissa paikoissa mukana olleena oli 
hienoa kokea se rento, iloinen ja lämmin 
tunnelma mikä niissä vallitsi. Kesäpäivien 
sarjalle tulee jatkoa ja paikat siirtyvät poh

joiseen päin.
Toimintaamme merkittävästi vai

kuttavana asiana tuli kesäkauden alussa 
esiin verotuskysymys. Verottajan edustaja 
otti SGS:n hallitukseen yhteyttä ja kertoi, 
että yleishyödyllisenä (verottomana) yh
distyksenä jatkuminen edellyttäisi tiettyjä 
toimenpiteitä. Tämän johdosta tulevassa 
syyskokouksessamme käsittelyyn tulee yh
distyksemme muuttaminen rekisteröidyk
si yhdistykseksi. Toiminta tulisi muuten 
jatkumaan entisenlaisena.

Golfkausi 2010 on jäänyt taakse ja 
on aika miettiä  ja valmistautua tulevaan. 
Talven lumen ja pakkasen keskellä on hyvä 
varsinkin seniorigolfarin pitää huolta fyy
sisestä kunnostaan. Kevely ja hiihtolenkit 
säännölliseen ohjelmaan ja jos on harjoi
tushalleja lähellä niin käydään myös yl
läpitämässä golfin tekniikkaa lyöntien ja 
muun harjoittelun avulla. 

Mukavaa talvikautta kaikille!!

Pertti Raimiala
puheenjohtaja SGS  

  Pääkirjoitus

Senioreilla onnistunut kuuma kesä!

Suomen Golfliiton 
Se  niorit (SGS) on 
Suo men Golfliiton 
toimikunta, jonka tar
koituksena on kehittää 
seniorigolfia kilpa ja
kun tourheiluna, yllä
pitää kou lutus ja val

mennustoimintaa ja saattaa seniori
ikäiset golfseurojen jäsenet SGS:n toi 
minnan piiriin. Yhteisön jäseniksi hy
väksytään miehet sinä vuonna kun 
täyttävät 55 vuotta ja naiset 50 vuotta. 
Jäsenmaksun maksaneita senioreita 
oli vuoden 2010 lopussa yli 9600.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa 
kehitetään entistä monipuolisemmaksi 
ja eri pelaajatasot kattavaksi. Keskeiset 
tapahtumat ovat SMkilpailut, Finnish 
Senior Touriin kuuluvat Finnish Senior 
Open, Senioripokaalit ja mah dollisesti 
Ilmarinen Open. Lisäksi jär jestetään 
eri ikäryhmille Senior Haastajatour ja 
Senior Aluetour. Näistä SMkilpailut
ja Finnish Senior Open (FSO) ovat 
avoinna myös SGS:ään kuulumatto
mille Suomen Golfliiton jäsenseurojen 
senioriikäisille pelaajille. Finnish Se 
nior Open on avoin myös ulkomaisille 
pelaajille. Kansainvälisen kilpailutoi 
minnan päätapahtumat ovat EMkilpai 
lut. European Golf Associationin (EGA)
ei ole vielä lo pullisesti päättänyt järjeste 
täänkö EMjoukkuekisa jatkossa joka 
vai joka toinen vuosi. Jos joukkuekisaa 
ei järjestetä, lähetetään Suomesta senio
reiden hen kilökohtaisiin kilpailuihin 
sekä mies että naisedustajat. Elokuussa 
järjestetään Eu ro pean Senior Golf Asso
ciationin (ESGA) M55 miesseniori
joukkueiden mestaruuskilpailut Bratis 
lavassa ja vas taava M70sarja syys
kuussa Bonnis sa. Naisten vastaavat 
European Senior Women Golf Asso
ciationin (ESWGA) mestaruuskilpailut, 
nimeltään Marisa Sgaravatti Trophy, 
järjestetään heinä kuun alussa Pariisis
sa.  

Muu toiminta
Seniorigolfareiden välinen toiminta 
tapahtuu Golfliiton jäsenseurojen 
se nioritoimikuntien vetäminä. Senio
rien osuus seurojen jäsenistöstä on 
keskimäärin n. 40 %. Valtakunnallisia 
jäsentapahtumia ovat monipuolista 
ohjelmaa tarjoavat perinteiset Talvi
päivät ja alueelliset Kesäpäivät. Ensi 
vuonna Kesäpäiviä järjestetään neljät 
eri puolilla Suomea. SGS järjestää 
suosittuja golfmatkoja yhteistyössä 
matka toimistojen kanssa. SGS on 
ostanut tai vuokrannut jäsenistönsä 
käyttöön eri kentiltä pelioikeuksia, 
joita jäsenet voivat käyttää maksamalla 
10 € toi mistomaksun. Lisäksi jäsenet  
saavat alennuksia greenfee maksuista 
tietyillä kentillä.  Lisätietoja SGS:n 
toiminnasta nettisivuilla: www.golf.fi/
portal/golfliitto/seniorit/. SGS julkaisee 
Seniorigolfari nimistä jäsenlehteä kaksi 
kertaa vuodes sa, huhtikuun ja marras
kuun alussa. Toimintaa johtaa seniorien 
sääntömääräisen syyskokouksen valitse 
ma hallitus, joka toimii Suomen Golf
liiton seniori toimikuntana. 

SGS:n hallituksen jäsenet, heidän 
toimikautensa ja vastuualueensa:

Pertti Raimiala, HyG
2010 – 2011 
Puheenjohtaja, jäsenmatkat 
Tapionkatu 16, 
05830 Hyvinkää
Puh: 0400 987 173
pertti.raimiala@luukku.com

Marja Virta, SHG
2008 – 2010 
Varapj, rahastonhoitaja 
Talin puistotie 9 B 23, 
00380 Helsinki
Puh: 040 551 3721
marja.virta@finnsecurity.fi 

Heli Ekström, HGK
2010 – 2012 
Kilpailutoiminta, naiset
Merikannontie 7 B 35, 
00260 Helsinki
Puh: 050 511 0722 
heli.ekstrom@avenida.fi
 
Sakari Finne, GT
2008– 2010 
Kilpailutoiminta, miehet
Harjunreuna 35B, 
01230 Vantaa
Puh: 0500 459 987
sakari.finne@kolumbus.fi 

Heikki Hallaranta, SaG
2010 – 2012 
Jäsenpalvelut, pelioikeudet
Alastuvankatu 5 B 12, 
24240 Salo 
Puh: 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi

Ole Johansson, EGS
2009 – 2011 
Sihteeri, Seniorigolfarilehti 
Ryijytie 6 A, 
02750 Espoo 
Puh: 040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi

Armas Loponen, TawG
20092011 
Haastajatour, Aluetour, 
senioritoimikunnat
Ortelantie 5 B 26, 
13210 Hämeenlinna
Puh: 050 432 9391
armas.loponen@pp.inet.fi

Teija Laitto, SGC
SGL:n hallituksen edustaja
Liinasaarentie 4 a, 
02160 Espoo 
Puh: 050 533 0779
teija.laitto@gmail.com

SGS:n toimisto Suomen Golflitossa:

Kirsi Kankaanranta
Puh: (09) 3481 2520
kirsi.kankaanranta@golf.fi

sgs@golf.fi
seniorit@golf.fi
ilmo.seniorit@golf.fi
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/

Suomen Golfliiton Seniorit

Numero 2/2010, 11. vuosikerta
ISSN 1797-209
Seniorigolfari ilmestyy kaksi kertaa vuodessa  
    

Suomen Golfliiton Seniorit
Radiokatu 20
00093 SLU
puh. (09) 3481 2520
fax 09 147 145
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/
    

Toimituskunta
Pertti Raimiala, vastaava päätoimittaja
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Ulkoasu
Ole Johansson
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Paino
Painotalo Miktor Oy, 
Helsinki
 

Kansikuva
Ole Johansson:           
SGS:n seniorit jäsenmatkalla Sharm el Sheikh´ssä 
tammikuussa 2010. Kuvassa vasemmalta Pirjo Renberg 
NGK, Anneli Lindfors NGK ja Liisa Hirvonen ViGS.  
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Kesäpäivät aloitettiin 8. heinäkuuta Harjattula Golf & 
Country Clubin isännöimänä Turun Kakskerrassa. 

Osan ottajia tässä ensimmäisessä Kesäpäivätapahtumassa oli 
reilut 70. Olosuhteet olivat aivan erinomaiset. Lämpömittari 
näytti päivällä 25 astetta. Kenttä ja viheriöt olivat viritetty hy
vään kuntoon.

Aamun ilmoittautumisten jälkeen Harjattulan toimitus
johtaja Juha Laukkanen piti kisainfon ja toivotti yhdessä 
SGS:n Heikki Hallarannan kanssa seniorit tervetulleiksi.Tä
män jälkeen ryhmät lähtivät kohti aloitustiitä nauttimaan iha
nista peliolosuhteista ja hyvästä peliseurasta. 

Helteisen kierroksen jälkeen klubirakennuksessa pe laajat 
vastaanotti kolmihenkinen orkesteri soittamalla senioreille 
so pivaa ”nostalgista” jatsahtavaa musiikkia. Perinteinen kisa
lounas nautittiin hyvän musiikin tahdittamana välittömän ja 
hyväntuulisen ilmapiirin vallitessa

Hieno pelipäivä ja kokonaisuutena hyvin mennyt tilai
suus päättyi palkintojen jakoon, jonka jälkeen tyytyväiset osal
listujat lähtivät kukin omille tahoilleen jatkamaan golfkautta.

>>>

Viimevuotiseen tapaan Kesä päi viä 

vietettiin kolmella eri paik kakunnalla. Kaikkien 

ajankohta oli heinäkuussa, jolloin koko valtakunnassa oli 

helteisimmät ajat. Helteisistä keleistä huolimatta tai siitä syystä 

osanottajia tapahtu missa oli runsaasti. Kaikissa kilpailuissa oli yhteis-

lähtö ja kilpailumuotona pistebogey naisille ja miehille. Lisäksi 

perinteiset lähimmäs lippua ja pisin draivi palkittiin. Edellis-

vuosista poike ten oli tänä vuonna paikalle hankittu 

paikallisia viihdyttäjiä.

Sen
iorien   

    
    Kesäpäivät  

HarjattUlaSSa 
yli 70 oSalliStUjaa

Harjattulan tulokset
Naiset                 pist.
1. Löfgren Seija, AG             36 
2. Sellman Raija, HGCC       35
3. Nordenswan Liisa, ArGC         33
4. Hahto Sirpa, AG              33
5. Kyrönlahti Eeva, SaG           33

Miehet                                               pist.
1. Mattila Markku, HGCC      38
2. Savola Hannu, HGCC      38
3. Brander Martti, HGCC      38
4. Haataja Timo, AG            37
5. Jokinen Reijo, AG            37

Maukasta keittoa nautitaan kilpailun jälkeen Harjattulan viihtyisässä klubi-
talossa. Pöydän päässsä HGCC:n puheenjohtaja Hannu-Pekka Ihatsu ja va-
semmalla keskellä SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala.

Naisten sarjan voittaja Seija Löfgren Aura Golfista saa onnitteluhalaukset 
SGS:n Heikki Hallarannalta.

Tekstit: Heikki Hallaranta
Kuvat: Markus Peura ja Heikki Hallaranta

Hyvinkään Kesäpäivien viettäjät odottavat klubin 
edessä penkillä seisovien Mika Niemisen ja Pertti 
Raimialan lähtökäskyä kentälle.



6   SENIORIGOLFARI 2/2010 SENIORIGOLFARI 2/2010     7

Se
niorien        

     Kesäpäivät  

imatralla 
loHiKeittoa
ja VaSKiSoittoa 

HyVinKäällä tUpa
oli täySi

Hyvinkään tulokset
Naiset                pist.
1. Aro Raija HyG     39 
2. Santanen Liisa PGH     38
3. Leino Pirjo KGM    38
4. Ora Maire GP        37
5. Lepistö Kaarina HyG    35

Miehet               pist.
1. Vilen Eero HyG     41
2. Jussila Olavi HyG     40
3. Hummasti Matti HyG   38
4. Klemola Esko LPG     38
5. Eerikäinen Jorma HyG   37

Se
niorien        

     Kesäpäivät  

Imatran tulokset

Naiset                pist.
1. Yrjönen Hannele IGS      39
2. Hynninen Merja IG        37
3. Bohm Merja IG        36
4. Stenberg Ritva IG        36
5. Isbom Paula IG        35

Miehet                pist.
1. Sipiläinen Vesa IG        41
2. Uitti Juhani IG        41
3. Lecklin Pekka VG      40
4. Käyhty Teuvo VG      40
5. Veijalainen Matti IG        39

Sadan osallistujan raja rikottiin Hyvinkään Senioripäivillä. Osallistujia olisi tul
lut vielä enemmänkin, mutta yhteislähtö asettaa aina käytännön rajoitukset 

pelaajamäärälle, jotta varmistetaan joustava pelaaminen.
Kuten Harjattulassakin, luontoäiti oli jälleen suosiollinen ja antoi läm pöä 

27 asteen verran eli pari astetta enemmän kuin edellisessä tapahtumassa. Tämä oli 
taas omiaan virittämään tapahtumalle rennon ja viihtyisän ilmapiirin, joka myös 
heijastui erinomaiseen tulostasoon.

Orkesteri soitollaan toivotti osallistujat tervetulleeksi tilaisuuteen. Il moit
tau tumisten ja tuloskorttien jaon jälkeen oli vuorossa kisainfo. Hyvinkään toimi
tusjohtaja Mika Nieminen toivotti osallistujat tervetulleeksi sekä piti pelaamiseen 
liittyvän infon. Myös SGS:n puheenjohtaja Pertti Raimiala toivotti pelaajat terve
tulleeksi SGS:n puolesta toivottaen erityisen viihtyisää ja rentouttavaa pelipäivää 
kaikille. Alkupuheiden jälkeen ryhmät lähtivät suunnistamaan aloitustiille.

Kuumahkon pelikierroksen jälkeen pelaajat saapuivat klubille, jossa heitä 
vas taanotti aamulla jo tutuksi tullut orkesteri. Orkesteri viihdytti meitä klubilla 
ruokailun ja yhdessäolon ajan. Ruokailun jälkeen musiikkitarjonnasta vastasi, it
sekin pelaamassa ollut, Aulangon Golfklubin senioritoimikunnan puheenjohtaja 
Heikki Vehkaperä laulamalla muutaman laulun.

Mahtava päivä kaikin puolin päättyi virallisesti palkintojenjakoon. Palkittiin 
aikaisemman käytännön mukaisesti viisi parhaiten pelannutta naispelaajaa ja viisi 
parasta miespelaajaa.

Yhteenvetona tämän kauden Kesä päivistä 
voisi todeta, että kaikissa tapahtumissa lämpö
tila oli yli hellerajan ja tunnelma sen mukainen. 
Senioripäivien lämpötilat olivat huikeat 252732 
astetta, joten luontoäiti antoi mahtavat puitteet 
päivien läpiviemiselle.

Tapahtumat keräsivät mukaan n. 270 se
nioria. Kaikissa tapahtumissa oli välitön ja ren
to ilmapiiri. Tutustuttiin uusiin ihmisiin ja ta
vattiin vanhoja tuttuja. Eli tässäkin mielessä 
Senioripäiville asetetut tavoitteet toteutuivat. 

Pidot sen kun paranivat. Tarjolla oli hienoa torvisoittoa, erinomaista lo
hikeittoa ja jo tutuksi tullutta hellettä, kun yli 90 senioria kokoontui 

Imatralle viettämään rattoisaa pelipäivää. Lämpötilan kerrottiin seudulla 
olleen 32 astetta, joten tämä jo sinällään meille senioriikäisille oli kova 
koitos. Nämä Kesäpäivien kilpailut ovat lähtökohtaisesti leikkimielisiä 
kilpailuja, joissa tutustutaan uusiin ihmisiin, tavataan vanhoja tuttuja ja 
nautitaan pelaamisesta.

Ilmoittautumisten ja muiden käytännön asioiden hoitamisen jäl
keen osallistujajoukko kerääntyi 10tiille kisa ohjeita kuuntelemaan. Toi
mi tusjohtaja Turkka Ollikainen ja Veikko Purhonen IG:n edustajina sekä 
Pertti Raimiala SGS:n edustajana toivot tivat osallistujat tervetulleeksi. Li
säksi Turkka ja Veikko kävivät läpi pelaamiseen liittyvät yksityiskohdat ja 
toivottivat pelaajille leppoisaa pelikierrosta paahtavassa helteessä. Pe laa mi nen 
tässä kelissä edellytti erityistä tarkkaavaisuutta tankkauksen suhteen. Kaikki sii
nä varmaan onnistuivat koska kaikki pääsivät onnellisesti ”maaliin” asti. Infon 
ja puheiden jälkeen ryhmät lähtivät kohti aloituspaikkojaan.

Hikisen kierroksen ja siistiytymisten jälkeen kokoonnuttiin ravintola Ran
ta hoviin syömään erinomaista lohikeittoa á la Rantahovi, joka sipuli ja voisu
lalisäkkeineen teki keitosta aivan erinomaista. Ruokailun ajan meitä viihdytti 
Ruokolahden vaskikvintetti soittamalla nostalgista musiikkia.

Helteinen ja rentohenkinen päivä Imatralla päättyi palkintojen jakoon. 
Tulostaso oli kerrassaan loistava, joten tuo trooppinen ilmastokaan ei näyttänyt 
pelaamista häiritsevän, pikemminkin päinvastoin. 

Erikoiskilpailujen osalta voisi todeta, että maajoukkueedustajamme Rai
mo Juuti tykitti pisimmän avauksen, joka oli lähes 250 m. Kirjoittaja innostui 
myös yrittämään kykyihinsä nähden ylipitkää lyöntiä sillä seurauksella, että pal
lo päätti suunnata ohimenevälle moottoritielle. Onneksi vältyttiin vahingoilta.
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EM Joukkuekilpailut 2010 EM Joukkuekilpailut 2010

European Masters Senior Cup 2010 
joukkuekilpailut pelattiin 16.18.6 
Italian Bresciassa upealla Francia

corta Golf Club´in kentällä. Kenttä on 
rakennettu viinitarhaalueelle vaihtelevaan 
maastoon. Kenttä oli aivan upeassa kun
nossa ja griinit todella huippukuntoiset 
joskaan eivät aivan huippunopeat.

Seitsemäntoista maata oli lähettä
nyt joukkueensa mittelemään keskinäi
sestä paremmuudesta. Ottelut pelattiin 
kahdessa eri sarjassa: Championship
joukkuekilpailu (scratch), johon osallis

tui 10 joukkuetta ja Cup (Stableford), 
johon osallistui 17 maata. Suomi oli 
puolustamassa mestaruutta Cupsarjassa 
Islannissa 2009 saavutetun voiton joh
dosta. Kilpailumuotona oli ensimmäisenä 
päivänä Four Ball, toisena Greensome ja 
viimeisenä singelit.

Kilpailua haittasi kovat sadekuurot 
kahtena kilpailupäivänä. Ensimmäisenä 
päivänä vain Championshippelaajat pys
tyivät suorittamaan ottelunsa, Cup kes
keytettin kovan sateen johdosta. Toi sena 
kilpailupäivänä voitiin iltapäiväl lä pelata 

vain Cupjoukkueiden Greensome aamui
sen kovan sateen johdosta. Ensimmäisen 
varsinaisen ottelupäivän jälkeen Suomi 
oli seitsemäntenä vain seitsemän lyöntiä 
johtanutta Portugalia perässä. Viimeisenä 
päivänä henkilökohtaisessa kilpailussa pa
ransimme sijoitustamme yhdellä sijalla 
ja olimme kokonaiskilpailussa kuudes. 
Voiton Cupsarjassa vei Portugali, toisena 
oli Tsekin tasavalta ja kolmantena Saksa. 
Suomi oli paras pohjoismaa.

Kapteenimme Erkki Ripatti (tasoitus 
4,9) teki hienon tuloksen 77 bruttolyöntiä 
ja 37 pistettä. Henkilökohtaisen singel
palkinnon vei kuitenkin samalla tulok
sella ja heikommalla tasoituksella Saksan 
Hartmut Korthauer (tasoitus 11,6).

Kisajärjestelyt olivat hyvin organi
soidut ja klubin palvelut toimivat erin
omaisesti. Suomen maajoukkueessa pe
la  sivat Erkki Ripatti, kapteeni, Raimo 
Jussilainen, Veikko Kankkonen, Seth
Veli Järvinen, Veikko Kirjonen ja Rainer 
Nyman. Joukkueen johtajana toimi Sakari 
Finne ja hyvänä kannustajana puheen
johtajamme Pertti Raimiala.

Teksti: Sakari Finne

Kuvat: Sakari Finne ja Pertti Raimiala

m70-joukkue kuudes italiassa

Yläkuva: Kuvassa vasemmalta P. Raimiala, V. Kirjonen, 
R.Jussi lainen, V.Kankkonen, S. Finne, R.Nyman, kaptee-
ni  E. Ripatti ja S. Järvinen maajoukkueen peliasuissa 
klubin portailla

Kuva vas:  Ykköstiillä S. Järvinen ja V. Kankkonen sivuil-
laan ruotsalaiset vastustajansa Andersson ja Kaudern.

XX Marisa Sgaravatti Trophy 
Portugalin helteessä

M
arisa Sgaravatti Trophy, on 
italialaisen kreivittären nimeä 
kan tava joukkuemestaruus
kilpailu se niorinaisille, joiden 

tasoitus on 6,5 tai korkeampi. Kisaa orga
nisoi ESWGA (European Senior Women 
Golf Association). Kilpailussa pelataan en
sin kaksi lyöntipelipäivää ja yhteenlasket
tujen tulosten perusteella joukkueet järjes
tetään lohkoihin, jotka pelaavat reikäpeliä 
lohkoittain. Ensimmäisessä lohkossa pelaa 
kahdeksan parhaiten lyöntipeliä pelannut
ta joukkuetta ja kaikilla näillä on siis tässä 
vaiheessa vielä mahdollisuudet ykkössi
jaan. Toisessa lohkossa seuraavat kahdek
san pelaavat sijoista 9 – 16.

Upeat puitteet
20. Marisa Sgaravatti pelattiin kesä

kuun viimeisellä viikolla Portugalin Penha 
Longan historiallisessa ympäristössä, jossa 
luostarit raunioineen kehystivät maisemaa 
ja loivat upeat puitteet ja oman tunnelman 
kilpailulle. Kilpailujen järjestelyt muuten 
muistuttivat osittain kotoisia viikkokilpai
luja – tulokset muun muassa laskettiin kä

sipelin, eikä ollut mahdollisuutta seurata 
tilannetta kuvaruuduilta. Penha Longan 
kenttä on haastava korkeuseroineen ja 
vinoine rinteineen. Myös 30 asteinen helle 
antoi oman lisäpanoksensa olosuhteisiin. 

Loppusijoituksemme kymmenes
Lyöntipeliosuuden jälkeen Suomen 

joukkue sijoittui sijalle 12. Näin jouk
kueellamme oli reikäpeliosuuden jälkeen 
mahdollisuus parantaa sijoutusta jo pa yh
deksänneksi. Ensimmäisessä reikäpeliot
telussamme onnistuimmekin voittamaan 
lyöntipelien jälkeen yhdeksännellä sijalla 
olleen Islannin. Toisen ottelun hävisimme 
valitettavasti Saksalle, mutta onnistuim
me kuitenkin nousemaan kaksi pykälää ja 
loppusijotuksemme oli kymmenes. Jouk
kueessamme pelasivat Anneli Alanen, 
Liisa Eerola, Pirkko Havukainen, Tuija 
Hannukainen, Eeva Laitala ja Eini Palo. 
Kapteenina toimi Maija Päivölä. 

Pelijärjestelmän tekee mielenkiin
toiseksi se, että lyöntipeliosuuden jälkeen 
kaikki on vielä lohkojen sisällä täysin auki. 
Pelaamalla reikäpelit hyvin voi loppu

sijoitus parantua huomattavasti – tai päin
vastoin, kuten kävi lyöntipeliosuuden jäl
keen ykkösenä olleelle Portugalille, joka 
lopulta jätettiin kokonaan mitalisijojen 
ulkopuolelle. Tämänvuotisen Marisa Sga
ravatti Trophyn voittaja oli Espanjan jouk
kue, toisena Belgia ja kolmantena Italia. 

Marisa Sgaravatti Trophy 
Talissa vuonna 2012

Suomi on saanut kunnian järjestää 
Marisa Sgaravatti Trophy kisat vuon
na 2012 ja paikaksi on valittu Tali eli 
Helsingin Golfklubi. Järjestelytoimikunta 
on aloittanut jo työnsä ja toivoo mahdol
lisimman monen vapaaehtoista tu kea 
kisajärjestelyissä. Ison kilpailun jär jestä
misestä organisaatiollamme sinänsä on 
kokemusta vuoden 2002 EMkisoista 
Pickalassa. Ne kisat muistetaan kilpaili
joiden keskuudessa edelleen toistaiseksi 
parhaiten järjestettyinä kilpailuina. Siihen 
pyritään jälleen vuonna 2012. 

Teksti: Heli Ekström ja Liisa Eerola
Kuva: Eini Palo

Penha Longan historiallinen ympäristö 
tarjosi upeat puitteet tämänvuotiselle 
kilpailulle. Kuvassa Suomen joukkue 
Liisa Eerola (vas), Eini Palo , Anneli 
Alanen, Tuija Hannukainen, kapteeni 
Maija Päivölä, Eeva Laitala, ja Pirkko 
Havukainen.
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Euroopan naisseniorit ottelivat 
jouk kueiden Euroopan mes ta ruu 
desta (EGA) elosyyskuun vaih

teessa Sport ing Club Berlinin kentällä. 
Tämä Arnold Palmerin suunnittelema 
pitkä Championshipkenttä sijaitsee 90 
kilometrin etäisyydellä Saksan pääkau
pungista keskellä villisikojen, jä nisten ja 
muiden eläinten valtaamaa metsäaluetta 
Scharmutzelseen rantamaise missa. 

Suomen joukkue Päivi Honka Aura 
Golfista, Eija Kettunen Lahden Golfista, 
Eila Koutuaniemi Talista, Eini Palo Ou
lun Golfkerhosta, Vuokko Karjalainen 
Kurkista ja Ritva Väre Nurmijärven 
Golf klubista antoivat kaikkensa.  Kap
tee ni Heli Ekström Talista auttoi myös
kin pelaamalla sen mitä avajaisissa saa
maltaan flunssalta pystyi. Liisa Eerola 
Keimolasta hieroi ja huolsi muutenkin 
joukkojaan kokopäivätoimisesti. 

Muiden maiden joukkueiden jä
senten  tasoitukset vaihtelivat +0,7 ol
lessa alin ja keskimääräinenkin tasoitus 
oli alle 4. Esimerkiksi voittajajoukkueen 
tasoituskeskiarvo oli 2,4, kun  Suomen 
joukkueen keskiervo oli 6,3 ja tuloksena 

neljästoista sija.
Euroopan mestariksi golfasi Skot

lanti,  toiseksi sijoittui  Englanti ja kol
manneksi Sveitsi.

Teksti: Heli Ekström
Kuvat: Eila Koutuaniemi

Naiset sinnittelivät Saksassa 
neljänneksitoista

Kuva yllä:
Suomen EM-joukkue Liisa Eerola, Eini Palo, 
Vuokko Karjalainen, Ritva Väre, Päivi Honka, 
Eija Kettunen, Heli Ekström ja Eila Koutuaniemi.

Kuva alla:
Skotlannin joukkueen syystäkin iloiset pelaajat 
voitettuaan Euroopan joukkuemestaruuden ennen 
Englantia ja Sveitsiä.

EM Joukkuekilpailut 2010 EM Joukkuekilpailut 2010

ESGA:n (European Senior Golf 
Association) mestaruuskilpailut pi 
pidettiin Belgian Waterloossa hei 

näkuun 13.15. päivänä kauniilla ja haas
tavalla Royal Waterloo Golf Clubilla. 
Mestaruuskilpailun ohella pelataan myös 
ns. Cupkilpailu, joka on tasoituk sellinen 
Stablefordkilpailu. Tämä kisa käytiin lep
poisammalla Golf Club d`Hulencourtilla. 
Suomi osallistui omilla joukkueilla mo
lempiin kilpailuihin.

Eurooppaa vaivannut helleaalto hel
litti juuri kilpailujen alla ja sää oli mainio 
ensimmäisenä päivänä. Suomen joukkue 
Championshipsarjassa sijoittui hienosti 
kolmanneksi ensimmäisen päivän jälkeen. 
Kari Huttunen pelasi kentän pariin ja 
muutkin scratchsarjan pelaajat onnistui
vat hienosti.

Kilpailua johti suvereenisesti Eng
lanti  Espanjan ollessa kakkosena. Tunnel
ma oli korkealla ensimmäisen päivän jäl
keen. Stablefordjoukkue ei onnistunut 
puteissaan ja oli viidestoista ensimmäisen 
päivän jälkeen.

Toisena päivänä Stablefordjouk
kueemme teki erinomaista jälkeä. Pahaksi 
onneksi ukkonen keskeytti kilpailun ja 
kokonaistuloksiin otettiin tästä päivästä 
vain kahden kilpailijan tulokset. Scratch
joukkueemme peli ei onnistunut yhtä hy
vin ja sijoitus tipahti kahdeksanneksi.

Viimeisenä päivänä sää oli mainio ja 
kilpailu voitiin viedä loppuun suunnitel
lusti. Joukkueidemme tulokset eivät nous
seet normaalitasoille, niinpä sijoitukset 
putosivat hieman. Championshipsarjassa 
Suomen joukkue Kari Huttunen, Pekka 

Palmu, Raimo Juuti, Veikko Niemikorpi, 
Alpo Mäntykorpi ja Kari Nyman sijoittui 
yhdeksänneksi 22 maan joukossa. Suomi 
oli paras Pohjoismaa, vaikka sijoittuminen 
kahdeksan parhaan joukkoon ei aivan to
teutunutkaan.

Stablefordjoukkueemme sijoittui 
viidenneksitoista, joten tavoitteesta jää
tiin selvästi. Joukkueessa pelasivat Markku 
Utti, Hannu Narvi, Matti Mäkivirta, 
Veijo Suomela, Pauli Ovaskainen ja Seppo 
Jolkkonen.

Joukkuekilpailun voitti Espanja ja 
Saksa oli toinen. Pohjoismaisessa vertailus
sa Norja, Islanti ja Ruotsi sijoittuivat mei
tä paremmin Tanskan jäädessä 20:nneksi.

Teksti ja kuvat: Sakari Finne

Pekka Palmu tutkailee puttilinjoja Royal Waterloo Golf 
Club´in kentällä.
Varjoon kannatti tänä kesänä hakeutua siellä missä sitä vain 
löytyi. Näin tekivät Waterloossa myös joukkueemme Pekka 
Palmu, Raimo Juuti, Kari Nyman sekä Veikko Niemikorpi.

Suomi yhdeksäs Waterloossa

ESGA:n 
mestaruus kilpailut:



12   SENIORIGOLFARI 2/2010 SENIORIGOLFARI 2/2010     13

nordea ilmoitus ? EM Joukkuekilpailut 2010

Suomen miesseniorit 
sijoittuivat 14. EGA:n 
joukkuemestaruus-
kilpaluissa Englannissa

EGA:n (European Golf Association) 
miesseniorien EMjoukkuekilpailut 
käytiin Backpoolissa Fairhavenin 

upeal la yli satavuotiaalla kentällä, jossa 
on vuosien mittaan mitelty merkittävistä 
kilpailuista. Kilpailuun otti osaa 19 maa ta.

Kahtena ensimmäisenä päivänä pe
lattiin yksilökilpailut, joissa menestymi
nen ratkaisi joukkueen sijoituksen varsi
naisissa joukkuekilpailuissa. Suomen sijoi
  tus oli näissä kilpailuissa 16. Suomen jouk
kueen peli takkuili etenkin ensimmäisenä 
päivänä. Syynä oli tottumattomuus pelata 
Englannin kovilla griineillä sekä joutumi
nen avauksissa väyläbunkkereihin, jotka 
lähes aina merkitsevät ylimääräistä lyön
tiä joko sivulle tai taakse. Suomi sijoittui 
toiseen kategoriaan ja sai ensimmäiseksi 
joukkuevastustajaksi Ranskan, joka sijoit
tui kaaviossa 9:ksi.

Joukkuekilpailuissa kaksi pelaajaa 
pe lasi foursomea ja neljä pelaajaa reikäpe
liä omaa vastustajaansa vastaan. Joukkueet 
pelasivat viimeiselle reiälle tosi tasaväkises
ti, mutta Ranska voitti ratkaisuottelun ää
rimmäisen niukasti 3/2. Seuraavan päivän 
vastustajansa Ranska voitti reilusti 5/0.

Perjantaina ottelimme Belgiaa vas
taan. Joukkueemme alkoi jo tottua kent

tään ja sen erityisvaatimuksiin voittaen 
Belgian 4/1. 

Päätöspäivänä pelasimme Italiaa vas
taan sijoituksista 1314. Alussa Suomen 
joukkue johti niukasti, mutta lopussa 
Italian seniorigolfarit pitivät paremmin 
pintansa ja voittivat ratkaisuottelun yh
dellä putilla. Joukkueemme tulos oli 3/2 
häviö ja sijoituksemme oli 14, joka oli pa
rempi kuin vuosi sitten vastaavassa kilpai
lussa Asconassa Sveitsissä.

Jokkueessamme pelasivat Foursomea 
Kari Nyman ja Markku Utti ja yksilöpe
lejä Kari Huttunen, Pekka Palmu, Alpo 
Mäntykorpi ja Veijo Suomela. Joukkueen 
kapteenina toimi Sakari Finne ja joukku

een johtajana Pertti Raimiala.
Koko kilpailun ajan  pelaajia hem

moteltiin aivan upealla säällä. Aurinko 
paistoi ja lämpöä oli päivittäin aina yli 20 
astetta, parhaimmillaan torstaina ja per
jantaina jopa +25 astetta. 

Teksti ja kuvat: Sakari Finne

Miehemme Blackpoolissa

Kuva yllä:
Suomen pelaajat Kari Nyman (vas), Markku Utti, Alpo 
Mäntykorpi, Veijo Suomela ja Pekka Palmu voittoisan 
Belgia-ottelun jälkeen. 

Kuva alla:
EGA EM kisajoukkueemme vasemmalta lukien:  Pekka 
Palmu, Alpo Mäntykorpi, Kari Huttunen, Markku Utti,  
Kari Nyman ja Veijo Suomela.

On viisasta tarkastella asioita useasta eri näkökulmasta.
Sijoitusjohtajamme katsoo varallisuudenhoitoa aina sinun lähtökohdistasi. Hän kuuntelee sinua ja  
ehdottaa ratkaisuja omien tavoitteidesi pohjalta. Tärkeintä varallisuudenhoidossa on johdonmukaisuus. 
Siksi yksilöllisen sijoitussuunnitelman laatiminen on viisas teko.

Soita maksutta 08001-98989 ja sovi aika tapaamiseen. Tervetuloa. 
Nordea Private Banking on Pohjoismaiden paras varallisuudenhoitaja vuonna 2010 (Euromoney-lehden tutkimus).

nordeaprivatebanking.fi
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Helsingin Golfklubia edustava 
Heli Ekström ja Aulangon Matti 
Mäkivirta veivät kirkkaimmat 

mitalit varsin mukavissa olosuhteissa 
Messilä Golfin isännöimissä Senioreiden 
reikäpelin suomenmestaruuskilpailussa. 
Salpausselänharju piti finaalipäivänä sa
teen loitolla ja ajoittain pelaajia lämmitti 
myös syysaurinko. Myös Messilän kent
tä oli ajankohtaan nähden erinomaisessa 
kunnossa.

Oiva syntymäpäivälahja
Miesten välieräkamppailuista finaa

liin etenivät kotikentällään pelanneen 
Markku Utin kukistanut Lakesiden 
Alpo Mäntykorpi sekä Aulangon Matti 
Mäkivirta, joka kampesi tänä vuonna 
seniorien lyöntipelin SMkultaa voit
taneen Pekka Palmun pronssiotteluun 
lukemin 4/3. Utti puolestaan onnitteli 
Mäntykorpea ollessaan dormietilanteessa 
väylällä 13.  

Taistelu tämänvuotisesta SMkullasta 
eteni tasaisena aina väylälle yhdeksän saak
ka, jossa Mäkivirta sai pienoisen yliotteen, 
ainakin henkisesti. Mäkivirta joutui lyö
mään kakkoslyöntinsä hieman katveesta ja 
pallo osui puuhun kimmoten takaisinpäin 
väylän toiseen reunaan. Mäntykorpi oli 

lyönyt varmasti oman pallonsa alarintee
seen, josta oli lipulle matkaa vain n. 80 
metriä. Tupla tai kuitti. Mäkivirta lähti 
hakemaan viheriötä, vaikka matkaa maa
liin oli 200 m. Puuvitosen sivallus lennätti 
pallon kuitenkin aina viheriölle saakka. 
Oikean suunnan lyöntiinsä ”Mäkky” sai 
päätöskierroksella kärryjään vetäneeltä 
Messilän kapteenilta, Erkki Kortelaiselta. 
Monissa liemissä keitetty Mäntykorpi 
kuitenkin duffasi oman lähestymisensä ja 
edellispäivänä 60vuotissyntymäpäiviään 
viettänyt Mäkivirta vei lopulta reiän ni
miinsä. Pari seuraavaa tasattiin, mutta kol
me seuraavaa vei jälleen Mäkivirta. Ottelu 
päättyi lopulta lukemiin 5/4.

Se tiedetään, että SMmitaleita vuon
na 1959 golfin aloittaneella Mäkivirralla 
on palkintokaapissaan lukuisia, mutta sitä, 
että hän on voittanut golfin suomenmes
taruuden jokaisessa ikäluokassa, on ehkä 
ollut harvempien tiedossa. Hauska yk
sityiskohta on myös se, että Midien suo
menmestariksi hänet leivottiin tasan kym
menen vuotta sitten. Päivä sen jälkeen kun 
oli juhlittu miehen viisikymppisiä.  

Pronssi ratkesi vasta uusinnassa
Pronssiottelussa sen sijaan pelattiin 

päivän parasta golfia ja ottelun ratkaisua 
jouduttiin hakemaan aina jatkoreiältä asti. 
Molemmat löivät palloa hyvin, eikä virhei
tä juurikaan nähty. Reiän voittoon tarvit
tiin monesti birdie, joita kaksikko tekikin 
kierroksellaan kaikkiaan neljä. Utti menet
ti väylällä 13 hankkimansa johdon kentän 
pitkällä par kolmosella (väylä 15) ja lop
pu tultiinkin partahdissa klubille saakka. 
Jatkoreiälle lähdettiin molempien lyödessä 
pallonsa keskelle väylää. Ensimmäisenä 
kakkoslyöntinsä löi Palmu ja pallo päätyi 
hyviin asemiin noin 70 metrin päähän 
viheriöstä. Liekö Utin pelikirjassa ollut 
ohjeet lyödä pallo muutaman metrin ka
verin palloa pidemmälle, sillä Utti pääsi 
seuraamaan aitiopaikalta Palmun lähes
tymislyöntiä. Helsinkiläisen lähestymis
lyönti rulli lopulta noin 15 metrin päähän 
reiästä, kun Utti sai pallonsa pysähtymään 
raffista huolimatta reiluun viiteen metriin. 
Siitä lahtelainen upotti upeasti birdiensä 
ja otti näin revanssin lyöntipelin suomen
mestarista. Uttihan oli kyseisissä kisoissa 
silloin hopealla. 

Helille jo toinen voitto Messilässä
Naisten sarjassa SMkultaan golfasi Talin 
Heli Ekström, jolle voitto Messilässä oli 
jo toinen. Edellinen SMkulta tuli vuon
na 2007 seniorinaisten lyöntipelin SM
kisoista. Välierässä Ekström otti selkeän 
5/4 voiton lopulta pronssille yltänees
tä Eila Koutuaniemestä. Siinä ottelussa 
mentiin käsikädessä väylälle kuusi saakka. 
Seuraavasta seitsemästä Ekström vei viisi 
ja homma alkoi olla kättelyä vaille valmis. 
Finaalissa vastaan asettui välierässä Päivi 
Hongan lukemin 2/1 pudottanut Tuija 
Hannukainen. 

Ensimmäinen reikä tasattiin, mut
ta seuraavat kaksi menivät Ekströmille. 
Neljännellä Hannukainen sai vielä ka
vennettua etumatkan yhteen, mutta sen 
jälkeen ote siirtyi Ekströmille. Lopullisesti 
mitalien väri ratkesi Ekströmin viedessä 
väylät 15 ja 16.  

Pronssiottelussa saatiin jännittää sen 
sijaan viimeiselle viheriölle saakka. Lähes 
koko matkan takaaajoasemassa ollut Päivi 
Honka tasoitti ottelun Eila Koutuaniemeä 
vastaan puristamalla birdien väylälle 17. 
Kentän päätösväylälle lähdettiin siis kut
kuttavasti tasatilanteessa. Molemmat löi
vät hyvät draivit ja Koutuaniemen lähes
tyminenkin päätyi viheriön reunaan. 
Hongan pallo sen sijaan pyörähti viimei
sillä voimillaan bunkkeriin. Koutuaniemi 
oli kuitenkin kauempana ja puttasi ensin. 
Pallo metriin ja paineet siirtyivät Hongalle. 
Turkulaisen bunkkerilyönti ei ollut paras 
mahdollinen ja putattavaa jäi vielä nelisen 
metriä. Putti oli hyvä, mutta tällä kertaa se 
ei uponnut. Koutuaniemi upotti omansa 
ja vei pronssia. 

Messilälle kiitosta
Kisajärjestelyt Messilässä saivat jäl

leen kerran ansaittua kiitosta niin pelaa
jilta, kuin golfliitonkin suunnalta. Kentän 
rooli golfkilpailuissa on luonnollisesti suu
ri, mutta hyvin järjestetyt ja onnistuneet 
kilpailut vaativat myös aina runsaasti va
paaehtoista talkooväkeä. Messilässä tämä 
joukko koostui lähes yksinomaan senio
reista, keiden panosta kilpailunjohtaja 
Jukka Torstila kiittelikin palkintojen jaon 
yhteydessä.  Messilä kiittää ja kumartaa. 

Teksti ja kuvat: Juha Taskinen, 
Messilä Golf

Ekström ja Mäkivirta 
reiKäpelimeStareiKSi 
meSSiläSSä 

Heli Ekström 
ja caddie
Ulla Pirhonen

Matti 
Mäkivirta

Nuorempien seniorimiesten eli 55vuo
tiaiden Lyönti peliSMkisojen piti jo 

viime vuonna olla Ruuhikoskella, mut
ta yhteensattumien vuoksi ne jouduttiin 
silloin siirtämään Talmaan. Tänä vuonna 
mikään ei enää estänyt niiden järjestämistä 
EteläPohjanmaan Golfin kentällä.

Kahden kisapäivän jälkeen jatkoon 
selvitti tiensä 74 pelaajaa. Voittajaksi nou
si Pekka Palmu (Vuosaari Golf Helsinki) 
yhteistuloksella +17 (82+77+74), hopean 
vei Markku Utti (Messilän Golf ) lyön
nin erolla seuraavaan +20 (78+75+83). 
Pronssin otti Jyrki Hiilivirta (Espoon 
Golfseura) +21 (79+84+74). Muut palkin
tosijat otettiin niin ikään lyönnin erolla.

Pytty palaa Palmun kotiin
Kultamitalisti Pekka Palmu (56) pa

lautti kiertopalkinnon vuoden tauon jäl
keen kotiinsa. Voittaja matkasi viikon ku
luttua Belgiaan senioreiden kansainvälisiin 
EMmittelöihin.

–  Pelasin Ruuhikoskella harjoitus
kierroksen tulokseen 71. Täällä täytyy tie
tää, mihin lyö mutta tarkoilla lyönneillä 
saa kyllä griiniosumia. Putit ratkaisevat. 
Aloitin kisat huonolla kierrostuloksella 82, 
mutta sen jälkeen kohensin asemiani, ker
taa Pekka Palmu tyytyväisenä kisapäiviään.

–  Olemme nauttineet huippuhie
noista ilmoista. Tänään lämpö pidensi 
aika merkittävästi rautalyöntien mittaa: 
heti väylällä 1 lyönti kantoi greenin yli ja 
tuloksena oli 6 (par 4), voittaja kertoo.

Pekka Palmu kärjen takaa 
     SM-kultaan Ruuhikoskella 

       Kuva ylhäällä:
       Ruuhikoskella maise-
       mat ovat pohjanmaa-    
       laisen komiat. Kuvassa      
       näyttävä väylä nro 13.

       Kuva oikealla:
       55-vuotiaiden lyönti-  
       pelin SM-kisojen  
       palkinnonsaajat: 
       1. Pekka Palmu VGH,    
       2. Markku Utti MeG, 
       3. Jyrki Hiilivirta EGS,
       4. Kari Nyman StLG,
       5. Veijo Suomela KG,
       6. Olli Hietanen KosG

Ruuhikoski loisti kisa-areenana
–  Ammattitaitoinen kenttähenkilö

kunta on saanut kentän loistavaan kisa
kuntoon, kiittelee kilpailun johtaja Mika 
Rautio ja toteaa, että hyvällä porukalla 
on hyvä järjestää hyviä kisoja. Kisat olivat 
seuralle myös taloudellinen menestys.

Seniorigolfarien vahva yhteisö
Suomen Golfliiton Seniorien pu heen
johtaja Pertti Raimiala jakoi palkinnot 
yhdessä Golfliiton puheenjohtajan Antti 
Peltoniemen kanssa.

– SMkisat ovat suuri tapahtuma ja 
merkittävä kohtaamispaikka. Tavoitteena 
on järjestää kisat niin, että mahdollisim

man moni pääsisi osallistumaan. Tänä 
vuonna kilpailuinto tuntuu kasvaneen, ja 
jatkossa pohditaan mahdollisuutta raken
taa 65vuotiaille omat kisat. Tänä vuonna 
65, 70 ja 75vuotiaat kisaavat samassa 
tapahtumassa. 

– EPG on selvinnyt järjestelyurakas
taan erinomaisesti. Pelaajien ja järjes tä 
jien kesken vallitsee hyvä tunnelma. Posi
tiiviseen ilmapiiriin vaikuttaa tietysti myös 
mainio sää. Nämä miehet ovat hyväkun
toisia: he kestivät kentän ja olosuhteiden 
haasteet erinomaisesti, eikä ensiapua tar
vittu, kiitteli Raimiala kisojen päätyttyä.

Teksti: Anna-Kaisa Koitto, EPG
Kuvat: Sakari Finne

SM-kilpailut 2010 SM-kilpailut 2010
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Vanhempien seniorimiesten
SM-kisat Pickalassa 

Erkki Ripatti omille teille 
M70-sarjassa heti kättelyssä

Sarjassa M70 taistelu Suomen mes
taruudesta alkoi jo näyttää suuntaa en
simmäisenä päivänä torstaina. Tampereen 
Erkki Ripatti otti kisassa komennon pelaa
malla erinomaisen tuloksen 73 ja mukana 
vauhdissa pysyivät lähinnä Master Golfin 
Jussi Vahala tuloksella 75 ja Pickalan Rai
ner Nyman sekä Mikkelin Erkki Ino ranta 
tuloksella 78. Muiden tulokset olivat 80 tai 
yli sen.

Toisena päivänä viimeisessä ryhmäs
sä pelannut Ripatti jatkoi tasaista peliään 
tekemällä päivän parhaan tuloksen 79 ja 
vieden näin mestaruuden Tampereelle. 
Myös Vahala jatkoi tasaisesti tulokseen 80 
ja otti hopeaa. Pronssista käytiin tiukka 
taisto. Siinä SuurHel singin Golfin Raimo 
Myyryläinen ja Sarfvikin Raimo Waltasaari 
pelasivat tasan saman tuloksen molempina 
päivinä eli 80 ja he päätyivät siis tulokseen 
160. Mitali ratkesi sääntöjen mukaan ma
temaattisesti Myyryläisen eduksi.

Seth-Veli Järvinen selvään 
voittoon M75-sarjassa

Sarjassa M75 ensimmäisenä päivä 
vänä parhaasta tuloksesta, 80 lyöntiä, vas
tasi Lah den SethVeli Järvinen. Seuraavat 
sijat menivät Helsingin Golf klubin Teuvo 
Monoselle ja Tuusulan Olavi Vesteriselle 
tuloksella 82. Espoon Martti Veikkolainen 
oli neljäs tuloksella 84 ja Pickalan Anssi 
Lehto viides tuloksella 85.

Toisena päivänä Järvinen ja Mono nen 
jatkoivat tasaista pelaamista, mutta lopulta 
Jär vinen vei kullan selvällä kuuden lyönnin 
erolla hopean saaneeseen Monoseen.

Pronssille nousi hieman yllättäen 
Pickalan Reima Kakko pelaamalla yhdessä 
Järvisen kanssa toisen päivän parhaan tu
loksen 81.

Joukkuemestaruus Masteriin
Henkilökohtaisten mestaruuksien 

li säksi ratkottiin sarjassa M65/70 myös 
lyöntipelin joukkueiden välinen Suomen 
mestaruus 3miehisin joukkuein.

Ensimmäisen päivän jälkeen jouk
kuekisan kärjessä oli tasainen kolmikko 
Master Golf ja Sarfvik tasoissa tuloksel
la 236 ja Tammer Golf lyönnin perässä. 
Seuraavina tulivat Aura Golf ja Hyvinkään 
Golf tuloksella  244.

Toisenakin päivänä Master Golf teki 
saman tuloksen (236) kuin ensimmäisenä 
päivänä ja otti joukkuekisan kultaa jouk
kueella Jussi Vahala, Immo Niemelä ja 
Tero Talkamo.  Hopeaa sai Tammer Golf 
joukkeella Erkki Ripatti, Reijo Hakanen 
ja Pekka Tolvanen ja pronssi matkasi 
Sarfvikiin joukkueella Raimo Waltasaari, 
Rauno Eskola ja Veikko Rekola.

Onnistuneet järjestelyt
Pickalassa käydyt SMkisat onnistui

vat erinomaisesti. Kentälle oli saatu run
sas joukko vapaaehtoisia huolehtimaan 
kilpailun kulusta ja muusta palvelusta ja 
tämä joukko saikin pelaajilta varauksetto
man kiitoksen rennosta ja asiallisesta toi
minnasta.

Samoin monissa kilpailuissa koke
musta saanut toimistoväki hoiti tulokset 
ja muun kilpailun kulun kiitettävästi…..
lämmin kiitos kaikille!!

Teksti: Pertti Raimiala
Kuvat: Kai Nordberg

75-vuotiaiden sarjan mitalistit:
Teuvo Mononen, HGK (hopea), Seth-Veli Järvinen, 

LG (kulta) ja Reima Kakko, PGC (pronssi).

SM-kilpailut 2010

Tulokset M65
1. Juhani Rahikainen, MG 76  79  155

2.  Esko Öysti, ERG   76  80  156

3. Pentti Lauronen, KarG   76  81  157

4. Jouko Patrikka EGS      74  83  157

5. Pertti Paloniemi OGK    81  77  158

Tulokset M70
1. Erkki Ripatti  TG   73 79  152

2. Jussi Vahala MGC   75 80  155

3. Raimo Myyryläinen SHG 80  80  160

4. Raimo Waltasaari SGC 80  80  160

5. Raimo Jussilainen PGC 80  83  163

Tulokset M75
1. Seth-Veli Järvinen LG 80  81  161

2. Teuvo Mononen HGK   82  85  167

3. Reima Kakko PGC  87  81  168

4. Olavi Vesterinen TGK 82  89  171

5. Anssi Lehto PGC    85  91  176

M70 sarjan voittaja Erkki Ripatti (selin), 
hopea mitalisti Jussi Vahala (vasemmalla) ja 
Rainer Nyman Pickalan Parkin viimeisellä 
griinillä.

Tulokset joukkuekisa M65/70

1.  Master Golf  236  236    472
 Jussi Vahala, 
 Immo Niemelä,
 Tero Talkamo 

2. Tammer Golf        237  245    482
 Erkki Ripatti, 
 Reijo Hakanen,
  Pekka Tolvanen  

3. Sarfvik Golf  236  252    488
 Raimo Waltasaari, 
 Rauno Eskola,
  Veikko Rekola 

4. Aura Golf  244  250    494
 Raimo Aulas, 
 Jorma Laxåback,  
 Aarno Eskola 

5. Pickala Golf  246  249    495
 Leif Johnsson, 
 Raimo Jussilainen,
 Bengt Tuores  

70-vuotiaiden sarjan mitalistit:
Raimo Myyryläinen, SHG (pronssi), Erkki  Ripatti, TG 
(kulta) ja Jussi Vahala, MGC (hopea).

65-vuotiaden sarjan mitalistit:
Esko Öysti, ERG (hopea), Juhani Rahikainen, MG 
(kulta), Pentti Lauronen, KarG (pronssi).

Vanhempien eli 65-, 70- ja 75-vuo  tiai -

den seniorimiesten lyöntipelin henkilö-

kohtaisista Suomenmestaruuksista 

kisattiin heinäkuun ensimmäisenä ja 

toisena päivänä Pickalan golfkeskuk-

sessa Siuntiossa.

Pickalan kolmesta kentästä oli 
kilpailuun valittu kaksi siten, 
että sarjat M65 ja M70 pelasi

vat Parkkentällä ja sarja M75 Seaside
kentäl lä. Kentät olivat erittäin hyväs sä 
kunnossa ja kilpailut saatiin käydä hie
nossa aurinkoisessa kesäsäässä.

Ennätyksellinen 183 osanotta jan 
joukko muodostui siten, että sar  jassa 
M65 pelasi 98 osanottajaa, M70sar

jassa 59 pelaajaa ja sarjassa M70 
oli 26 miestä. 

65-vuotiailla tasaista 
vääntöä

Ensimmäisen pelipäivän 
jäl keen 65vuotiaiden sarja oli 
erittäin tasainen ja johdossa oli 
Espoon Jouko Patrikka hyvällä tu
loksella 74 mutta perässä tuloksel
la 76 tuli tiukka ryhmä, Mikkelin 
Juhani Rahikainen, Ring siden Esko 
Öysti, Karelian Pentti Lauronen ja 
Sarfvikin Rauno Eskola. Lisäksi kaik
kiaan kymmenen pelaajaa oli tulokses
sa alle 80.

Toinenkin päivä jatkui erittäin 
tasaisena ja yhdeksän reiän jälkeen 
kärjessä olivat Lauronen, Öysti ja Pat

rikka. Sisääntulon Rahi kainen pelasi 
tulokseen 39 ja kun vastaavasti Öysti 
teki 41, Patrikka 42 ja Lauronen 43 
niin Suomen mestarin nimi oli Juhani 
Rahikainen Esko Öystin ottaessa ho
peamitalin. Pronssin nappasi Pentti 
Lauronen paremman toisen päivän tu
loksensa ansiosta ennen saman tulok
sen pelannutta Jouko Patrikkaa.
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SM-kilpailut 2010 SM-kilpailut 2010

NAISTEN 
LYÖNTIPELIN 
SM-KISAT
KYTÄJÄLLÄ
Kytäjän golfkentällä järjestettiin sen historian ensimmäiset Suomen

mestaruuskilpailut 1718.7.2010. Ne vie tiin läpi erinomaisen sään 
vallitessa, mikä ei suinkaan ollut poikkeuksellista tänä kesänä. Oli 

ehkä jopa hieman liiankin helteistä, hikoilla olisi saanut ilman polttavaa 
aurinkoakin vaativalla NorthWest kentällä. Järjestelyt kentällä sujuivat 
moitteitta, joten Kytäjän kenttä on valmis ottamaan järjestääkseen muita
kin arvoturnauksia vastaisuudessa.

Kilpailussa pelattiin kolmessa sarjassa yksilökilpailua sekä joukkuekil
pailu, johon osallistui pelaajia kaikista kolmesta sarjasta.

Teksti: Heli Ekström

Kuvat: Eini Palo ja  Markku Takanen

Seniorien avoimet Suomen mestaruu
det ratkaistiin upealla Aura Golfin 
kentällä Turun Ruissalossa heinä

elokuun vaihteessa. Aura Golfin kenttä oli 
viritetty hienoon kuntoon. Erityisesti vi
heriöt olivat suomalaisittain nopeat, min
kä lisäksi ne kovin kaltevina ja vaihtelevina 
nostivat griinien lukutaidon ja puttaus
herkkyyden kilpailussa ensiarvoisen tärke
ään asemaan. Lähes koko kilpailun aikana 
puhalsi lisäksi reipas tuuli, joka vaikeutti 
mailavalintoja useilla väylillä.

Kansainvälinen starttilista
Kilpailuun osallistui kilpailijoita 

suo malaisten lisäksi Ruotsista, Saksasta ja 
Itävallasta. Erityisesti ruotsalaisten kova
tasoisten seniorien panos oli vahva ja he 
kilpailivat aivan kärjen tuntumassa.

Kilpailun avauspäivänä perjantaina 
Ari Vauhkonen (SHG) otti vahvan kiinni
tyksen mestaruustaistoon lyömällä kovan 
tuloksen 73. Miehistä lähimmäksi pääsivät 
Keimolan Veikko Niemikorpi tuloksella 
75 ja Talman Hannu Salminen 76 sekä 
Aura Golfin Heikki Hallanoro 76 lyönnil
lä. Tulostaso jäi verrattain vaatimattomaksi 
erityisesti griinien nopeuden ja kovan tuu
len vuoksi.

Helsingin Golfklubia edustava Elina 
Schuurman teki naisten puolella kärkitu
loksen tasaisella pelillä 39+39 eli 78, aino
ana alle 80. Aura Golfin aina varma Päivi 
Honka seurasi tiukassa tuntumassa kolme 
lyöntiä perässä. Päivi lähti kotikentällään 
alkuun hyvin 38 lyönnillä, mutta jou
tui pieniin vaikeuksiin takaysillä. Minna 
Kaarnalahti seurasi kaksi lyöntiä Päivin 
takana.

Jatkoon 46 miestä ja 15 naista
Lauantaina tuuli oli puuskittaista ja 

kovaa ja uudet nimet, erityisesti ruotsa
laiset, ottivat vahvan otteen kärjen tun
tumassa. Ari Vauhkosen johto pysyi vah
vana mutta uusina niminä kärkeen nou
sivat Veikko Niemikorven lisäksi AG:n 
Matti Leinonen sekä ruotsalaiset Anders 
Grufman ja Jan Dolk. Toisen pelipäivän 
jälkeen suoritetun cutin selvitti kaikki 168 

lyöntiä tai vähemmän pelanneet 46 mies
pelaajaa. Ari Vauhkosen johto seuraaviin 
kilpailijoihin pysyi yhden lyönnin päässä. 
Lähimpänä olivat AG:n Matti Leinonen 
ja Ruotsia edustanut Anders Grufman.

Toisena pelipäivänä naisten kärjen 
järjestys muuttui ja ensimmäisen paikan 
otti Vuokko Karjalainen Kurkista pelaten 
tasaisesti 40 + 40 helpon tuntuista peliä, 
niin kuin hän itse peliään kuvasi. Yhden 
lyönnin enemmän toisena päivänä pelasi 
Minna Kaarnalahti Kytäjä Golfista ollen 
kokonaistuloksissa tässä vaiheessa toi
sena samalla tuloksella Vuokon kanssa. 
Ensimmäistä vuottaan – monen muun 
tavoin – senioreissa pelaava Ritva Väre vä
läytti taitojaan pelaamalla parissa sisään, 
mutta ulosmeno oli ollut takkuista ja näin 
ollen kokonaistulos ei riittänyt kärkeen.

Hieno päätöspäivä
Päätöspäivä oli kaunis ja aurinkoinen 

ja tuulikin heikkeni sopivasti ollen noin 67 
metriä sekunnissa. Sää loi kaikille pelaajil
le tasapuoliset lähtökohdat onnistumiselle. 
Kärkiryhmässä pelanneet Vauhkonen ja 
Leinonen pelasivat etuyhdeksikön samassa 
tahdissa. Anders Grufman oli joutunut an
tamaan periksi pari lyöntiä. Uutena haas
tajana etuysin jälkeen oli kuvaan vahvasti 
tullut ja tasaisimmin koko kisan pelannut 
Talman Kari Huttunen.

Takayhdeksiköllä Ari Vauhkonen 
teki ratkaisevan eron tekemällä parilla 
väylällä birdiet. Kun lähin uhkaaja Matti 
Leinonen löi lyhyellä par 3:lla pallon
sa ensin bunkkeriin ja sieltä griinin yli 
raffiin, ero kärkipelaajien välillä kasvoi. 
Näin Vauhkosen todelliseksi haastajaksi 
nousi Kari Huttunen tasaisuudellaan. Ari 
Vauhkonen pelasi kuitenkin loppuväylät 
tarkasti ilman merkittäviä virheitä ja voitti 
avoimen Suomen mestaruuden kolmella 
lyönnillä Kari Huttuseen ja viidellä lyön
nillä Matti Leinoseen.

Naisista eniten kolmantena päivänä 
peliään paransi Minna Kaarnalahti tu
loksellaan 78 lyöntiä. Hän nousikin ta
saisesti ollen ensimmäisen päivän jälkeen 
kolmas, toisen päivän jälkeen toinen ja 

sitten ottikin voittopokaalin kotiin. Päivi 
Honka taisteli tiukasti pelaamalla tulok
sen 80 ja kun tulokset laskettiin yhteen, 
hopea oli hänen ja pronssi meni Vuokko 
Karjalaiselle. Päivän iloinen yllättäjä oli 
Eila Koutuaniemi, joka pelasi sisään 39 si
joittuen lopulta koko kilpailussa kuuden
neksi. Ainoa ulkomaalainen naispelaaja 
Petra Schlechter Itävallasta oli kahdestoista 
tuloksella 263.

Täydelliset tulokset Aura golfin sivuilla: 
www.auragolf.fi/

Teksti: Heli Ekström ja Sakari Finne
kuvat: Sakari Finne

Ari Vauhkonen ja 
Minna Kaarnalahti  
TS-Classicin mestarit

Hyvin pelatun kilpailun jälkeen on kiitospuheiden aika. 
Yllä sitä pitää miesten sarjan voittaja Ari Vauhkonen, 
SHG vierellään Aura Golfin puheenjohtaja Toni Laakso.
Alakuvassa on naisten sarjan voittajan Kytäjän Minna 
Kaarnalahden vuoro isäntien Sami Peren kuunnellessa. 

TulokseT:

sarja N50
1. Ritva Väre, NGK  81  80   161
2. Päivi Honka, AG  83  79   162
T3 Sini Salmivaara, EGS 84  81   163
T3 Carita Suhonen, MG 84  81   165
T3 Pirkko Havukainen, SGK 81  84   165

sarja N60:
1. Vuokko Karjalainen, Kurk 83  84   167
T2 Tuija Hannukainen, ArGC  84  84   168
T2 Paula Jäntti, EGS                83  85   168
T4 Pirjo Halin, KyG  87  82   169
T4 Eeva Laitala, PGC  85  84   169

sarja N65:
1. Ulla Helminen MGC 87  92   179
2. Maritsa Ilkka ViGS  90  92   182
3. Marja-Liisa Niemi, HGK 89  94   183
4. Tuula Väliaho, PGC  95  92   187
5. Anneli Tähtinen, IG  95  93   188

seurajoukkueet:
1. Espoon Golfseura              508
2. Sarfvikik Golf Club              511
3. Kurk Golf               527

SEniORinaiSTEn 
lYönTiPElin 

SuOMEn 
MESTaRiT 2010:

naiset 50: 
Ritva Väre, 

NGK

naiset 60: 
Vuokko Karjalainen, 

Kurk

naiset 65:
Ulla Helminen,

MGC

Joukkue:
Hannele Moisala,

Paula Jäntti,
Sini Salmivaara,

EGS
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Finnish Senior Tour 2010

FinniSH Senior 
toUrin 
mestareiksi 
Päivi Honka ja 
Kari Huttunen

Kil pailutoimikunta päätti, että 
nai  sia pyritään innostamaan 
mukaan nostamalla tasoitusra

ja täksi vuodeksi kuudestatoista 36:een 
Ilmarinen Senior Openissa Pickalassa ja 
Senioripokaaleissa Tawastissa. Pickalassa 
naisia olikin mukana ennätysmäärä 59 ja 
Senioripokaaleissakin oli 55 iloista naisse
nioria.

Miesten mukaan pääsy entistä 
vaikeampaa

Miesten puolella pääsy kilpailuihin 
erityisesti alkukaudella on tullut entistä 
haastavammaksi. Lohjan kilpailussa kor
kein tasoitus mukaan päässeillä oli 6,8, 
joka on uusi ennätys. Ikävää tässä yhtey
dessä oli, että 41 kilpailijaa ei sopinut mu
kaan kilpailuun.

Alkukausi osoitti, että vanhat konka
rit pitävät edelleen hyvin pintansa mutta, 
hienoja suorituksia nähtiin myös uusien 
seniorien osalta. Kun ensimmäisen Lohjan 
kilpailun voitti vanha konkari IG:n Raimo 
Juuti hienolla tuloksella +1 niin Ilmarinen 

Senior Openin voitti miehissä uusi seniori 
Janne Altonen tuloksella +5 raskaissa olo
suhteissa. 

Viime vuoden FST:n voittaja Kari 
Huttunen (GT) ei näkynyt alkukauden 
tuloslistoilla kärkipäässä johtuen olkapään 
ongelmista. Olkavarsi sai kuitenkin hyvää 
hoitoa ja kesällä tuttu nimi alkoi esiin
tyä tuloslistojen kärjessä tai välittömässä 
läheisyydessä. Voitot kotikentällä Golf 
Talmassa ja viimeisessä kilpailussa Master 
Golfissa olivat näyttävimmät kotimaan 
saavutukset.

Suomen mestari jokaisessa 
ikäluokassa

Toinen kaksoisvoittaja oli AGK:n 
Matti ”Mäkky” Mäkivirta, joka voit
ti kaksipäiväisen Senioripokaalitkisan 
Hämeenlinnan Aulangon Everstikentällä. 
Tämä vuonna 1959 golfin aloittanut 
golfari otti toisen voittonsa syyskuussa 
Messilässä voittamalla varmalla pelillään 
seniorimiesten Suomen reikäpeliestaruu
den. Kilpailun aikana Mäkky täytti 60 
vuotta ja syntymäpäivälahja oli Suomen 
mestaruus. Huomionarvoista on, että 
Matti on voittanut golfurallaan Suomen 
mestaruuden jokaisessa ikäluokassa, mikä 
lienee epävirallinen Suomen ennätys.

Yhdeksän osakilpailua
Finnish Senior Touriin kuuluu yhdek

sän osakilpailua. Mukaan kuuluvat kaikki 
naisten ja miesten (M55) Suomen mes
taruuskilpailut, Senioripokaalit, Ilmarinen  
Se nior Open, ja neljä Uudenmaan alueen 
järjestämää Senior Scratch Tourin osakil
pailua. Kilpailupäiviä miehillä sarjassa oli 
yhteensä 15 ja naisilla 14.

Naisten kilpailuissa oli huomatta
va ero aikaisempiin kausiin siinä, että 
voittaja vaihtui jokaisessa osakilpailussa 
– paitsi että Vuokko Karjalainen meni ja 
voitti toistamiseen ihan viimeisessä kisas
sa. Kärkipään pelaajina ovat olleet viime 
vuosina lähes samat nimet. Tulostasossa 
on naisilla toivomisen varaa ja uusien pe
laajien myötä toivottavasti kilpailu kiristyy 
ja ”vanhatkin” pelurit intoutuvat koviin 
suorituksiin.

Kiitos yhteistyöstä
Koska talven 2010 lumet suojasivat 

kenttiä hyvin saimme kaudella 2010 pe
lata erittäin hyvillä kentillä. Haluamme 
esittää parhaat kiitoksemme hienosta yh
teistyöstä jokaiselle FSTsar jan kentälle. 

OSaKilPailuJEn 
VOiTTaJaT

Senior Scratch Tour 1, StlG 
Raimo Juuti
Anna-Liisa Koskinen

ilmarinen Senior Open, PGC
Janne Altonen 
Eini Palo

aurinkomatkat Senioripokaalit, 
aGK, TawG 
Matti Mäkivirta
Eeva Laitala

SM-lyöntipeli miehet, EPG 
Pekka Palmu

SM-lyöntipeli naiset, KyG
Ritva Väre

Senior Scratch Tour 2, GT
Kari Huttunen 
Vuokko Karjalainen

FSO, TS-Classic, aG
Ari Vauhkonen
Minna Kaarnalahti

Tallink Senior Scratch Tour 3, EGS
Juha Koponen
Pirkko Havukainen

SM-reikäpelit, MeG 
Matti Mäkivirta
Heli Ekström

Senior Scratch Tour 4, MGC
Kari Huttunen
Vuokko Karjalainen

FST ORdER OF MERiT
Miehet
1.   Kari Huttunen GT     369,00
2.   Alpo Mäntykorpi LGV       307,00
3.   Pekka Palmu  VGH    305,50
4.   Matti Mäkivirta AGK 300,00
5.   Markku Utti MeG 291,00
6.   Veijo Suomela KG 282,75
7.   Veikko Niemikorpi KGV 249,25
8.   Hannu Narvi IkG 228,75
9.   Risto Hotti KGV 228,50
10. Juha Koponen EGS 227,00

naiset
1.   Päivi Honka AG        367,00    
2.   Vuokko Karjalainen Kurk 327,75
3.   Eija Kettunen LG              276,25
4.   Eini Palo OGK 265,00
5.   Tuija Hannukainen ArGC 262,50
6.   Heli Ekström HGK 246,25
7.   Pirkko Havukainen SGC 234,00
8.   Margit Pasanen PGC 223,25
9.   Eila Koutuaniemi HGK 223,00
10. Eeva Laitala PGC 220,75

Täydelliset Order of Merit tulokset 
ovat luettavissa osoitteessa: 
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/
kilpailut/fst/lahtoajat_ja_tulokset

Tämän vuoden Finnish 
Senior Tour oli menestys 
monella mittarilla mitat-
tuna. Mukana kilpailuissa 
oli senioreja enemmän 
kuin koskaan, yhteensä 
1065 pelaajaa, joista mies-
senioreja 753 ja naisia 
314. Naisten määrän 
ilah  duttava kasvu johtui 
naisten kilpailusääntöjen 
kokeiluluontoisesta muu -
tok sesta.

Talmassa 27.9. pelatun FST-finaaalin viimeisellä 
viheriöllä puttilinjojaan mittailee kotikentällään 
Kari Huttunen. Lohjan Kari Nymanilla ja Espoon 
Juha Koposella on juttu kesken. 
Kuvissa oikealla tämän vuoden FST-mestarit Päivi 
Honka, AG ja Kari Huttunen, GT

Teksti: Heli Ekström ja Sakari Finne
Kuvat: Marja Virta, Sakari Finne ja Ole Johansson
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HaaStajatoUrilla 
runsaasti haasteita

Senior Haastajatour 2010

Syksyllä 2009 SGS:n hallitus teki pää
töksen muuttaa aikaisempi välitour 
haastajatourikisi. Suomen Golfliiton 

toiminnanjohtaja kirjoitti Suomen Golf
lehdessä No 7, että ainoa pysyvä asia on 
muutos. Tämä pätee myöskin senioreiden 
toimintaan ja kilpailujärjestelmään vaikka 
olemmekin tottuneet ns. vanhoihin toi
mintamalleihin.

Emme osanneet odottaa nimen 
muu toksen vaikutusta kilpailijamäärään 
ja seniorien kilpailuinnostukseen. Seniorit 
kaipasivat kohennusta ns. kakkostourin 
kilpailuihin ja oliko entinen nimi Välitour 
vain välivaihe nykyiselle tilanteelle?

Alkukesän kilpailut olivat niin suo
sittuja, että kaikille kilpailijoille ei riittä
nyt pelipaikkoja. Kauden ensimmäiseen 
osakilpailuun osallistui 177 pelaajaa. Se 
ylittää käytännössä kilpailuorganisaation 
mahdollisuudet hoitaa kisa siten, että kaik
ki asiat olisivat hyvässä kunnossa. Yhtenä 
selityksenä voidaan todeta, että kilpailu 
toimi katsastuskilpailuna M70 vuotiaiden 
EMkilpailuun Italiaan. Alkukauden seu
raavatkin kilpailut olivat täynnä ja niissä 
toimittiin siten, että oli aamupäivä ja il
tapäivälähdöt kuten muissakin suurissa 
kilpailuissa.

Osakilpailujen määrä lisättiin täksi 
kaudeksi viidestä kuuteen ja lisäksi tuli 
erillinen loppukilpailu. Yksi osakilpai
lu pidettiin elokuun 12 päivänä Tahkon 
Golfseuran kentällä ja matkasta huolimat
ta etelän seniorit halusivat tulla kokemaan 
monelle uuden kentän haasteen.

Tasoitusrajoja tarkistettiin myös si
ten, että M65 ja M70 sarjan miesten ra
jat olivat 0,0 – 20,0. Sarjan M55 pelaa
jista pääsi maajoukkueeseen paras scr ja 
paras hcppelaaja. Väliinputojia olivat 
sarjan M65 kilpailijat joilla ei ollut mah
dollisuutta päästä EMkilpailuihin. Tämä 
epäoikeudenmukaisuus on parhaillaan 
hallituksen kilpailutoimikunnan käsitte
lyssä. Todennäköisesti tulee muutosta tä
hän asiaan.

Kilpailijamäärät
Kilpailutuloksia kirjattiin koko kesän 

aikana osakilpailuista 757 kpl. Ne jakau
tuivat sarjoittain seuraavasti: M55 sarja 
328 kilpailusuoritusta ja M65 sarjassa vas
taava luku oli 225 sekä M70 sarjassa 204. 
Alkukauden kilpailuissa oli MeriTeijossa 
177 kilpailijaa. Nokia River Golfin kil
pailussa oli 149 kilpailijaa ja KoskiGolfin 
kilpailussa kirjattiin 147 tulosta.

Nämä kilpailijamäärät ovat niin 
suuria että kaudella 2011 kilpailuja tul
laan järjestämään siten, että sarjan M55
seniorit pelaavat eri kentällä kuin van
hemmat seniorit. Tämä järjestelmä koskee 
ainakin kolmea ensimmäistä kilpailua.

SGS:n tavoitteena on että, kaikki 
halukkaat pääsevät mukaan kilpailemaan 
ja haastamaan toisiansa paremmuudessa. 
Muitakin muutoksia harkitaan syksyn ai
kana.

Parhaita pelaajia
Sarjassa M55 edellisen vuoden scr

sarjan toiseksi tullut pelaaja MeriTeijon 
Pauli Ovaskainen oli omaa luokkaan
sa. Hän varmisti loppukilpailupaikan ja 
tourin voiton jo Vuosaaren osakilpailun 
jälkeen. Varmaa pelikuntoa esittivät myös 
seuraaviksi tulleet Hartolan Aki Kurronen 
ja Tammer Golfin Raimo Mattsson. Nämä 
herrat olivat kolme parasta sekä scr että 
hcptuloksissa. Muutkin kärkipäähän si
joittuneet pelaajat olivat koko kesän var
massa pelikunnossa eikä yllättäjille jäänyt 
tilaa kuin satunnaisesti.

Sarjan M65 kärkeen ampaisi kevääl
lä Aulangon Golfklubin Juhani Nieminen. 
Hän piti kärkipaikkaa aina viimeiseen 
osakilpailuun saakka. Alastaron kilpailun 
jälkeen tämän sarjan voittajaksi pelasi 
kuitenki Nurmijärven Golfklubin Matti 
Kilpeläinen. Eroa tuli ainoastaan yksi pis
te Matin hyväksi. Molemmat pelaajat ovat 
luottopelaajia ja tulevana kesänä poten
tiaa lisia maajoukkuemiehiä. Kolmanneksi 

tuli Messilä Golfia edustava Heikki 
Rautakorpi. Neljäs oli Keimola Golfin 
Jussi Markkanen samalla pistemäärällä 
kuin edellä mainittu. Tässä sarjassa pelat
tiin vain hcpkilpailuja mutta palkinnon 
sai myös parhaan scrtuloksen pelannut 
kilpailija. Ensi kaudeksi on toivottu tämän 
ikäluokan pelaajille scrsarjaa ja siihen on 
tätä kirjoitettaessa hyvät mahdollisuudet.

 
Sarjassa M70 kärkikolmikko oli sel

villä jo ennen kahta viimeistä osakilpailua. 
Maajoukkuemiehet olivat hyvässä iskus
sa heti alkukaudesta ja vauhti riitti koko 
kesäksi. Voittajaksi tuli Lahden Golfin 
SethVeli Järvinen joka johti sarjaa koko 
kesän. Toiseksi pelasi Pickalan luottope
laaja Rainer Nyman. Hän kiilasi toiseksi 
Alastaron kentällä pelatun kolmannen si
jan turvin. SuurHelsingin Golfin Jouko 
Kaartinen oli kolmas samalla pistemäärällä 
Rainerin kanssa. Parempi viimeisen kisan 
sijoitus ratkaisi sijaluvun. Tosin Jouko ei 
ollut Alastarolla pelaamassa vaan loma
matkalla Italiassa.

loppukilpailu Talmassa
Loppukukilpailu oli ensimmäistä 

kertaa tämän tourin ohjelmassa. Sinne 
kutsuttiin kunkin sarjan kuusi parasta 
pelaajaa. Kilpailu käytiin samassa yhtey
dessä kuin Senior Scratch Tourin finaali. 
Kilpailupäivä oli syyskuun 27. päivä eli 
jo syksyn saapuessa. Sää oli erinomainen 
ajankohta huomioiden ja Masterkenttä 
erinomaisessa kunnossa. Greenit oli lai
tettu kilpailun arvon mukaiselle nopeu
delle ja lipunpaikat olivat varsin haastavia. 
Juhani Kärkisen kommentti pitkin kesää 
on ollut että kenttä pelataan sellaisena 
kuin se on. Tämä on kokeneen urheilijan 
ohje ja siihen ei ole lisättävää. Näin nyt
kin. Puttaustaito ja lähipeli ratkaisivat  täs
sä kilpailussa lopputuloksen.

Sarjan M55 parhaan scrtuloksen pe
lasi Ikaalisten Golfin Pertti Kohtala, jonka 
tulos oli hyvä 79 lyöntiä. Lyönnin päähän 

Haastajatour ranking 
2010

sarja M55 scr  pist.
1.  Pauli Ovaskainen MTG   140 
2.  Aki Kurronen    HaGK  135
3.  Raimo Mattsson TG        125
4.  Seppo Jolkkonen   SGR      108
5.  Olavi Pohjola        KyG     103
6. Hannu Vienola PGK 100
7. Pertti Kohtala IkG 95
8. Lasse Korppi TGK 94
9. Pekka Pätynen IGS 89
10. Veli-Matti Aitala EGS 80

sarja M55 hcp  pist.
1.  Pauli Ovaskainen MTG     135
2.  Aki Kurronen     HaGK    118
3.  Raimo Mattsson   TG         115
4.  Olavi Pohjola     KyG       113
5.  Lasse Korppi        TGK         88
6. Hannu Vienola PGK 87
7. Seppo Jolkkonen SGR 82
8. Pertti Kohtala IkG 77
9. Pekka Pätynen IGS 71
10. Veli-Matti Aitala EGS 69

sarja M65 hcp  pist.
1.  Matti Kilpeläinen  NGK      120
2.  Juhani Nieminen    AGK      119
3.  Heikki Rautakorpi MeG      110
4.  Jussi Markkanen   KGV      110
5.  Juhani Miettinen   HaGK    96
6. Pentti Hagelin ArGC 92
7. Per Grönberg EGS 91
8. Jouko Patrikka EGS 89
9. Veikko Purhonen IG 88
10. Arno Eskola AG 86

sarja M70 hcp  pist.
1.  Seth-Veli Järvinen LG       125
2.  Rainer Nyman    PGC     120
3.  Jouko Kaartinen  SHG        120
4.  Paavo Pulkkinen   KarG     104
5.  Juhani Kärkinen      LG           93
6. Martti Karjalainen PGC 92
7. Tarmo Mäkelä KyG 91
8. Markku Keskitalo SGC 90
9. Markku Kaivola TG 80
10. Johannes Varkoi MGS 79

Pistetaulukko kokonaisuudessaan 
löytyy seniorien kilpailusivuilta.

pääsi Hartolan Aki Kurronen. Kolmas 
oli Sea Golf Rönnäsin Seppo Jolkkonen 
tuloksella 85 lyöntiä. Samoja tuloksia 
oli muillakin, mutta ns. sisääntulo rat
kaisi sijoituksen.

Sarjan M65 voittajaksi pelasi 
Keimola Golfin Jussi Markkanen tu
loksella 77 netto. Bruttotulos oli Jussilla 
89 lyöntiä. Hartolan Golfklubin Juhani 
Miettinen oli toinen tuloksella 79 net
to ja kolmanneksi tuli Nurmijärven 
Golfklubin Matti Kilpeläinen tuloksella 
82 netto. 

Sarjan M70 voittajaksi pelasi 
Pickalan Rainer Nyman tuloksella 77 
netto. Bruttotulos oli Rainerilla 89 
lyöntiä. Toiseksi tuli Karelia Golfin 
Paavo Pulkkinen tuloksella 80 netto. 
Paavo osallistui kaikkiin osakilpailuihin 
hyvällä menestyksellä. Kolmanneksi 
tuli SuurHelsingin Jouko Kaartinen 
tuloksella 82 netto.

Kiitos
SGS:n puolesta kiitän kilpailijoita 

aktiivisesta osallistumisesta Haastaja
tour kiertueeseen. Kiitokset myös kil
pailuja järjestäneille klubeille vaativista 
kilpailujen järjetelyistä.

Teksti: Armas Loponen
SGS:n haastajatourvastaava

LoppukiLpaiLun tuLoksia

sarja M55 scr

1.  Pertti Kohtala    IkG        79
2.  Aki Kurronen     HaGK    80
3.  Seppo Jolkkonen   SGR       85

sarja M55 hcp

1.  Pertti Kohtala         IkG        71
2.  Aki Kurronen     HaGK    72
3.  Veli-Matti Aitala    EGS       75

sarja M65 hcp

1.  Jussi Markkanen     KGV      77
2.  Juhani Miettinen     HaGK   79
3.  Matti Kilpeläinen    NGK      82

sarja M70 hcp

1.  Rainer Nyman      PGC       77
2.  Paavo Pulkkinen     KarG      80
3.  Jouko Kaartinen   SHG      82

Loppukilpailun tulokset löytyvät koko-
naisuudessaan Golf Talman kotisivulta.

Talmassa 27.9. pelatun Haastajatourin finaaalin 
viimeisellä viheriöllä puttaa Rönnäsin Seppo 
Jolkkonen. Iitin Pekka Pätynen tarkkailee ja 
kisan voittaja Ikaalisten Pertti Kohtala huoltaa 
lippua.  Kuva: Ole Johansson
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Kilpailijoita Lapista asti
Kilpailun johtaja Harry Sjöman an

toi vielä ennen kilpailun alkua suullisesti 
ohjeita ja toivotti kilpailijat tervetulleeksi 
Keimolaan. Kilpailu pelattiin yhteisläh
döllä Saraksen kentällä ja peliajaksi tuli n. 
viisi tuntia, mikä on näin suurella kilpai
lijamäärällä hyvä suoritus. Kauimmaiset 
kilpailijat olivat tulleet aina MeriLapin 
Golfklubista, Oulusta ja Paltamosta saak
ka.

Loppukilpailuaamuna lämpömittari 
näytti vain kuutta astetta, joten ilmassa oli 
jo selkeästi syksyn tuntua. Päivän mittaan 
lämpötila nousi yli kymmeneen asteeseen 
sateen pysytellessä poissa kilpailupaikka
kunnalta. Loppukilpailun aikaistamisesta 
esitettiin toiveita mutta Suomen kesällä 
on oma aikansa ja keskikesällä on kilpai
luruuhkaa, josta johtuen loppukilpailuai
ka on toistaiseksi syyskuun ensimmäinen 
viikonloppu. Vuonna 2011 loppukilpailu 
on sovittu pidettäväksi 3.9. Laukaan Peu
runkagolfin kentällä.

Keimola Golfin kentällä käytiin 
sa malla viikolla FT:n kolmipäiväinen 
kilpailu, joten kenttä oli erinomaisessa 
kunnossa. Edellä mainitusta tapahtumas
ta johtuen greeneillä vallitsi niin sanottu 
kilpailunopeus, mikä vaati pelaajilta varsin 
hyvää puttaustaitoa. Kolme puttia olikin 
viheriöillä useille pelaajille tavanomainen 
suoritus.

Holari kruunasi päivän
Kilpailussa tehtiin myös yksi hole in 

one, josta vastasi Oulun Golfkerhon Jukka 
Saviharju. Tapauksen kunniaksi nautittiin 
lasilliset kuohujuomaa.

Naisten sarjan voittajaksi pelasi Maire 
Häyhä Tarinagolfista 75 nettolyönnillä. 
Mairen bruttotulos oli 97 lyöntiä  Toinen 
oli oman kylän rouva Ritva Sjöman net
totuloksella 76.  Ritva pelasi naisten sar

jassa parhaan bruttotuloksen 89 lyöntiä. 
Kolmanneksi tuli Riitta Hautala Meri
Teijo Golfista nettotuloksella 76. Riitalla 
oli korkeampi tasoitus kuin Ritvalla ja se  
ratkaisi tasatuloksella sijoituksen.

Nuorempien miesten (M55) kierto
palkinnon sai haltuunsa Gumböle Golfin 
pitkälyöntinen Raimo Ruohola, jonka net
totulos oli hyvä 69. Raimon bruttotulos 
oli 87 lyöntiä. Toisen palkinnon pokkasi 
kotikentällä pelannut Veijo Ruuskanen 
tuloksella 73 netto. Veijon bruttotulos oli 
88 lyöntiä. Kolmanneksi golfasi Messilä 
Golfin Hannu Koskinen tuloksella 75 
netto. Hannun bruttotulos 85 lyöntiä  oli 
koko kilpailujen paras lyöntitulos.

Varttuneempien miesten (M65) sar
jan voittajaksi saatiin Kurt Westerling 
Peuramaa Golf Hjortlandet´sta netto

tuloksella 71. Bruttotulos oli 92 lyöntiä. 
Toiseksi pelasi Lasse Saarnio Hiisi Golfista 
nettotuloksella 74. Bruttotulos oli 98 
lyöntiä. Kolmas oli aina kilpailuissa pal
kintosijalla oleva Nurmijärven Golfklubin 
Matti Kilpeläinen nettotuloksella 76. 
Tämän sarjan parhaan bruttotuloksen pe
lasi Nokia River Golfia edustava Raimo 
Ylivakeri tuloksen ollessa 87 lyöntiä.

Kiitos
Kauden päättyessä kiitän aluekoordi

naattoreita, pelaajia ja kilpailuja järjestä
neitä golfklubeja pelikaudesta 2010.

Teksti: Armas Loponen
Kuvat: Jukka Honkanen ja Marja Virta 

SENIorIEN ALuETourILLA 
yli 2000 kilpailusuoritusta

Seniorien aluetourilla kirjattiin jäl leen 
uusi osallistujaennätys. Osakilpailu-
jen osallistujamäärä oli kokonaisuu-
dessaan 1980 kilpailusuoritusta.

Naisia oli yhteensä 446, M55
sarjalaisia miehiä 753 ja 65vuo
tiaita miehiä 781. Loppukilpailu 

huomioiden kilpailusuoritusten määrä 
nousi yli kahdentuhannen eli 2099:ään. 
Lisäystä osakilpailuissa oli 105 kilpailu
suoritusta edelliseen kesään verrattuna. 
N50 sarjan osallistujakeskiarvo oli 22 pe
laajaa kilpailua kohden. Keskustelua on 
herättänyt edelleen naisten sarjan osallis
tujamäärä ja sarjajako. Tällä kilpailukeski
arvolla ei toistaiseksi ole näköpiirissä muu
toksia sarjajakoon kuten miesten puolella 
tehtiin pari vuotta sitten. 

Uusimaa aktiivisin alue
Aktiivisimman alueen paikan otti 

menneenä kautena alue II, joka on käy
tännössä Uudenmaan alue. Osakil pailu 
suorituksia oli alueella yhteensä 346. 
Toisena oli aikaisempien vuosien ykkönen 
eli alue VI, jonka muodostavat ItäSuomi 
ja Savo. Siellä kilpailusuorituksia kirjat
tiin 313 kpl. Uudenmaan seniorit ovat 
näin selvästi löytäneet aluetourkilpailut. 
Alueella on koordinaattorin ja senioripu
heenjohtajien toimesta tiedotettu ja mark
kinoitu kilpailuja entistä aktiivisemmin. 
Näin pitääkin olla koska pääkaupunkiseu
dulla on senioreita lukumääräisesti eniten.

Aluetourille ovat tulleet n.s. suuret 
ikäluokat. Suuri osa pelaajista on aloitta
nut golfin pelaamisen varttuneemmalla 
iällä ja he ovat viime vuosina uskaltautu
neet kilpailemaan. Osallistuminen alue

tourin kilpailuihin on SGS:n toimesta 
tehty mahdollisimman houkuttelevaksi. 
Tasoitusrajat ovat  ns. klubipelaajatasoa ja 
osakilpailut järjestetään alueen eri osissa 
siten, että pelimatkat ovat kaikille koh
tuulliset. Kilpailujen osallistumismaksut 
on neuvoteltu eri klubien kanssa kohtuul
lisiksi ja palkintojen määrä ja taso ovat se
niorien hyväksyttävissä.

Osakilpailujen perusteella saatavat 
pisteet loppukilpailuun pääsemiseksi ovat 
olleet pelaajien nähtävissä seniorien inter
netsivuilla. Pisteiden kertyminen ja nii
den laskenta on saavuttanut vakiintuneet 
muodot ja virheitä on ollut varsin vähän.

Loppukilpailuun pääseminen aktivoi 
sopivasti kilpailuhenkisiä pelaajia ja uusia 
kasvoja on ilmestynyt osakilpailuihin kii
tettävästi. 

Finaali Keimolassa
Aluetourin finaali pelattiin 4. syys

kuuta Keimola Golfin kentällä. Kilpailuun 
oli kutsuttu 120 pelaajaa eri alueilta piste
laskun perusteella. Paikalle saapui ja tulok
set kirjattiin 119 pelaajalle. Kilpailijoista 
oli 30 naista ja 89 miestä. Kilpailijat kutsu
taan klubeille lähetettävällä kutsulla ja va
rahenkilö mikäli suoraan loppukilpailuun 
selvinneellä kilpailijalla on este. Tämä vai
he loppukilpailun järjestelyissä on melko 
työllistävä. Keimolan seniorit ja klubin 
henkilökunta selvisivät järjestelyistä kii
tettävästi. Kentällä oli runsaasti senioreita 
eri tehtävissä ja kilpailu sujui mallikkaasti. 
SGS maksoi tänäkin vuonna kilpailumak
sun osallistujien puolesta. Tästä johtuen 
ilmoittautuminen sujui ilman jonoja ja 
pelaajat ehtivät käydä rangella ja puttaus
greenillä ennen starttia. 

Senior Aluetour 2010

aluETOuRin lOPPuKilPailun 
TulOKSET

naiset
1. Maire Häyhä Tarinagolf   75
2. Ritva Sjöman KGV                76
3. Riitta Hautala MTG 76
4. Pirjo Halin KyG                     78
5. Eila Koskinen MeG                82

Miehet 55v
1. Raimo Ruohola GG                   69
2. Veijo Ruuskanen KGV                  73
3. Hannu Koskinen MeG               75
4. Aappo Laitinen PaG                 76
5. Markku Railo MGC                   77 

Miehet 65v
1. Kurt Westerling PGH                      71
2. Lasse Saarnio HSG            74
3. Matti Kilpeläinen NGK            76
4. Raimo Ylivakeri NRG              77
5. Tauno Tikkanen  KGK                    77

Naisten sarjan loppukilpailun palkinnonsaajat 
Alue tourin vetäjän Armas Loposen syleilyssä. 
Vasemmalta Ritva Sjöman (2.), Maire Häyhä 
(1.), Riitta Hautala (3.) ja Pirjo Halin (4.).
  

Miesten 55-vuotiaiden sarjan palkintojensaajat vasemmalta: Veijo Ruuskanen (2.), Raimo Ruohola 
(1.) , kilpailun johtaja KGV:n Harry Sjöman, Hannu Koskinen (3), Aappo Laitinen (4) ja Markku 
Railo (5.).   

Gumbölessä 15.6. pe-
latun Aluetourkisan 
voitti Master Golfin Arja 
Nordström hienolla tu-
loksella netto 67. Siitä 
hän sai ansaitusti kome-
an pokalin ja onnittelut 
aluekoordinaattori Matti 
Pihlajistolta.



26   SENIORIGOLFARI 2/2010 SENIORIGOLFARI 2/2010     27

UudessaSeelannissa sää on pelaa  
misen kannalta sopivimmillaan 
marraskuusta huhtikuuhun, 

mut ta kentät ovat kyllä auki ympäri vuo
den. Tiiaikojen tarjonta ylittää kysynnän 
(maassa on yli 400 golfkenttää ja asukkaita 
vähemmän kuin Suomessa), joten varsin
kin arkisin siellä pääsee miltei aina pelaa
maan ilman etukäteisvarausta, ellei satu 
tulemaan kentälle klubin omien viikkoki
sojen aikaan. Kannattaakin tarkistaa ken
tän nettisivuilta ao. seuran viikkoohjelma. 

Ensimmäisen kerran vaimoni Kaa
ri na ja minä suunnistimme omatoimi
matkalle UuteenSeelantiin marraskuussa 
2008. Sen reissun innoittamina vietim
me maassa toistamiseen kuukauden tam
mikuussa 2010. Ensimmäisellä matkalla 
olimme kolme viikkoa maan pääkaupun
gissa Wellingtonissa (ja paluumatkalla 
muu ta man päivän Sydneyssä). Viime tam
mikuussa vietimme ensin kaksi viikkoa 
Christchurchissä ja toiset kaksi viikkoa jäl
leen Wellingtonissa – kaupungissa johon 
ihastuimme totaalisesti.

Ennen viime tammikuista matkaam
me tilasin edellisenä syksynä netistä (www.
golfguide.co.nz) ”NZ Golf Guide 2010” 
nimisen kirjasen hinnaltaan noin 20 
euroa. Kirjasella saa alennuksia pelimak
suista kymmenillä golfkentillä kaikkialla 
UudessaSeelannissa. Alennusten ilmoi
tetaan koskevan henkilökohtaisesti vain 
kirjasen ostajaa. Saimme kuitenkin jokai
sella kentällä kumpikin samat alennukset, 
vaikka meillä ei ollut kuin yksi kirjanen. 
Pelasimme yhteensä 14 eri kentällä, ja kun 
alennus oli yleensä NZD 1015 pelaajaa 
kohden, kirjanen maksoi nopeasti hankin
tahintansa takaisin.

Christchurch
Christchurchissä pelaamamme kentät oli
vat hyväkuntoisia puistokenttiä, joilla ei 
juurikaan ollut korkeuseroja eikä vesies
teitäkään. Ainoa vastaan tullut vesieste oli 
Waitikirin kentän 8. griinin edessä pieni 
lammikko, joka ei juuri griinille lähesty
mistä häirinnyt. Suomalaisille kentille tyy
pillisiä ojia ei näkynyt missään. Lähinnä si
käläisistä kentistä tuli mieleen Aura ja Tali 
– ne olivat hyvin sa man oloisia ja tasoisia 
puistokenttiä vanhoine puineen (mutta il
man ojia!). 

Yleisin greenfee Golf Guide alen
nuksineen oli NZD 2025 eli n. 1113 
euroa. Vähän kalliimpi kenttä oli Russley 
Golf Christchurchin lentokentän tuntu
massa; siellä greenfee oli NZD 70 (€36). 
Ei se kaupungin muista kentistä eronnut 
juurikaan muuten kuin klubitalon näyt
tävyydessä. Klubitalot ovatkin Uudessa
Seelannissa yleensä varsin vaatimattomia.

Ajomatkat autolla Christchurchin 
keskustasta kaikille pelaamillemme ken
tille olivat alle puoli tuntia. Kaupungin 
koillispuolella on kymmenkunta kenttää, 
joista pelasimme kolmella lähimmällä 
(Waimairi Beach, Avondale ja Waitikiri). 
Viimeksi mainittu oli meille mieluisin; 
pelasimmekin siellä kahteen otteeseen. 
Saimme samat alennukset molemmilla 
kerroilla, vaikka periaatteessa Golf Guiden 
haltijalle kuuluu alennus vain yhden ker
ran kullakin kentällä. 

Lisäksi pelasimme lentokentän lähis
töllä olevalla kolmella kentällä (Russley, 
Coringa ja Harewood), joista viimeksi 
mainittu oli mielikuvitukseton ja tylsäh
kö peltokenttä – muut kaksi erinomaisia. 
Kaikille kentille yhteistä oli sekä henki
lökunnan että paikallisten pelaajien vilpi
tön ystävällisyys ja aito kiinnostus kaukaa 
Suomesta tulleita vieraita kohtaan. Parilla 
kentällä meidät tultiin jopa erikseen kut
sumaan kierroksen jälkeen klubitalolle 19. 
rei’älle.

Christchurchissä asumisemme jär

timme niin, että vuokrasimme netistä 
(www.fleurdelys.co.nz) pienen talon omi
ne puutarhoineen kaupungin keskustan 
tuntumasta. Hinta kahdelta viikolta oli 
n. 800 euroa, mikä teki alle 60 euroa/vrk 
tästä kahden makuuhuoneen täydellisesti 
kalustetusta ja varustetusta talosta keittiö
astiastoineen, pesukoneineen ja ilmaisine 
nettiyhteyksineen (ja pihan sitruunapui
neen!). Varsin kohtuuhintaista kodin
omaista asumista verrattuna hotellihuo
neessa asumiseen.  

Wellington
Tammikuun puolivälissä jätimme Christ
churchin taaksemme ja ajelimme rannik
kotietä pitkin Kaikouran kautta Marl
boroughin viinialueen halki eteläsaaren 
pohjoiskärkeen Pictoniin, mistä on päivit
täin useita lauttavuoroja Cookin salmen 
poikki Wellingtoniin. Netistä valitsemam
me autovuokraamon (www.apexrentals.
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Kuvassa Pekka Pohjola esittelee Uudessa-Seelannissa 
monilla kentillä käytössä olevaa kätevää istuimella va-
rustettua vetokärryä.
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vat hyväkuntoisia puistokenttiä, joilla ei 
juurikaan ollut korkeuseroja eikä vesies
teitäkään. Ainoa vastaan tullut vesieste oli 
Waitikirin kentän 8. griinin edessä pieni 
lammikko, joka ei juuri griinille lähesty
mistä häirinnyt. Suomalaisille kentille tyy
pillisiä ojia ei näkynyt missään. Lähinnä si
käläisistä kentistä tuli mieleen Aura ja Tali 
– ne olivat hyvin sa man oloisia ja tasoisia 
puistokenttiä vanhoine puineen (mutta il
man ojia!). 

Yleisin greenfee Golf Guide alen
nuksineen oli NZD 2025 eli n. 1113 
euroa. Vähän kalliimpi kenttä oli Russley 
Golf Christchurchin lentokentän tuntu
massa; siellä greenfee oli NZD 70 (€36). 
Ei se kaupungin muista kentistä eronnut 
juurikaan muuten kuin klubitalon näyt
tävyydessä. Klubitalot ovatkin Uudessa
Seelannissa yleensä varsin vaatimattomia.

Ajomatkat autolla Christchurchin 
keskustasta kaikille pelaamillemme ken
tille olivat alle puoli tuntia. Kaupungin 
koillispuolella on kymmenkunta kenttää, 
joista pelasimme kolmella lähimmällä 
(Waimairi Beach, Avondale ja Waitikiri). 
Viimeksi mainittu oli meille mieluisin; 
pelasimmekin siellä kahteen otteeseen. 
Saimme samat alennukset molemmilla 
kerroilla, vaikka periaatteessa Golf Guiden 
haltijalle kuuluu alennus vain yhden ker
ran kullakin kentällä. 

Lisäksi pelasimme lentokentän lähis
töllä olevalla kolmella kentällä (Russley, 
Coringa ja Harewood), joista viimeksi 
mainittu oli mielikuvitukseton ja tylsäh
kö peltokenttä – muut kaksi erinomaisia. 
Kaikille kentille yhteistä oli sekä henki
lökunnan että paikallisten pelaajien vilpi
tön ystävällisyys ja aito kiinnostus kaukaa 
Suomesta tulleita vieraita kohtaan. Parilla 
kentällä meidät tultiin jopa erikseen kut
sumaan kierroksen jälkeen klubitalolle 19. 
rei’älle.

Christchurchissä asumisemme järjes

Viime lehdessä olleen Uuden-See-

lannin jutun innoittamana maail maa 

paljon kiertänyt Pekka Pohjola halusi 

lehtemme lukijoille kertoa hiu kan li-

sää tästä erinomaisesta golf maasta. 

co.nz) palvelu sisälsi lauttalippujen va
rauksen etukäteen toivomallemme laut
tavuorolle ja ilmaisen auton kuljetuksen 
Pictonista Wellingtoniin.

Pääkaupunki Wellington oli jo edel
lisen käynnin perusteella tuttu paikka, 
joten valitsimme netistä asumisellemme 
golfin ja kaupungilla liikkumisen kannalta 
ihanteellisen osoitteen – Thorndonin kau
punginosan. Se on valtakunnan hallinnon 
keskus: parlamentti ja UudenSeelannin 
ministeriöt ovat sijoittuneet sinne – ja 
ennen kaikkea sieltä pääsee kätevästi suo
raan moottoritielle, joka vie kaupungin 
pohjoispuolella olevaan Hutt Valley’iin. 
Suurin osa lähialueen golfkentistä on sillä 
suunnalla alle tunnin ajomatkan etäisyy
dellä. 

Asunnoksemme vuokrasimme run
saaksi kahdeksi viikoksi 50neliöisen 
kah  den huoneen kerrostaloasunnon puo
lustusministeriön vieressä sijaitsevasta 
ra kennuksesta (www.luxy.co.nz). Tähän 
asuntoon kuului hyvin varustettu baari
keittiö, pyykki ja kuivauskoneet, 30 ne
liön terassiparveke, autohallipaikka talon 
alakerrassa ja ilmainen internetyhteys. 
Vuokra 17 päivältä oli NZD 2000 (n. 
€1000), eli täälläkin alle 60 euroa/vrk. 
Kaupungin ydinkeskusta oli kymmenen 
minuutin kävelymatkan päässä.

Wellingtonin ympäristössä alle 30 
kilometrin etäisyydellä on toistakymmen
tä golfkenttää, joten kaupunki on siinä
kin mielessä erinomainen golflomakohde. 
Yleisin greenfee Hutt Valley’in 18reikäi
sillä kentillä oli Golf Guiden haltijalle 
NZD 2530 eli 1316 euroa (ja ilman 
Guideakin enimmillään NZD 10 enem
män). Kaksi peräkkäistä kierrosta Kapiti 
Golfin 9reikäisellä kentällä maksoi NZD 

10 eli runsaat viisi euroa. Edellisellä 
käynnillä pelasimme Wellingtonin lento
kentän vieressä olevan, hyväkuntoisen ja 
maastoltaan mukavasti vaihtelevan mutta 
tuulisen Miramar Links kentän, jossa oli 
lähiseudun korkein greenfee – NZD 50 
eli 26 euroa. 

Oleskelumme aikana kävimme pe
laamassa Hutt Valley’ssä noin joka toinen 
päivä, yhteensä seitsemän kierrosta yhtä 
monella eri kentällä. Vain 15 minuutin 
ajomatkan päässä Hutt City’ssä on kak
si hyvää puistokenttää, Shandon ja Hutt 
Golf, vähän kauempana Upper Hutt’issa 
kaksi muuta, Manor Park ja Te Marua, 
ja noin puolen tunnin ajoetäisyydellä 
Wainuiomata ja Judgeford. Kaikki ovat 
senioripelaajille helppoja ja hyväkuntoi
sia puistokenttiä, joilla ei juuri ole kor
keuseroja Judgefordia lukuunottamatta. 
Omiksi suosikeiksimme nousivat Hutt 
Golf, Shandon Golf ja Te Marua, jonka 
ykköstiiltä on komeaa draivata alla vir
taavan Hutt Riverin ylitse runsaan sadan 
metrin päässä olevalle väylälle.

Jäimme UudenSeelannin golfpara
tiisiin niin pahasti koukkuun, että tämän 
lehden ilmestyessä marraskuun alussa 
olem me matkalla sinne jo kolmatta ker
taa. Tällä kerralla lennämme Bangkokin 
ja Sydneyn kautta Aucklandiin, missä 
on tarkoitus viettää suurin osa marras
kuuta golfin merkeissä. Kenttätarjonta 
näyttää olevan sielläkin varsin runsasta. 
Aucklandista suuntaamme kuun lopul
la Rotoruan ja Napierin kautta pohjois
saaren eteläkärkeen Wel ling toniin. Siellä 
vietämme jo tutuiksi tulleita kenttiä pe
laillen ja seudun erinomaisesta viinitar
jonnasta nauttien 15 päivää. Runsasta 
viikkoa ennen joulua ajelemme (pari ker
taa matkalla yö pyen) Taupojärven kaut
ta Aucklandin lentokentälle, mistä alkaa 
matka kotiin joulua viettämään.
 

Teksti ja kuvat: Pekka Pohjola     

Kuvassa näkyvän Uuden-Seelannin pääkaupungin Wel-
lingtonin pohjoispuolella olevassa Hutt Valley’ssä sijait-
see suurin osa lähialueen reilusti yli  kahdestakymmme-
nestä golfkentästä. 

Christchurchin viehättävä kaupunki on tämän syksyn 
maanjäristyksissä kärsinyt pahoja vaurioita. Kaupungin 
ympärillä on lukuisia golfkenttiä alle puolen tunnin ajo-
matkan päässä.
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Pitkään olen haaveillut, että SGS ottaisi 
matkaohjelmaansa pikkuisen Azorien 
saariryhmän kaukana At lantilla. Tänä 
keväänä toivee ni toteutui ja maalis-
huhtikuun vaihteessa oli ensimmäinen 
matka tilauksessa. 

Nopeasti matkaajalista täyttyikin 
niin, että kolmeen matkaan saatiin mah
dollisuus ja pääsin vaimoni kanssa mu
kaan ensimmäiselle 30 muun onnellisen 
joukossa.

Saariryhmä on tuliperäinen ja koos
tuu yhdeksästä pikkusaaresta, suurin Sao 
Miguel oli kohteemme.Portugalista, jo
hon saaret kuuluvat vaikka ovat autono
misia, matkaa saarille on noin 1300 km. 
Portugalia puhutaan ja euro on valuutta
na. Pääkaupunki Ponta Delgada oli mat
kamme päätepiste. No, jos ihan rehellisiä 
ollaan taisi pääkohteena olla saaren kaksi 
golfkenttää.

Hienot golfkentät
Batalhan kenttä oli hotelliamme 

lähinnä, matkaan ei mennyt kuin vartti
tunti. Kaunis ja hyväkuntoinen kenttä. Jos 
sitä haluaa moittia, niin ainoa asia näin se
niorigolfaajan kannalta oli kentän pituus. 
Keltaisiltakin reilusti yli 6000 metriä pisti 
yrittämään pituutta ihan liikaa ja eihän sii
tä kunnon tulosta tullut.

Toinen saaren kentistä, Furnas, sijait
si kauempana reilun puolen tunnin pääs
sä. Se oli hiukan lyhyempi, yhtä hieno ja 
kunnoltaan lähes moitteeton. Kohtalaisen 
hyvää kuntoa nämä molemmat kentät vaa
tivat myös pelaajilta, maasto kun siellä ei 
ollut aivan tasaista.

Retkemme ohjelmaan sisältyi pelaa

mista molemmilla, Batalhassa neljä kertaa 
ja Furnasissa kerran. Yksi päivä oli vapaa, 
silloin oli oiva tilaisuus tutustua kaupun
kiimme. 

Hintataso kaupungilla ei ollut pa ha, 
rantakadun baarissa kahvikuppi viinerin 
kera maksoi 1,90€ ja 0,5 l olut 3,50€ klu
beilla.

Kaunista kukkaloistoa
Käytimme päivää myös opastet

tuun linjaautokierrokseen saaren itäiseen 
osaan. Vihreyttä oli kaikkialla ja varsin 
suuria korkeuseroja. Tie nousi ajoittain 
hyvinkin korkealle ja näkymät olivat upei
ta kun vihreys päättyi siniseen mereen. 

Kukkaloistoa oli myöskin paljon 
vaikka oli melko varhainen kevätaika, at
saleat loistivat punaisina kaikkialla ja yl
lättävästi valkoista vehkan sukuista callaa 

näkyi pitkin metsiä, tätä kukkaahan meillä 
on totuttu näkemään vain hautajaisasetel
missa.

Lehmiin törmäsimme kiertoajelul
lamme silloin tällöin, suuria laumoja kulje
tettiin lypsettäviksi katoksiin tien varrelle. 
Silmiin pisti erikoisesti se, että naisväkeä ei 
ollut niissä hommissa lainkaan, miesväki 
sitä oli tekemässä. 

Tuli kyllä mieleen mikä toimituksen 
hygieninen taso mahtoi olla, lypsettiin 
ulkosalla ja traktorien vetämiin säiliöihin. 
Epäilin miesten tarkkuutta laitteiden puh
taanapidon suhteen. No maitoa kyllä ei 
muutenkaan olisi tullut juotua.

Marjatta teki holarin
Pelaamisestamme jäi hyvien tulos

ten puuttuessa sellainen ilonaihe, että yksi 
holari sentään matkaviikollamme tehtiin. 
Uusikaupunkilainen Marjatta Keihäskoski 
onnistui Furnasin 16. väylällä lyömään 
130metrisen avauksensa suoraan kuppiin. 

Me ensimmäisen viikon matkaajat 
saimme nauttia hyvästä säästä, ei sadetta, 
tosin ei hellettäkään, mutta lähes parin
kymmenen asteen lämmössä oli erittäin 
mukava pelata. 

Hieno oli matkamme ja paljon mu
kavia senioreja mukana. Meitä holhosi ja 
asioita järjesteli leppoisasti Serkamon pa
riskunta, Ritva ja Heikki, jotka aiemmilla 
matkoillaan saarille olivat niihin tutustu
neet ja ihastuneet. Suurkiitos heille.

Ritva jatkaakin vielä seuraavien viik
kojen osalta tätä matkaselostustamme.  >>

Meille seniorigolfareille aukesi mukava 
uusi mahdollisuus tutustua Azoreiden 
kahteen kauniiseen golfkenttään. Oli 
hienoa päästä opastamaan isoa joukkoa 
kentille joihin itse olimme aiempien 
matkojemme aikana ihastuneet.

Uusi matkakohde kiinnosti seniorei
ta niin, ettei kahden viikon aiottu tarjonta 
riittänyt läheskään kattamaan kysyntää. 
Jonottajia ilmaantui jo ensimmäisenä päi
vänä 40 matkatoimistoon puhelimitse läpi 
päässyttä. Niinpä tilannetta purkamaan 
päätettiin järjestää vielä kolmas matkaviik
ko ja matkalle lähti kaiken kaikkiaan 76 
seniorgolfaria. 

Kaunis vehreä saariryhmä sijoittuu 
keskelle Atlantia, Lissabonin korkeudelle. 

Tasokkaat ruuhkattomat 
kentät

Azorit on kohde, jota ei moni ole 
löytänyt tai uskaltanut kokeilla etsiessään 
varmaa lämpöä ja aurinkoa. Se on sääli, 
sillä harvassa paikassa saa näin tasokkailla 
kentillä pelata niin joustavasti kuin siellä. 

Kentät, joilla on mukavasti tilaa, on 
pidetty loistavassa kunnossa ja huolitel
lun kauniina. Uudempi Batalhan kenttä 
on rakennusvaiheessa hyvin pohjustettu 
laavakivellä ja tuhkalla ja pysyi sateenkin 
aikana erinomaisesti pelattavassa kuosissa. 
Asuinkaupungistamme vajaan tunnin ajo
matkan päässä oleva Furnas on vanhem
pi kenttä, silmiä hivelevän kaunis samoin 
kuin reitti jota sinne ajetaan.

Kentillä on sama omistaja ja koska 
ruuhkaa ei ole, peliaikaa saimme tilan
teen mukaan tehtyä hyvin joustavasti. 
Tulivuoriperäisen saaren eri kohdissa saat
toi sää olla kovinkin erilainen. On kätevää 
kun kenttää voi tarpeen tullen vaihtaa sään 
mukaisesti. 

Erityismaininnan ansaitsee Batal has
sa vikkelästi bagejämme bussista ja bussiin 
kantanut caddie master/apupoika José, 
jolla oli aina iloinen ilme ja ripeä valmius 
auttaa isoa joukkoamme. Sujuvasti kipit
täen hän vei kerralla jopa 45 bagia ja pi
halla seisova kasa oli nopeasti purettu.

Sää ajoittain haastava
Paras sääonni oli ensimmäisen viikon 

matkalaisilla. Moni oli varautunut satei
seen viikkoon ja yllättyi iloisesti. Sumua ja 
ajoittaista sadetta saatiinkin sitten toisella 
ja kolmannella viikolla. Onneksi ainoas
taan yhtenä päivänä pelaaminen estyi – se 
ei ollut turvallista tiiviin sumun takia ja 
korvasimme pelillisesti tuon päivän aiotul
la vapaapäivällä. Paikalliset kertoivat, että 
vuosi on ollut sateisin 35 vuoteen. 

Saarella upeita näkymiä
Saari on varsin nopeasti läpi käyty. 

Jos autolla kulkee siellä viikon ajan, on jo 
varsin kattavasti voinut tutustua tärkeim
piin paikkoihin. Mihinkään ei ole pitkä 
matka, onhan saaren saaren mitta paikasta 
riippuen pystysuunnassa 1015 km ja le
veyssuunnassa n. 60 km.

Kukkaloistoa ja vehreyttä. Kor keus
eroja. Kuumia lähteitä. Vihreitä niittyjä, 
jotka kaikki on siististi reunustettu laa
vakivistä rakennetuilla aidoilla. Valtavasti 
lehmiä pitkin niittyrinteitä. Lehmistä va
roittavia liikennemerkkejä – eikä turhaan: 
vastaamme tuli satapäisiä lehmälaumoja 
matkalla Furnaksen kentälle. Hauska ko
kemus sekin.

Kolmannella viikolla väki pääsi nä
ke mään täydessä vauhdissa saaren tee
viljelmän keskellä 1800luvulla rakenne
tun tehtaan toiminnassa, alkuperäisillä 
laitteillaan. Mielenkiintoista ja Euroopassa 
harvinaista touhua. Tee oli hyvää ja sitä 
kulkeutuikin monen matkassa kotona 
nau tittavaksi.

Lisäviikon tunnelmia
Matkasta muodostui aiottua pidem

pi kun kolmannen matkaviikon aikana 
Islannin tulivuorenpurkaus pidensi mat
kaamme viikolla. Kun pois ei kerran ollut 
lähtemistä, oli hienoa se, että saimme rau
hassa pelaten odottaa asioiden edistymistä 
matkakohteessamme. 

Valtaosalle joukosta ei tullut suuria 
haasteita viivytyksestä. Yksi nelihenkinen 
joukko otti riskin ja lähti aikaisimmalla 
mahdollisella kokoomalennolla saarelta 
pois ja pääsikin tärkeän tarpeensa mukai
sesti Suomeen. Hyvä!! Me muut nautim
me lisäpäivistä rauhassa kentällä. 

Matkanjärjestäjä Hispania hoiti ti
lanteessa osuutensa varsin mallikkaasti. Se 
neuvotteli hyvän hotellisopimuksen kerä
tessään kaikki suomalaiset matkaajat yh
teen samaan tasokkaaseen hotelliin, lähellä 
alkuperäistä majapaikkaamme. Näin ti
lanteista tiedottaminenkin sujui mainiosti 
kaikille yhteen keskitettyyn paikkaan. 

Paikalliset tilannejärjestelyt olivat ko
ko reissun ajan palveluhenkisiä ja täsmäl
lisiä. Bussikuljetukset esimerkiksi toimivat 
tilanteen mukaan hyvin joustavasti. Tästä 
oli suuri apu nopeissa järjestelyiden muu
tostarpeissa.

Lämmin kiitos Heikin ja omasta 
puolestani tästä itsellemme ensimmäisestä 
seniorimatkasta. Saimme tavata ison läm
minhenkisen pelaajajoukon. Moni oli jo 
kokenut seniorimatkojen kävijä ja saim
me hyviä käytännön vinkkejä osuutemme   
tueksi.

seniorigolfarien silmin
kaksi tarinaa

Tarina 1, Asko Rantanen:

Tarina 2, Ritva Serkamo:

KolMEn viiKon KoKonAiSuuS vEnyiKin nElJäKSi

Uusikaupunkilainen Marjatta Keihäskoski teki holarin 
Furnasin 16. väylällä. Tekijä itse pitää lippua, muut 
vasemmalta Monica Lukin, Marja Helle ja oikealla 
Anneli Lindfors.

Azoreilla kukkaloisto on aivan mahtavaa, kuvassa Furnas-kentän hienosti leikatut Azalea-pensaat. 

Azorit 

Kuvat: Raimo Kuismanen (s. 28 ylh.),  Anneli Lind fors 
(s. 28 alh.), Terho Toivanen (s. 29).
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Kohteemme punaisen meren 
rannalla lähellä Hurgadaa on 
rauhallinen 

TAMMIKUUSSA 2011 AURINKOISEEN  EGYPTIIN

Finnair lennot Helsinki-Hurgada-Helsinki
lentokenttäkuljetus ja viisumimaksu
majoitus Mövenpick Resort&Spa****
2-hengen huoneissa
puolihoito
5 kierrosta golfia/viikko El Gounan
kentällä sekä kuljetukset kentälle

Hintaan sisältyvät:

Ryhmien koko 40 henkilöä/viikko.

viikko 2 viikkoa

Lisämaksu:
1 hengen huonelisä 160 €/viikko
bagikuljetus 50 € (varaus www.finnair.fi)

Matkaisäntänä Ole Johansson

1177€ 1892€

Matka 

varattavissa 

heti!

Varaukset: Detur Finland / Merita Suhonen puh. 020 7850 854

El Gouna on viehättävä lomakylä. Kylän tunnus-
omaisimpia piirteitä ovat sitä halkovat lukuisat kana-
vat ja niiden muodostamat laguunit sekä perinteiseen 
tyyliin rakennetut, lämpimin maanläheisin värein 
maalatut matalat rakennukset. Hotellit ovat korkea-
tasoisia ja henkilökunta ystävällistä. Pitkät hiekka-
rannat ovat usein hotellien omia rantoja.

El GounaEl Gouna
lähdöt 10.1. ja 17.1.

Moderni ja tasokas loma- ja peli-
kohde Turkissa on suureen suosioon
noussut rauhallinen

MAALISKUUSSA 2011 TURKIN BELEKIIN

Finnair lennot Helsinki-Antalya-Helsinki
lentokenttäkuljetukset
majoitus Hotelli Sueno*****-

2-hengen seniorhuone, golfkentän puoli
All inclusive-täyshoito
5 kierrosta golfia/viikko hotellin kentillä
Dunes ja Pines

Hintaan sisältyvät:

Ryhmien koko 40 henkilöä/viikko.

viikko 2 viikkoa

Lisämaksu:
1 hengen huonelisä 215 €/viikko
bagikuljetus 50 € (varaus www.finnair.fi)

BelekBelek
lähdöt 12.3.,19.3. ja 26.3.

1310€ 2220€

Belek on monien mielestä koko Välimeren alueen 
paras golfkohde. Puistomaiset kentät ovat pelilli-
sesti mielenkiintoisia ja erinomaisessa kunnossa.
Palvelu hotelleissa ja golfklubeilla on erittäin 
ystävällistä.  Hotellimme Sueno sijaitsee aivan golfkentän vieressä - voiko helpompaa olla!

Turkkilaista tunnelmaa tavoitat Belekin kylästä, josta löydät myös edulliset 
tuliaiset. Lähin kaupunki on Antalya, jossa on hyvät ostosmahdollisuudet.Matkaisäntänä Pertti Raimiala

Varaukset: Aurinkomatkat/ryhmämyynti puh. 010 446 7447

Matka 

varattavissa 

9.11. alkaen.

Espanjan Andalusiassa, Esteponan
kupeessa upeissa vuoristomaise-
missa sijaitsee golfkohteemme

HUHTIKUUSSA 2011 ESPANJAN ATALAYA PARKIIN

Finnair lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
lentokenttäkuljetukset
majoitus Hotelli Atalaya Park golf &
Holiday Resort****- 

 2-h huoneissa
puolihoito (ruokajuomat vesi/viini sis.)
5 kierrosta golfia/viikko Atalaya Parkin 
kentillä Old ja New

Hintaan sisältyvät:

Ryhmien koko 40 henkilöä/viikko.

viikko 2 viikkoa

Lisämaksu:
1 hengen huonelisä 135 €/viikko
bagikuljetus 50 € (varaus www.finnair.fi)

Atalaya ParkAtalaya Park
lähdöt 31.3. ja 7.4.

965€ 1490€

Monen kokeneen pelaajan suosikkihotellilla Atalaya Parkilla on kaksi omaa kenttää
Old ja New, joissa pelaamme. Kentät ovat vaihtelevia ja mielenkiinoisia. Upea vuoristo-
maisema antaa jylhyyttä ympäristöön. Siirtymä hotellilta kentille on lyhyt, näin jää 
aikaa muuhunkin aktiviteettiin golfkierroksen jälkeen. Atalaya Parkista on mm. hyvät 
bussiyhteydet Esteponaan ja Marbellaan, joissa voi piipahtaa tutustumassa 
espanjalaiseen elämänmenoon ja kulttuuriin.
Andalusia tarjoaa Espanjan parhaimmat puitteet golflomaan.

Matkaisäntänä Pertti Raimiala

Varaukset: Aurinkomatkat/ryhmämyynti puh. 010 446 7447

Matka 

varattavissa 

11.11. alkaen.

Ehdoton golfarin ykköskohde
Gran Canarialla on suosittu, kaunis HELMIKUUSSA 2011 GRAN CANARIAN PUERTO RICOON

Finnair lennot Helsinki-Las Palmas-Hel-
sinki ja lentokenttäkuljetus kohteeseen
majoitus huoneistohotelli 
Anfi Emerald Club****+ 
2-h kaksiossa tai 4 h huoneistossa
aamiainen ja 6 illallista
5 kierrosta golfia/viikko Anfi Tauron
kentällä (rajoittamaton pelioikeus peli-
päivinä)

Hintaan sisältyvät:

Ryhmien koko 40 henkilöä/viikko.

4-h, huoneistossa:
1190 €/viikko ja 1830 €/2 viikkoa

viikko 2 viikkoa

Lisämaksu:
1 hengen huonelisä 230 €/viikko
4 hengen huoneisto kolmelle 80 €/viikko
bagikuljetus 50 € (varaus www.finnair.fi)

Puerto RicoPuerto Rico
lähdöt 5.2. ja 12.2.

1240€ 1930€

Puerto Ricossa voi hyvin yhdistää 
golfin ja lomailun. Hotellimme 
sijaitsee aivan golfkentän vieressä, 
joten aikaa jää pelikierroksen 
jälkeen auringosta nauttimiseen rannalla ja alueeseen tutustumiseen.  
Playa del Ingles on lähellä, jossa on runsaasti kauppoja ja ravintoloita.

Matkaisäntänä Pertti Raimiala

Matka 

varattavissa 

9.11. alkaen.

Varaukset: Aurinkomatkat/ryhmämyynti puh. 010 446 7447
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vuotta sitten Olle Harcke
Master Golfista, Keijo Airo-

 la St.Lau rencesta ja Espoon 
Golfseuraa silloin edustanut 

Kristian Salonen pitivät palaveria ja miet
tivät mitä olisi tehtävissä Uudenmaan se
niorigolfin aktivoimiseksi ja eri seurojen 
yhteistyön kehittämiseksi. Aihe oli todella 
pohdinnan arvoinen, sillä Uudellamaalla 
seniorigolfareiden aktii vimäärä vastasi lä
hes puolta koko Suomen seniorigolfarei
den määrästä. Koolle kutsuttu Uudenmaan 
golfseurojen senioripuheenjohtajien ko
kous päätti Uudenmaan Piirin Seniorien 
(UPS) synnystä. Sittemmin Uudenmaan 
Piiri on muuttunut Uudenman Alueeksi 
ja nimemme sen mukaan Uudenmaan 
Alueen Senioreiksi eli UAS. 

UPS/UAS:n ensimmäisen hallituk
sen muodostivat yllämainitut idean syn

nyttäjät. Sittemmin hallituksen koostu
mus on vaihdellut tilanteen ja tarpeen mu
kaan 34 hengen välillä, Nykyhallituskin 
vaihtuu marraskuun kokouksen yhteydes
sä, kun nelikosta Jaakko Eklund (Pickala), 
Matti Pihlajisto (Gumböle), Sakari Finne 
(Talma) ja Hannu Lievonen (Tali) kaksi 
viimeksi mainittua jättäytyy pois hallitus
työskentelystä.

Mitä uaS sitten tekee
UPS (nyk. UAS) synnytti aikanaan 

Senior Scratch Tourin. Alkujaan viiden 
osakilpailun sarjasta tuli hyvin suosittu 
johtavien seniorigolfareiden keskuudes
sa. Vuosien saatossa toimintaa tukemassa 
on ollut huomattavia sponsoreita: mm. 
Adidas, Halti, Audi. Tämä mahdollisti 
runsaan palkintopöydän. Tänä päivänä
hän Senior Scratch Tour kuuluu liiton 

seniorkilpailujen eli Finnish Senior Tour 
ryppääseen. UAS:n rooli on ollut neu
votella pelattavat kentät, kilpailujen ajan
kohdat ja hoitaa kussakin kilpailussa kil
pailunjohtajan tehtävät.

Oleellisena osana scratchtouria on 
ollut syyskuun lopussa pelattava finaali, 
johon pääsee mukaan 3 eniten pisteitä ke
rännyttä naista ja 12 miestä.

Joukkuemestaruusreikäpelit
Suurinta suosiota Uudenmaan alu

een seurojen yhteistoiminnassa nauttii läpi 
kesän pelattava joukkuereikäpelimesta
ruuskilpailu. Ottelut pelataan 3henkisin 
joukkuein (1 nainen, 2 miestä). Mukana 
on 32 seuraa, jotka on arvottu 8 neljän 
joukkueen lohkoon. Lohkojen sisällä 
jokainen kohtaa jokaisen ja vain lohko

Uudenmaan Alueen 
Seniorit 

voittajat jatkavat. Voitosta saa 2 pistettä, 
tasapelistä 1 pisteen ja häviöstä 0 pistet
tä eli kaikkien vastustajien nujertaminen 
johtaa 60 otteluvoittoon. Jos päädytään 
tasapisteisiin, ratkaisee ensin keskinäinen 
ottelu ja sitten voitettujen reikien määrä. 
Arvontakaavio ja lohkojako ovat voimas
sa kaksi vuotta, jotta koti ja vierasottelut 
menevät tasan Sen jälkeen suoritetaan 
lohkojen uudelleen arvonta. Alkuottelut 
pelataan 2/3tasoituksin, välierät ja mita
liottelut scratchina. 

Mestaruuskiertopalkinnon kyljessä 
oleva laatta on varsin yksipuolista luetta
vaa, sillä Sarfvik esiintyy siinä nyt kuusi 
kertaa. Tali on voittanut kahdesti, Talma 
ja Keimola kerran. Tämän vuoden mesta
ruuden vei jälleen kerran Sarfvikin jouk
kue (viereisen sivun kuvassa). 

Reikäpelit sujuivat vuosia maksujen 
osalta ongelmitta. Joukkueet pelasivat vas
tavuoroisesti toistensa kentillä veloituk
setta. Viime aikoina on joidenkin kent
tien taholta ryhdytty vaatimaan pelaajilta 
greefeemaksuja eli rahaa on siirretty tas
kusta toiseen. Nyt onkin sovittu niin, että 
joukkueet lohkojensa sisällä neuvottelevat 
ottelujensa maksuttomuudesta tai maksu
jen suuruudesta. 

Finaalipelit pelataan puolueettomal
la, ei kummankaan pelaavan joukkueen 
kotikentällä. Samassa yhteydessä on pe
lattu puheenjohtajien mestaruuskilpailu 
ja pidetty epämuodollinen pikakokous. 
Järjestelyvastuuta on vuosittain siirretty 
eri seuroille. Ainakin toistaiseksi tapah
tuman järjestäjiä on riittänyt ja nytkin on 
varaukset kahdeksi vuodeksi eteenpäin. 
Reikäpelistä peritään seuroilta 50 € osal
listumismaksu, jolla katetaan palkinnot ja 
kokouskuluja.

Kilpailukalenteri
UAS:n toimesta on läpi talven yllä

pidetty kilpailukalenterin seurantaa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että seurat ovat raportoi
neet UAS:n sihteerille suunnitteilla olevis
ta seniorikilpailuista. Sihteerin ylläpitämä 
lukujärjestys varmistaa, että päällekkäi
syyksiä ei tule. Senioripuheenjohtajille 
lähetetään parin viikon välein ajan tasalla 

oleva kilpailukalenteri. Tämä on mahdol
listanut sen, että muutamaan vuoteen ei 
Uudenmaan alueella ole ollut päällekkäisiä 
senioreiden kilpailupäiviä.

Kokoukset
UAS kokoontuu pari kertaa vuodes

sa (hallitus tarpeen mukaan). Kokouksissa 
käsitellään 710 asiaa agendan mukaan. 
Lisäksi jokaisessa kokouksessa joku seu
roista kertoo oman klubinsa senioritoi
minnasta. Kokouksiin osallistuu yleensä 
2025 senioripuheenjohtajaa, joten kes
kustelu ja asioiden käsittely voi olla var
sin monimuotoista. Kokoukset ovat erin
omainen puheenjohtajien tapaamispaikka, 
jossa voidaan sopia seurojen keskinäisistä 
asioista. Jokaisessa kokouksessa on myös 
läsnä SGS:n edustaja, joten puheenjohta
jat saavat tuoreeltaan tietää liiton ajankoh
taiset asiat. Vaikka UAS ei olekaan ry, vaan 
seurojen vapaamuotoinen yhteenliittymä, 
pidetään kaikista kokouksista asianmu
kaista pöytäkirjaa, joka lähetetään kaikille.

Teksti: Hannu Lievonen
 Kuvat: Jaakko Eklund 

Uudenmaan Alueen jouk kue-
reikäpelin voitti tänä vuonna 
jo kuudennen kerran Sarfvikin 
joukkue. Joukkueessa pelasivat 
Anneli Alanen, Raimo Pasanen 
ja Timo Kurki. Oikealla UAS:n 
puheenjohtaja Hannu Lievonen.

Uudenmaan Alueen reikäpelifinaalin yhteydessä pelattiin myös senioripuheenjohtajien mestaruudes-
ta. Voittaja oli kuvassa oikealta toisena oleva Sarfvikin Teija Laitto. Kakkonen oli Kytäjän Pirkko 
Halin ja kolmas Vihdin Jukka Forsman. Expuheenjohtajilla oli oma sarjansa ja sen voitti vasemmalla 
seisova Eero Viljanen Ringside Golfista.

Keimola Golfin Liisa Eerola, Veikko Niemikorpi 
ja Risto Hotti lohduttelevat toisiaan hetki sitten 
Sarvfikille hävityn joukkuereikäpelifinaalin joh-
dosta.

10 vuoden ikään

10
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Mihin aika 
kuluu golf- 
kierroksella? 

Esimerkillisen nopea pelaajamme kiertää 
5670 m pitkän kentän kolmeen tuntiin. 
Hän käyttää kierroksellaan 80 lyöntiä.

AJANKÄYTTÖ
Pelaaja:
  seisoskelee, odottaa tai etsii palloa 82  min
  kävelee tehokkaasti  75  min
  valmistautuu lyömään  20  min
  lyö palloa  3  min
                                                yht 180 min
 
Mailat:
  mailat bägissä  120  min
  mailoja käsitellään, mukaanlukien
  niihin nojaaminen  57  min
  mailoilla lyödään palloa  3  min
                                                yht 180 min

Pallo:
  on pysähtynyt kentällä  128  min
  on taskussa tai kädessä  45  min
  on ilmassa  4  min
  vierii kentällä  3  min
                                                yht 180 min
   
Koko pelin aikana maila on kosket tanut 
palloa yhteensä 0,05 sekuntia.  

Tuloskortin täyttämiseen liittyy, 
sa moin kuin sääntöihin yleensä, 
pal jon uskomuksia. Tuloskortin 

täyt tämisen puutteet ovat suomalaisessa 
golfissa yleisin syy, minkä vuoksi pelaaja 
suljetaan kilpailusta. Yleensä pelaaja syyt
tää virheestä merkitsijää, vaikka pelaajan 
vastuulla on oikeat tiedot kortissa.

Pelaajan oikeudet ja 
velvollisuudet

Sääntöjen laatija on asettanut pelaa
jan harteille kaikki tuloksen oikeellisuutta 
koskevat seikat. 

Golf on peli, jossa pelaaja toimii 
oman pelinsä tuomarina. Golfissa syntyy 
paljon tilanteita, joissa merkkaaja, kans
sakilpailija tai tuomari ei ole paikalla nä
kemässä pelitilanteita. Tällaisia tilanteita 
ovat esimerkiksi pallon liikahtaminen pai
  kaltaan, irrallisten haittatekijöiden kosket
taminen tai liikuttaminen esteessä, osu
minen palloon kahdesti, pelaajan pallon 
osuminen pelaajaan tai hänen varusteisiin
sa jne. Golf vaatii korkeaa moraalia, jotta 
näistä tilanteista langettaa itselleen asiaan
kuuluvat rangaistukset.

Pelaajan velvollisuudet sääntöjen 
mukaan ovat:
•  Pelaajan tehtävänä on kierroksen 
    jälkeen tarkistaa reikäkohtaiset 
    tulokset (Sääntö 66b).
•  Pelaajan on selvitettävä epäselvät    
    sääntökysymykset kilpailun toimi 
    kunnan kanssa pelattuaan toisen  
    pallon tai mahdollisista muita epä
    selvyyksistä (Sääntö 33a ja 66b).
•  Pelaajan on allekirjoitettava oma 
    korttinsa (Sääntö 66b).
•  Pelaajan tehtävänä on varmistaa, että 
    merkitsijä allekirjoittaa tuloskortin.
•  Pelaaja toimittaa tuloskorttinsa toi-
    mikunnalle mahdollisimman pian
    kierroksen päättymisen jälkeen. 
    Tarpeeton viivyttely johtaa kilpai
    lusta sulkemiseen (Sääntö 66b).
•  Tasoituskilpailussa pelaajan on var-    
    mistettava, että kortissa on hänen
    oikea tasoituksensa (Sääntö 62b).
•  Nelipallolyöntipelissä merkitsijän 
    tulee kirjata kultakin reiältä sen 
    pelaajan bruttotulos, jonka lyönnit 
    tältä reiältä otetaan huomioon.  
    Yhteenlaskettavien bruttotulosten 
    tulee olla pelaajakohtaisesti tunnis 
    tettavissa; muutoin joukue suljetaan 
    pelistä.

Mikäli pelaaja ei näitä sääntömää
räisiä tehtäviä suorita, suljetaan hänet 
kilpailusta Jos tarkistuksesta huolimat
ta korttiin on jäänyt todellista tulosta 
alempi tulos, suljetaan pelaaja kilpailus
ta. Todellista korkeampi tulos jää voi
maan (Sääntö 66d).

Jos pelaaja pelaa kilpailussa liian 
korkealla tasoituksella (esimerkiksi pe
laaja ei ole toimittanut vieraskenttien 
tasoitusta alentavia tuloksia tasoitustoi
mikunnalle), suljetaan pelaaja kilpailus
ta (Sääntö 62).

Pelaajan tasoitus on seuran tasoi
tusluettelon mukainen tasoitus. Ta soi 
tus toimikunnan tehtävänä on pitää lu
ettelo ajan tasalla ja pelaajan velvollisuu
tena on toimittaa kaikki tasoitukseen 
vaikuttavat tulokset viipymättä kotiseu
ransa tasoitustoimikunnalle.

Merkitsijän 
velvollisuudet

Merkitsijä on lyöntipelissä tarvittava 
pelaajan lyöntien kirjaaja. Merkitsijän teh
täviin liitetään toimintoja, jotka siihen ei
vät sääntöjen mukaan kuulu. Esimerkiksi 
luullaan, että merkitsijän tehtävänä on 
tuo mita pelaajan kaikki epäselvät sään
tötapaukset tai merkitsijän hyväksymä 
me nettely on sitten sääntöjen mukainen.  
Pelaajan lyöntien kirjaaminen edellyttää 
luonnollisesti pelin tarkkaa seuraamista 
ja sääntöjen laatija on selvästikin antanut 
sääntöjen noudattamisen valvontatehtäviä 
yhtäläisesti myös kanssakilpailijoille. 

Merkitsijän velvollisuudet 
sääntöjen mukaan ovat:

Lyöntipelissä toimikunnan määrää
mää kilpailijan tuloksen kirjaajaa kutsu
taan ‘merkitsijäksi’ (Marker). Hän voi 
olla kanssakilpailija, mutta ei tuomari.  

Harjoituskierroksella pelitoveri nor
maalisti toimii merkitsijänä. Pelaaja ei 
voi tehdä kilpailutulosta tai tasoitustu
losta ilman merkitsijää. Merkitsijällä on 
oltava tasoitus. Seura päättää voiko seu
ratasoituksellinen pelaaja olla merkitsijä. 

Merkitsijän tuloskorttiin liittyvät 
tehtävät:
•  Merkitsijä tarkastaa pelaajan tuloksen
    jokaiselta reiältä. Mahdolliset rangais   
    tukset lisätään tuloseen (Sääntö 66a).
•  Tuloskorttiin merkitään pelaajan 
    lyöntimäärä. Kortin täyttäminen tulisi 
    tehdä jokaisen reiän jälkeen.
•  Merkitsijä allekirjoittaa kortin ja 

    luovuttaa sen kilpailijalle kierroksen 
    päätyttyä.

Muita sääntöjen velvoittamia 
tehtäviä:
•  Merkitsijä tai kanssakilpailija tark-
    kailee pelaajan pallon nostamista ja  
    takaisin asettamista, kun pelaaja  
    nostaa  pallon pelikelvottomuuden 
    toteamista tai tunnistamista varten 
    (Sääntö 53 ja 122). Varsin tavalli
    nen väärinkäsitys on, että merkitsijän
    tehtävänä on nostaa pallon tunnista
    mista varten. Sääntöjen mukaan 
    pelaaja merkitsee ja nostaa pallonsa. 
    Merkitsijä saa tehdä sen vain pelaa
    jan luvalla, mutta mikään ei häntä 
    siihen velvoita.
•  Merkitsijälle tai kanssakilpailijalle    
    tulee ilmoittaa säännön 33 mukai  
    sesta toisen pallon pelaamisesta. 
•  Merkitsijälle tai kanssakilpailijalle 
    tulee ilmoittaa säännön 272a. 
    mukaisesta varapallon pelaamisesta.
•  Merkitsijä ja pelaaja eivät voi sopia  
    sääntöjen noudattamattomuudesta
    (Sääntö 13).

Mahdolliset erimielisyydet sääntöjen 
tulkinnoista merkitsijä ja pelaaja raportoi
vat kilpailun toimikunnalle.

Kilpailun toimikunnan 
velvollisuudet

Toimikunnan on annettava merkit
sijälle tuloskortti, jossa on asianomaisen 
kilpailijan nimi sekä kilpailun päivämäärä 
(sääntö 335). Selvyyden vuoksi on toi
mikunnan syytä merkitä korttiin myös 
kilpailun nimi ja lyöntijärjestys ensimmäi
seltä tiiltä. Tasoituskilpailussa toimikunta 
merkitsee tuloskorttiin kilpailijan tasoi
tuksen. (Sääntö 62b). Jos kilpailu käsittää 
useamman kierroksen, on kierroksen jär
jestysluku kortissa tarpeellinen. 

Toimikunnan vastuulla on tulosten 
yhteenlasku ja tasoituskilpailussa pelaa jan 
nettotuloksen laskeminen. Piste bogey
kilpailussa toimikunta vastaa pisteiden 
laskemisesta, korttiin merkittyjen brutto
lyöntimäärien mukaan.

Kilpailijaa ei voida rangaista siitä, 
että hän ei ole merkinnyt korttiinsa tieto
ja, jotka toimikunnan olisi pitänyt siihen 
merkitä.

Toimikunnan on ilmoitettava kilpai
lijoille minne ja kenelle tuloskortit kilpai
lun jälkeen palautetaan.

osmo.saarinen@hotmail.com

Tuloskortti ja sen täyttäminen

Sääntöpalsta
Osmo Saarinen

Oletko joskus ihmetel  lyt, mihin aika 
kuluu golfkierroksen aika na? Alla
oleva tutkimus-
tulos antaa siitä 
osviittaa. Vaikka 
tässä tutkimuk-
sessa onkin 
kent tää kierretty 
kol meen tun tiin, 
voit muun taa 
sen mielessäsi 
neljään tun tiin. 
Oleelliset seikat 
eivät siitä muutu.

HGK:n Eila Koutuaniemi reikäpelin 
SM-kisoissa Messilässsä viime kesänä.  
Kuva: Juha Taskinen

Varaukset: Aurinkomatkojen 
puhelinmyynti 0600 060606 
ma-pe 9-19 ja la 10-16.
Puhelun hinta on 1,97 euroa/
vastattu puhelu + pvm. 
Aurinkomatkojen toimistot ja 
250 matkatoimistoa kautta maan.  
www.sungolf.fi

Parhaat golfkohteet!

Tarkemmat tiedot www.sungolf.fi 

ja Aurinkomatkojen SunGolf -esitteestä.

Tässä pari hyvää esimerkkiä Espanjan parhaista pelipaikoista,

 joissa asut hyvin ja pelaat huippugolfia huippuedullisesti.

Andalusia: Almenara  
Almenara en Sotograndessa asut upeissa vuoristomaisemissa 

Espanjan parhaimmistoon kuuluvien kenttien ympäröimänä. 

Pääset toteuttamaan peliunelmasi – hotellin omalla kentällä 

saat pelata veloituksetta kierroksen päivässä!

SunGolf-pelimatkalähdöt 3.3. ja 10.3.2011. 

Hinta 1360 €/1 vk ja 2290 €/2 vk sisältää lennot, majoituksen 

Almenara en Sotogrande -hotellissa, buffetaamiaiset ja 4 illallista, 

6 green feetä/vk (4 x Almenara ja 2 x La Reserva).

Gran Canaria: Anfi Tauro
Kanariansaarten uusi ykköskohde golfaajille sijaitsee Puerto Ricon 

lähistöllä, vehreissä maisemissa meren äärellä. Anfi Emerald Clubin 

sviittitason huoneistoista avautuu upeat näkymät aavalle Atlantille 

ja championship-kentälle, jolle pääset pelaaman veloituksetta 

5 kierrosta viikon lomallasi. Voit lähteä valmiiksi järjestetylle 

SunGolf-pelimatkalle, suomalaisen pron vetämälle SunGolf-kurssi-

matkalle tai omatoimiselle golflomalle.

SunGolf-pelimatkalähdöt 12.3. ja 19.3.2011. 

Hinta 1360 €/1 vk ja 2190 €/2 vk sisältää lennot, majoituksen Anfi 

Emerald Club -huoneistohotellissa, aamiaiset ja 6 illallista, 5 green 

feetä/vk ja kaikki kuljetukset.

Sungolf_105x297_SenioriGolf.indd   1 11.10.2010   13:38:35
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Hiekkalyönti 

A mmattigolfarien mie
lestä hiekkalyönnit 
ovat helpoimpia golf 
lyöntejä. Näin var

masti on, mutta miten kummassa 
sydän pysähtyy aina, kun pallo 
ajau tuu hiekkaesteeseen. Etenkin 
kun kyseessä on hiekkaeste, jossa 
on korkea lippa ja pallo makaa ai
van lipan alla.

Parhaimmillani/pahimmilla
ni olen kilpailussa par3 väylän 
bunkkerissa lyönyt palloa 14 ker
taa, saaden tulokseksi siltä väylältä 
yhteensä 16 lyöntiä. Ei kovin mu
kavaa, varsinkaan kun on lyöntipe
li. Muistan kuinka kanssapelaajat 
katsoivat kauhistuneina, kun taoin 
hiekkalyöntejäni kerta toisensa jäl
keen. Kaikista viisainta olisi ollut, 
että olisin lyönyt pallon hiekkaes
teestä sivullepäin, etenkin kun sil
lä reunalla ei ollut korkeaa lippaa. 
Kanssapelaajathan eivät saaneet 
neu voa, vaan he katselivat vieressä 
avuttomina ja yrittivät pitää epätoi
voisesti laskua lyönneistäni. Siinä 

vaiheessa talonpoikaisjärkeni oli 
jää nyt narikkaan.

Olen ottanut monia oppitun
teja hiekkalyönneistä ammattilaisil
ta. Lisäksi olen saanut kanssapelaa
jilta lukuisia määriä neuvoja siitä, 
miten pallo saadaan nostetuksi 
hie kasta pois. Neuvot ovat olleet 
mal li kkaita, mutta ne eivät vain 
ole menneet perille. Oppitunneista 
olen kirjannut itselleni muistilistan, 
jota olen yrittänyt seurata. Mutta 
niin kuin useimmiten käy, ei tule 
harjoiteltua lyöntejä itse bunkkeris
sa, vaan harjoitukset jäävät useim
miten kilpailujen varaan. Tulos on 
myös sen mukainen. 

Ohjeita hiekkalyönneistä löy
tyy mo nesta eri paikasta. Olen 
kir jannut tässä saamiani ohjeita, 
kuinka päästä hiekkaesteestä pois. 
Tietenkin helpointa olisi, että ei 
löisi palloa bunkkeriin, mutta sel
laista ohjetta ei välttämättä aina 
pysty noudattamaan. Ehkäpä näistä 
muistiinpanoista voisi jollekin olla 
hyötyä. Kuvassa Marja Virta European-kentän bunkkerissa Irlannissa

– seniorigolfarin painajainen – vai onko?

Hiekkalyönti
Suuntaus: 
Suuntaa lyöntisi aina vasemmalle

Mailan lapa: 
Aukaise mailan lapa kunnolla
Ajattele ”munankeltuaista” – pyyhkäise se mailalla
Älä osu itse palloon – osu hiekkaan ensin ja anna 
hiekan ”viedä” pallo

Lipan alta lyönti: 
Asento siten, että myötäilet bunkkerin ”rinnettä”

Pallo aivan lipan vieressä:
Pidä mailan lapa suorassa ja lyö voimakkaasti 
hiekkaan ennen palloa – maila pysähtyy hiekkaan

Väyläbunkkeri: 
Asettaudu palloon nähden samoin kuin normaa 
lissa lyönnissä, mutta ota mutama sentti vasem 
malle ennen väyläbunkkerikerilyöntiä

Talvellakin voi harjoitella hiekkalyöntejä – näin 
minulle on kerrottu. Hyviä sisäharjoitteluja! 

                                                Pirkko Holmela
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Golfmukavuuslaitoksia Suomesta 
– arvaa miltä kentältä    Koonnut ja kuvannut: Marja Virta



38   SENIORIGOLFARI 2/2010 SENIORIGOLFARI 2/2010     39

Lassin kolumni

Tilastokeskuksen mukaan 
yli 65vuotiaiden määrä 
kasvaa Suomessa tällä vuo

sikymmenellä noin 35 000 hen
gen vuosivauhtia ja vuonna 2020 
heitä lasketaan olevan yhteensä jo 
1,3 miljoonaa. Päinvastoin kuin 
yleensä luullaan, eivät tämänikäi
set ihmiset ole välttämättä mikään 
rasite yhteiskunnalle. 

Pari kuukautta sitten Suo
men Yrittäjien pääekonomisti Ti
mo Lindholm kertoi Helsingin 
Sanomissa, että lähivuosina eläk
keelle siirtyvä väki on vauraampaa 
kuin koskaan aikaisemmin. Hän 
kertoi myös havainneensa, että 
80 % kaikista pankkitalletuksista 
on yli 60vuotiailla, mikä rahalli
sesti tarkoittaa 50 miljardia euroa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa myös 
sitä, että Suomen yhä parempi
kuntoisilla seniorikansalaisilla on 
vuositasolla ja vielä pakollisten 
me nojen jälkeenkin, jopa 10 mil
jardia euroa itsensä hemmotteluun 
ja elämän laatunsa parantamiseen.

Minusta tässä olisi Suomen 
Golfliitolla mainio tilaisuus tuoda 
uutta maksukykyistä väkeä lajin 
pariin eli suunnata markkinointi
ponnistelujaan tähän suureen ih
misjoukkoon, joka juuri nyt etsii 
terveellistä tekemistä eläkevuosik
seen, joiden määrä näyttää koko 
ajan vain kasvavan. Liiton pitäisi 
muutenkin mitä pikimmin tarkis
taa kantansa ikäihmisten suhteen 
sillä en havainnut SGL:n pitkän 
tähtäimen suunnitelmassa juuri

kaan senioriasiaa. Paljon puhu
taan sen sijaan junioritoiminnasta 
ja kilpagolfista, jotka ovat tieten
kin mukavia asioita, mutta jotka 
lähinnä vain vievät rahaa. 

Kaikkien ns. ”urheiluniilo
jen kin” pitäisi ymmärtää, että 
golfissa tar vitaan yhä enemmän 
näitä perusharrastajia, joita myös 
maksumiehiksi kutsutaan. Silloin 
meillä on jatkossakin rahaa tu
kea näitä kivoja oheistoimintoja 
kuten juuri huippugolfia. Vaikka 
olen itse aina ollut intohimoinen 
urheilumies, joka iloitsee aidosti 
vaikkapa suomalaisgolfarien me
nestymisestä maailmalla, en voi 
sulkea silmiäni siltä tosiseikalta, 
että golfin iso juttu on kuitenkin 
ihan muualla. Väestön vanhetessa 
lajin terveysvaikutukset tulevat 
näyttelemään aina vain suurempaa 
roolia, mikä on siitä hyvä juttu, 
että tosissaan lajia harrastavia on 
tulossa paljon lisää, kunhan muis
tamme vain pitää ovet auki.

Viime aikoina on puhuttu 
paljon kaukojäsenten ja halpape
laamisen aiheuttamista ongelmista 
eli asioista, joista ei vauraiden se
niorien kohdalla tarvitsisi huolta 
kantaa. Seniorien massiivinen mu
kaantulo tervehdyttää koko alam
me. Osakekauppa virkoaa, eikä 
golfyhtiöiden tarvitsisi enää har
rastaa perusjäsenistöä ärsyttävää 
alennusmyyntiä. Kun taloudelliset 
asiat saadaan kuntoon, voimme 
lopulta taas päästä todistamaan 
sellaistakin ihmettä kuin jonkin 

aivan uuden kentän rakennus
hanketta. Juuri nythän ei kukaan 
tervejärkinen ihminen, yhteiskun
nasta puhumattakaan, satsaa gol
fiin mitään. 

Monissa la  jimme päättäjissä 
tuntuu edelleenkin istuvan sitkeäs
ti jonkinlainen ikäkompleksi eli 
hä vetään harrasta jien korkeata 
keskiikää sen sijaan, että olisim
me ylpeitä siitä kuinka lajimme 
sopii todella kaikenikäisille. Olen 
kuullut liiton miesten puhuvan 
siitä, kuinka nyt kannattaa panos
taa nuoriin mm. siitä syystä, että 
kun me nykyse niorit poistumme 
kuvasta, uusia on kasvamassa. 
Minusta tämä ei mene ihan näin. 
Olen pannut merkille kuinka golf 
antaa eniten sellaisille ihmisille, 
jotka aloittavat sen vasta myöhäi
sessä keskiiässä. Onnellisempia 
ihmisiä tapaa harvemmin. Olen 
itse ollut mukana niin kauan, että 
olen toisaalta nähnyt monien ta
kavuosien nuorten hyvien pelaaji
en lopettavan golfin tuskastunee
na siitä kun peli ei enää suju tai 
muuten maistu, niin kuin silloin 
ennen.

Nyt näen jo sieluni silmillä 
golfliiton ja sen yhteistyökump
panien kokosivun ilmoituksen 
Helsingin Sanomissa, jossa golfin 
ylivoimaisia terveysvaikutuksia 
ko  rostamalla haetaan uusia, omas
ta hyvinvoinnistaan ja pitkästä 
iästä kiinnostuneita ihmisiä jouk
koomme. 

Lassi Tilander

Seniorien 

Talvipäivät 
Vierumäen Urheiluopistolla 29-30.1.2011

 Lauantai 29.1.2011 
  klo 10.00 alkaen
 

• SGS:n näkymät, kilpailuohjelma ja 
jäsenpalvelut 2011 

• Golfarin kunto- ja perusharjoittelu
• Mentaaliharjoitus ja sen merkitys 

golfarille
• LounaS
• ohjattua kuntoliikuntaa:           

sauva- ja lumikenkäkävelyä, uintia,  
zumbaa, viihdekeilailua ym.

• Päivän päätteeksi päivällinen ja 
yhteinen illanvietto
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Osallistumismaksu
99,-/hlö sisältäen majoituksen kahden hengen 
huoneessa, ruokailut ja ohjelman. 
Yhden hengen huoneen hinta 135,-  

 Sunnuntai 30.1.2011
  klo 9.00 alkaen

• Saimaan Senior Scramble Tour, 
Veikko Purhonen, senioripj. IG

• Mitä golfarin tulee tietää 
golfvälineiden hankinnasta

• Huippu-urheilu ja sen haasteet 
• LounaS
• Golfharjoittelua

        Kelpaavatko 
seniorien miljardit
Suomen golfille?

Ilmoittaudu 24.1.2011 mennessä
sähköpostitse: ilmo.seniorit@golf.fi 
tai p. (09) 348 125 20
Lisätietoja: ole Johansson p. 040 746 2626
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LÄHETTÄJÄ:
Suomen Golfliiton Seniorit
Radiokatu 20
00093 SLU

Esityslista:
  valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri           
  valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  valitaan kaksi äänten laskijaa
  todetaan kokouksen laillisuus
 - vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
  valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle kolmeksi vuodeksi
  valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
  vahvistetaan tulevan vuoden liittymis ja jäsenmaksujen suuruus sekä 
    myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus
  vahvistetaan tulevan kauden talousarvio ja toimintasuunnitelma
  käsitellään SGS:n hallituksen ehdottama sääntöjen muutosehdotus
  päätetään yhdistyksen rekisteröinnistä
  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista on hallitukselle    
    tehty kirjallinen imoitus ennen lokakuun 15. päivää kuluvaa vuotta.
  kokouksen päättäminen   

Tervetuloa!
HALLITUS

OPEN FORUM
Samana päivänä ja samassa paikassa järjestetään klo 14.00 alkaen tiedotus ja keskustelu 
tilaisuus, joka on avoin kaikille golfseurojen jäsenille.

Ohjelma
14.00 Tilaisuuden avaus  Pertti Raimiala, SGS 
14.15 Ensi kauden kilpailut ja vuoden Heli Ekström, SGS,  
 2010 kilpailujen palkintojen jako Sakari Finne, SGS, 
  Armas Loponen, SGS
15.00 Tauko
15.20 Saarenmaa golfkohteena, matkojen Kristel Reinfeldt, Crystal Agency
 järjestäminen ja matkakokemuksia Pertti Raimiala, Ole Johansson, SGS
16.00 Kansainvälinen kilpailutoiminta ja       Timo Karvinen, päävalmentaja, pro PGA 
 valmistautuminen kilpailuun  
16.40 Kahvitarjoilu
17.00 SGS:n vuosikokous (kts. yllä) 

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista liiton toimistoon 12.11.2010 mennessä: 
ilmo.seniorit@golf.fi tai p. (09) 3481 2520.   Lisätietoja: Ole Johansson, p. 040 746 2626.

VUOSIKOKOUSKUTSU 
Suomen Golfliiton Seniorien jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen 

syyskoukseen, joka pidetään torstaina 18.11.2010 klo 17.00 
Hotelli Kuninkaantiessä, Lakelankatu 1, 02770 Espoo

m


