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SGS:n 30-vuotisjuhlavuosi on kulke-
nut hyvin onnistuneesti.
   Tapahtumat ja kilpailut ovat ke-

ränneet ennätyksellisiä määriä senioreita 
yhteen ja myös kilpailuissa ulkomailla on 
saavutettu hienoja sijoituksia.

Kauden alusta alkaen Finnish Senior 
Tourin, Haastajatourin ja Aluetourin kil-
pailut täyttyivät innokkaista pelaajista ja 
kun sama aktiivisuus jatkui koko kauden 
niin kaikkiaan näissä kilpailuissa tehtiin 
kesän kuluessa ennätykselliset reilusti yli 
4000 kilpailukierrosta.

Tällaisen kilpailuruletin onnistumi-
nen edellyttää paljon työtä, hyvää yhteis-
toimintaa ja aktiivisia pelaajia.

Haluankin tässä kiittää SGS:n kilpai-
luista vastaavia henkilöitä, kilpailujen jär-
jestäjiä, kaikkia toimitsijoita ja kilpailijoita 
hienosti hoidetusta kaudesta!

Kilpailuihin mennyt kausi toi uu-
tuutena M55-sarjan joukkuekisan, mikä 
käytiin 24 joukkueen kesken. Joukkuekisa 

sai erittäin hyvän vastaanoton ja nyt on jo 
tiedossa, että kisa jatkuu ensi vuonna SM-
kisana.

Yksi kielteinenkin asia jäi mieleeni 
kuluneen kauden seniorikisoista. Kytäjällä 
pidettyjä M55-sarjan SM-kisoja häiritsi 
ukkonen ja se aiheutti aikatauluun muu-
toksia. Tämä näkyi valitettavan useana 
poisjääntinä toiselta ja varsinkin kolman-
nelta kierrokselta. Nämä perusteettomat 
poisjäännit eivät kuulu SM-tasoisiin kisoi-
hin ja jatkossa niihin puututaan tiukasti.

Kansainvälisistä seniorikisoista on 
tar kempia juttuja tässä lehdessä, mutta 
miesten M55 sarjan kisoista on mainittava 
hienot neljännet sijat. Sekä EGA:n EM-
kisoissa että ESGA:n mestaruuskisojen 
scr-sarjassa Suomen joukkueet pelasivat 
hienosti ja sijoittuivat aivan mitalien tun-
tumaan neljänsiksi. EM-kisoissa sijoitus 
oli paras koskaan saavutettu!!

Kuluneen kauden kohokohtiin kuu-
lui myös SGS:n  jäsenmäärän saavuttama 

10.000:n raja. Jäsenmäärä jatkoi tänäkin 
vuonna tasaista kasvuaan ja kesän loppu-
puolella ylitimme tämän ”maagisen” rajan. 
Saavutus on hyvä ja antaa meille seniori-
asioita hoitaville uskoa asiaamme ja luotta-
musta tekemiseemme. Työ jatkuu.  

Juhlavuoden ohjelmassa ovat vielä 
marraskuun 22. päivänä pidettävä syysko-
kous ja samana päivänä alkava juhlaristeily 
Tallinnaan. Toivonkin tapahtumiin run-
sasta osan ottoa.

Tulevaa talvikautta seniorigolfarit 
voi vat helpottaa osallistumalla seniori-
en talvipäiville Vierumäellä tammikuun 
lopussa tai lähtemällä mukaan talven jä-
senmatkoille. Näistäkin tarkempia tietoja 
toisalla tässä lehdessä.

Kiitän kaikkia jäseniä kuluneesta 
kaudesta ja toivotan mukavaa, aktiivista ja 
liikuntapainotteista talvikautta.

Ollaan valmiina kun golfkausi 2012 
alkaa!

Pertti Raimiala 

  Puheenjohtajalta

Seniorien juhlavuosi mennyt hienosti!
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Suomen Golfseniorit ry
Suomen Golfseniorit 
-yhdistyksen tarkoi -
tuksena on kehittää 
seniori golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, yllä-
pitää kou lutus- ja 
valmennustoimintaa ja 

saattaa seniori-ikäiset golfseurojen jäsenet 
SGS:n toiminnan piiriin. Yhdistyksen 
jäseniksi hyväksytään miehet sinä vuonna 
kun he täyttävät 55 vuotta ja naiset 50 
vuot ta. Jäsenmaksun mak sa neita senioreita 
on vuoden 2011 lokakuussa yli 10 000.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa 
kehitetään entistä monipuolisem maksi 
ja eri pelaajatasot kattavaksi. Keskeiset 
tapahtumat ovat SM-kilpailut sekä Fin-
nish Senior Tour, johon SM-kisojen 
ohella kuuluvat Finnish Senior Open, 
Senioripokaalit, Senior Open ja kolme 
erillistä scratch-kilpailua. Lisäksi jär-
jes te tään eri seniori-ikäryhmille Senior 
Haastajatour ja Senior Aluetour. Edellä 
mainituista SM-kilpailut ja Finnish 
Senior Open ovat avoinna myös SGS:ään 
kuulumattomille Suomen Golfliiton 
jäsenseurojen seniori-ikäisille pelaajille. 
Finnish Senior Open on avoin myös 
ulkomaisille pelaajille. 
     Kansainvälisen kilpailutoiminnan 
pää tapahtumat ovat EGA:n (European 
Golf Association) järjestämät miesten ja 
naisten EM-kisat sekä ESGA:n (Union 
of Eu ro pean Seniors Golf Associations) 
järjestämät 55- ja 70-vuotiaiden miesten 
joukkuemestaruuskilpailut. Naisten vas- 
taavat ESWGA:n (European Senior 
Women Golf Associations) mestaruus-
kilpailut kantavat nimen Marisa Sgaravatti 
Trophy.  

Muu	toiminta
Seniorigolfareiden välinen toiminta tapah- 
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro-
jen jäsenistöstä on keskimäärin n. 40 %
Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei-
set Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. 
SGS järjestää suosittuja golfmatkoja 
yhteistyössä matka toimistojen kanssa. 
SGS on ostanut tai vuokrannut jäsenis-
tönsä käyttöön eri kentiltä pelioikeuksia, 
joita jäsenet voivat käyttää maksamalla 
toi mistomaksun. Lisäksi jäsenet saavat 
alennuksia greenfee maksuista tietyillä 
kentillä. SGS ylläpitää myös omia netti-
 sivuja ja julkaisee Seniorigolfari-nimistä 
jäsenlehteä kaksi kertaa vuodes sa.    
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää-
räi sen syyskokouksen valitsema hallitus, 
joka toimii myös Suomen Golfliiton 
senioritoimikuntana.

 SGS:n	hallituksen	jäsenet,
	heidän	toimikautensa	ja	
vastuualueensa	vuonna	2011

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

Heikki	Hallaranta, SaG, 
2010 – 2012 
Varapuheenjohtaja, 
kilpailut
Puh: 0500 600 101
hhallaranta@
smail.fi 

Heli	Ekström, HGK 
2010 – 2012 
Kilpailutoiminta naiset
Puh: 050 511 0722 
heli.ekstrom@
avenida.fi

 
Ole	Johansson, EGS
2009 – 2011 
Sihteeri, Seniorigolfari-
lehti  
Puh: 040 746 2626
ole.johansson@
ecsad.inet.fi 

Teuvo	Käyhty, VG
2011 – 2013 
Jäsenpalvelut, 
pelioikeudet 
Puh. 050 555 3974
mkht.kayhty@
kolumbus.fi

Armas	Loponen, TawG
2009-2011 
Haastajatour, Aluetour, 
senioritoimikunnat
Puh: 050 432 9391
armas.loponen@
pp.inet.fi

Tiina	Pesonen, PaG
2011-2013 
Rahastonhoitaja
Puh: 050 368 7858
pesonen.tiina@
hotmail.com

Teija	Laitto, SGC
SGL:n hallituksen 
edustaja 
Puh: 050 533 0779
teija.laitto@
gmail.com

SGS:n	toimisto	Suomen	
Golfliitossa:

Kirsi	Kankaanranta
Puh (ma-ke): 
(09) 3481 2244
kirsi.kankaanranta@
golf.fi

sgs@golf.fi
seniorit@golf.fi
ilmo.seniorit@golf.fi

Numero 2/2011, 11. vuosikerta
ISSN 1797-209
Seniorigolfari ilmestyy kaksi kertaa vuodessa  
    

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

Toimituskunta
Pertti Raimiala, 
vastaava päätoimittaja
puh. 0400 987 173

Ole Johansson
puh. 040 746 2626

Ulkoasu
Ole Johansson
puh. 040 746 2626

Paino
Painotalo Miktor Oy, 
Helsinki
 

Kansikuva
Aamu-usvaa Portugalin
Praia D´El Rey:ssä   
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SGS:n 30-vuotisjuhlan kuuniaksi järjestettiin 

tänä kesänä perinteiset Kesäpäivät neljällä paikkakun-

nalla ympäri maata. Pitopaikoiksi oli valittu Lohja, Pori, Oulu

ja Mikkeli.  Kaikki tilaisuudet keräsivät runsaan osanottajajoukon 

ja säiden haltijat olivat järjestävien seurojen puolella. Haluamme 

näin kiittää St.Laurence Golfia, Porin Golfkerhoa, Oulun Golfkerhoa 

sekä Golf Porrassalmea hienoista järjestelyistä. Ensi vuonna 

tapaamme Kesäpäivien merkeissä ainakin Kotkassa ja 

Vammalassa, kolmas paikkakunta on vielä auki.

Tekstit: Seppo Rönkkö
Kuvat: Anneli Kaikkonen, Heikki Hallaranta ja Ole Johansson

Lohjan Kesäpäivillä yleisöä viihdytti 
eksoottinen Gemma Morales

holari KenTällä, 
lounaS lohjan TallinVinTillä

Suomen Golfseniorien  kesäpäivien kier-
ros käynnistyi tänä vuonna Lohjalta 4. 
heinä kuuta. Yhteiseen suvitapaamiseen St. 

Laurence Golfin kentällä  osallistui  lähes 90  jä-
sentä väen jakaantuessa tasapuolisesti miehiin 
ja naisiin. Pitkän hellejakson jälkeen säänhaltija 
armahti seniorit sopivasti pahimmalta paahteel-
ta, joten tapahtumaa voitiin viettää raikkaassa ja 
saatteettomassa kesäsäässä.

Kesäpäivien ohjelmaan keskeisesti kuulu-
va leppoisa kilpailukierros sujui Kalkki-Petterin 
kentällä alle viiden tunnin.

Kilpailun kohokohdaksi kohosi eittämättä 
oman seuran Armi Johanssonin tekemä hole-in-
one kahdeksannella väylällä. Holari oli pelaajan 
ensimmäinen ja syntyi uudenuutukaisella draive-
rilla.

Sekä miesten että naisten sarjassa käytiin ta-
sainen taisto mainioin tuloksin. Naisten sarjassa voitto irtosi 39 
bogeypisteen tuloksella ja miesten sarjassa voittoon tarvittiin pe-
räti 42 pistettä.

Pelikierroksen jälkeen seniorit nauttivat lou naan ja seura-
sivat tunnelmallisessa tilassa tallinvintillä myös kesäpäivien oh-
jelma-antia. St. Laurence Golfille kiitokset senioritapahtuman 
hienoista järjestelyistä

  S
eniorien     n

el jät   
  K

esäpä ivä t

Lohjan kesäpäivien tulossatoa:
Naiset: 1.Puuppo Kyllikki StLG 39 pist., 2. Saarinen Marja SHG 
39, 3. Toivonen Vellamo Kurk 39, 4. Heino Hannele StLG 37, 5. 
Raimiala Eila HyG 37
Miehet: 1. Käyhty Teuvo VG 42, 2. Makkonen Jouko StLG 42, 
3. Santanen Matti PGH 39, 4. Mustonen Timo StLG 37, 5. 
Toivanen Ilkka StLG 36

>>>

w w w
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Se
niorien        

     Kesäpäivät  

pohjoiSinTa 
KeSäpäiVää 
VieTeTTiin 
ouluSSa
 

pori KoKoSi 
KeSäpäiVäVieTToon 
yli 80 Senioria

Se
niorien        

     Kesäpäivät  

Golfseniorien kesäpäiväkiertue jatkui tiistaina 19. 
heinäkuuta Porissa. Satakunnan keskukseen ja jaz-
zin kehtoon oli kokoontunut 83 golfin ystävää, joi-

ta Porin Golfkerholla tervehti aamulla pienoinen sadekuu-
ro. Muutoin päivä saatiin viettää kuuman nihkeässä säässä 
pelaten, seurustellen, iloiten ja lohisoppaa nauttien.

Porukan viihdyttämisestä huolehti viihteen veteraani 
Erkki Liikanen, joka esiintyi tutun letkeällä tyylillään ju-
tustellen ja laulaen. ”Ekin” johdattamana yhtyi myös senio-
rijoukko mukaan lauluun.

Paitsi lähiseudulta Poriin oli saavuttu kesäpäivän viet-
toon hieman kauempaakin. Runsaslukuisesti oli edustettu-
na eritoten Nurmijärven golfklubi, jonka senioriryhmä oli 
liittänyt Porin kesäpäivät oman pelikiertueensa yhteyteen.

Kesäpäiväväki sai pelata kilpailukierroksensa Porin Golf-
kerhon hyväkuntoisella kentällä. Naisten sarjan voitti 38 pis-
teen tuloksella LGV:n Sirkka Ristilä, mutta seuraavat neljä sijaa 
menivät Porin Golfkerhon omille senioreille järjestyksessä Sirpa 
Wirtavuori, Tuija Talasma, Seija Routimo ja Tuija Kiviaho.

Porilaiset valtasivat miesten sarjassa mitalisijat. Voittoon pe-
lasi Olavi Ketonen, toiseksi tuli samalla 38 pisteen saaliilla Lasse 
Ranne ja kolmas oli Hannu Vienola. PGK:n kärkikolmikon jäl-
keen seuraavat kaksi sijaa valtasivat KotoG:n Risto Montonen ja 
LoG:n Sakari Sotka.

Ensimmäistä kertaa myös Pohjois-Suomi pääsi osallisek-
si Suomen Golf seniorien kesäpäivätapahtumasta. Su vi-
tapaaminen otettiinkin Oulussa ilolla vastaan, mistä ker-

too Oulun Golfkerholle 27. heinäkuuta kokoontuneiden senio-
rien määrä, yhteensä 86 kesäpäivän viettäjää.

Tätäkin tapaamista suosi kesäisen lämmin sää. Myös päivän 
ohjelma noudatti tuttua kaavaa kilpailuineen, yhteisine aterioi-
neen ja viihdetarjontoineen. Musiikkipuolesta huolehti PariCafe-
kaksikko.

Hyväkuntoisella kentällä käydyssä kilpailussa eritoten mie-
het intoutuivat huimaan pistesaalistukseen, kun peräti seitse-
män kilpailijaa pelasi alle oman tasoituksensa. Voitosta käytiin 
tasapäinen taisto, joka kääntyi lopulta oman seuran Esa Juntusen 
eduksi. Toisen sijan samalla 41 pisteen tuloksella kuittasi Juhani 

Meriläinen. Myös seuraavat kolme sijaa menivät OKG:n omille 
pelaajille järjestyksessä Hannu Törrönen, Ilkka Okkonen ja Toni-
Pekka Hanka.

Jos miehet juhlivat kilpailussa suurella osallistujamäärällä ja 
kovilla tuloksilla, ottivat naiset hieman hillitymmin. Parhaiten 
21 naisen joukossa pelasi OGK:n Salme Kelho, jonka voittotu-
los oli 38 bogeypistettä. Samalla tuloksella saman seuran Anneli 
Poukkula oli toinen, mutta kolmannen sijan valtasi Tahkon 
Golfseuran Maija Hakkarainen. Häntä seurasivat neljäntenä 
ja viidentenä jälleen järjestävän seuran Toini Törmänen ja Seija 
Kukkonen.

MiKKeliSSä Kauden KeSäpäiVien
ennäTySyleiSö

Suomen Golfseniorien kesäpäivät huipentuivat Golf-
Porrassalmessa Mikkelissä keskiviikkona 3. elokuu-
ta. Kutsu oli kiirinyt hyvin lähiseudun ja hieman 

kaukaisempiinin seuroihin, sillä Annilan kartanon maise-
miin kokoontui yhteensä 95 senioria, joista miehiä 63 ja 
naisia 32. Näin SGS:n juhlavuoden neljäs ja samalla vii-
meinen kesäkokoontuminen saavutti ennätysyleisön, jos-
ta tosin ei muillakaan paikkakunnilla paljoa jälkeen jääty. 
Kauden edelliset tapahtumat kokosivat tasaisesti runsaan 
80 seniorin osanottajajoukon.

Auringolla ja lämmöllä kesäpäiväväkeä tähän saakka 
hellinyt säänhaltija ei tehnyt Mikkelissäkään poikkeusta, 
sillä päivä oli pelaamiseen ja yhteiseen tapaamiseen mitä 
mainioin. Tuulta oli vain nimeksi ja elokuun alun aurin-
koa sopivasti.

Mutta kuten SGS:n puheenjohtaja Pertti Rai mia-
lakin palkintoja ja kiitosta jakaessaan totesi: ei yksin hyvä 
sää riitä onnistuneen tapahtuman takeeksi, vaan tunnel-
maan tarvitaan myös iloiset ja mukavat ihmiset. Sanat 

kohdistuivat paitsi osanottajiin myös Golf-Porrassalmen aulii-
seen ja leppoisaan palveluun. Oman lisänsä Annilan tunnelmaan 
loihti hanuristi Jussi Marttinen, jonka soittopelistä pihapiiriin 
kaikuivat monet tunnetut suvisävelet.

Porrassalmen historiallisille taistelutantereille sijoittuvalla 
golfkentällä seniorit kävivät haulikon laukauksen saattelemana 
oman kamppailunsa, leppoisassa hengessä pistebogeyna pelatun 
kesäpäiväkisan.

Tasaisen naisten sarjan voitti Tarinan Aija Finne 37 pisteel-
lä. Häntä seurasivat pisteen pienemmällä tuloksella Eila Raimiala 
(HyG) sekä kotikentällään pelanneet Malla Vanhanen ja Alice 
Virtanen. Kuuden parhaan joukkoon mahtuivat vielä 34 pistettä 
pelanneet Eila Kumela (GP) ja Ritva Lappalainen (IG).

Miesten sarjassa ei pisteitä säästelty, kun koko kärkikuusikko 
pelasi alle oman tasoituksensa. Voitto heltisi 43 pisteen tuloksella 
ja siitä vastasi IGS:n Raimo Salo. Hänen jälkeensä kolme seuraa-
vaa sijaa valtasivat järjestävän seuran seniorit John Öström (42), 
Tuomo Haikarainen (41) ja Lauri Suninmäki (39) LoG:n Pekka 
Röppänen oli viides (38) ja GP:n Harry Kärkkäinen kuudes (37). 

w w w

w w w
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KUINKA SAAdAAN AURINKOMATKOJEN 
KESKUS TUKKOON 

Se onnistuu seniorigolfareilta helposti kun kysees-
sä on ensimmäinen seniorimatka Espanjan mantereel-
le, meren rannalle Andalusiaan, Costa del Solille eli 
Aurinkorannalle.  Uusi matkakohde Atalaya Park Golf 
& Country Club oli niin suosittu, että kahden viikon 
matkat myytiin puolen tunnin sisällä loppuun ja jonoon 
jääneille järjestettiin vielä ylimääräinen viikko.  Kolmen 
viikon matka-aika toteutui 31.3.-21.4. Ensimmäisellä 
viikolla mukana oli 60, toisella 64 ja kolmannella viikolla 
38 golfaajaa. 

Atalaya sijoittuu Esteponan ja Malagan väliin. Nimi 
Aurinkorannikko tulee kuulemma siitä, että siellä on 325 
sateetonta päivää vuodessa. Kolmen viikon aikana meillä 
oli vain kaksi sadepäivää ja tuolloinkin sade alkoi sopivas-
ti vasta pelikierrosten jälkeen. 

HAASTEELLISET KENTÄT
Atalaya Parkissa on kaksi kenttää, vanha ja uusi. 

Molemmat kentät ovat viiden minuutin ajomatkan pääs-
sä hotellilta ja matka taittui sujuvasti hotellin omalla bus-
silla mennen tullen. Vanha kenttä on rakennettu 1968 ja 
sen on suunnitellut saksalainen Bernard von Limburg. 
Kentän par on 72 ja pituutta keltaisilta tiiltä tulee 5860 
metriä. Kenttä on puistomainen, väylät le veät, greenit 
olivat nopeat ja monen kohtaloksi koituivat – kentän 
omaa esitettä siteeraten –  ”kuplivaa marmolina -hiek-
kaa” olevat bunkkerit, joita kentältä löytyi runsaasti.  
Olipa yksi väylä nimetty Los Bunceros -väyläksi.

Teksti ja kuvat: Tiina Pesonen

on nimensä ja 
maineensa veroinen 
golfaajan unelma  

Uuden kentän par on 71 ja 
pituutta keltaisilta tulee 5044 met-
riä. Kenttä on rakennettu 1990 ja 
sen on suunnitellut Paul Krings. 
Uudelta kentältä on upeat maise-
mat Välimerelle sekä Gibraltarille. 
Kenttää mainostetaan yhtenä alueen 
luonnonmukaisimpana ja kauneim-
pana kenttänä. Väylät olivat kapeita 
mutta kohtuullisen lyhyitä. Haasteita 
lisäsi väylien kaltevuudet sekä varsin-
kin erittäin jyrkät pengerrykset, joista 
lyömiseen tarvittiin ”peuramaista ket-
teryyttä”, lainatakseni erään miespuo-
lisen pelaajan tuskailua.  

Espanjalaiset eivät ole maail-
mankuuluja täsmällisyydestään, 
mut ta tältä osin koimme positiivisen 
yllätyksen. Sekä hotellin golfbussit 
että lähtöajat pitivät minuutilleen 
paikkansa. Startterit sekä Marshall 
huolehtivat, että täysi kenttä eteni 
sujuvasti. Niinpä pelasimme kaikki 
kierroksemme neljän ja puolen tun-
nin pintaan. 

GOLFAREILLE SATTUU JA 
TAPAHTUU

Viikon ohjelma sisälsi viisi pe-
likierrosta ja jokaiselle päivälle oli 
omat kisat. Varsinkin Pinkkipallo-
kisa herätti paljon keskustelua ja sai 
hymyn nousemaan monen miehen 
suupieliin. Mutta hymypä hyytyi 
kentällä, kun selvisi, että joukkueen 
piti illalla vielä palauttaa pinkkipallo 
kierroksen päätteeksi. Pallon hukan-
neiden ryhmien selitykset olivat rat-
kiriemukasta kuultavaa!    

Sääntöjäkin jouduttiin pohti-

maan kierrosten aikana …. mitä tehdään, 
kun Siskon pallo meni bunkkeriin, mut-
ta ennen kun hän ehti paikalle, oli ken-
tänhoitaja jo kipannut sorakasan pallon 
päälle? Tai entäpä kun Joukon komea 
avaus osui suoraan …. no, omaan bägiin. 
Kaikenlaista kommellusta mahtuu viik-
koon.

Pelipäivien lomassa meillä oli yksi 
vapaapäivä, jonka saattoi viettää pelaten 
tai tutustuen Puerto Banuksen kylään, 
Marbellaan tai Torremolinokseen. Kävipä 
joku vuokra-autolla Gibraltarillakin.

ATALAYA PARK
Atalaya Parkissa kaikki toimi 

moitteettomasti, niin hotelli kuin 
golfkentät. Espanjalainen ruoka me-
ren herkkuineen maistui kaikille pai-
kallisen viinin kera golfkierroksen 
päätteeksi. Yhteinen mielipide tuntui 
olevan, että näille seuduille voisi tul-
la uudelleenkin pelaamaan. Viikkojen 
aikana seurasimme tiiviisti kotimaan 
kenttien avautumista ja ensimmäiset 
varailivat jo peliaikoja. Kotiin palattua 
mieli kuitenkin kaipaili vielä jonkin 
aikaa eukalyptuspuiden, palmujen, 
kak tusten sekä kukkivien atsaleoiden 
pariin, uljaan La Concha -vuoren tun-
tumaan. Ehkäpä jo ensi keväänä uu-
delleen?

 
 

Espanjan aurinkoranta
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Seniorit päättivät tehdä itselleen omat kotisivut. Päätöksen taustalla on pit-
kään seniorien piirissä jatkunut keskustelu nykyisten sivujen käyttövaikeuk-

sista. Sivuilla on valtavasti informaatiota, mutta se on vaikeasti sieltä löydettävis-
sä. Suomen Golf seniorien sivut täydentävät Suomen Golfliiton sivuja senioritoi-
minnan osalta ja näin palvelevat kaikkia senioritoiminnasta kiinnostuneita.

Kotisivujen rakenne on sama kuin mitä se on ollut golf.fi-sivuilla. Sivuille 
pääsee suoraan www.suomengolfseniorit.fi sekä Suomen Golfliiton sivujen (www.
golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/) kautta.

SGS:n omat 
netisivut otetaan 
käyttöön viimestään 
ensi vuoden alussa.

Sivujen raken-
netta ja sisältöä tul-
laan kehittä mään 
siten, että tarvittavat 
tiedot löytyvät nope-
asti ja mahdollisim-
man loogisesti. Näin 
toivomme sivujen 
palvelevan parhaalla 
mahdollisella tavalla 
senio rigolfareita.

Senioreille omat kotisivut

Esko Salmi on 
SGS:n 10 000:s jäsen 
Jo jonkin aikaa on ollut vain ajan kysymys milloin Suomen Golfseniorien 

10.000 jäsenen raja rikkoutuu. 
Tämän vuoden elokuussa se tapahtui kun järvenpääläinen Esko Salmi päät-

ti jättää jäsenanomuksensa. Esko on siis kotoisin Järvenpäästä ja kotiseura on 
Hirvi haaran Golfeura itäisellä Uudellamaalla. Golfia 59-vuotias Esko on pelan-
nut 15 vuotta ja tällä hetkellä tasoitus on 21 paikkeilla. Suomen Golfseniorien 
jäseneksi liittyminen tapahtui naapurin suosituksesta. 

Kesämökki on Turun seudulla missä hän mielellään pelaa eri kenttiä ja 
SGS:n pelioikeuskentät sillä suunnalla tulevat nyt varmasti tutuiksi jos eivät ai-

kaisemmin olleet.
Eskolla on urheilu-

tausta ja hänelle liikku-
minen eli reilun kahdek-
san kilometrin golflenkki 
kauniissa ympäristössä 
on ykkösasia. Toinen 
golfissa Eskoa miellyttä-
vä asia on tasoitusjärjes-
telmä, joka mahdollistaa 
tasaväkisen kilpailemisen 
eritasoisten pelaajien kes-
ken.

Palkinnoksi oikea-
aikaisesta liittymises-
tään Es kolle luovutet-
tiin Aurinko matkojen 
lahjakortti sekä SGS:n 
30-vuotishistoriikki.

Suomen Golfseniorien 10 000. jäsen Esko Salmi on palkinnoksi 
”saavu tuksestaan” juuri vastaanottanut SGS:n puheenjohtajalta 
Pertti Raimialalta SGS:n 30-vuotishistoriikin sekä Aurinkomatkojen 
lahjakortin.

jäsenmaksulaskut 
jo tammikussa 
Kuten suurin osa jäsenistä huomasi tä nä 

vuonna olemme siirtyneet jäsenmak-
sujen lähettämiseen sähköpostitse. Tämä 
helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti las-
kutusta. Postitse lähetämme laskun vain 
toivomuksesta tai jos sähköpostiosoite ei ole 
tiedossamme.

Jotta järjestelmä toimisi edellytyksenä 
on, että meillä on mahdollisimman täydel-
liset ja ajan tasalla olevat jäsenten sähköpos-
tiosoitteet. Jos epäilet, että sinun osaltasi 
näin ei ole tai olet hiljattain vaihtanut säh-
köpostiosoitetta, niin ilmoita asiasta SGS:n 
toimistosihteerille Kirsi Kankaanrannalle 
osoitteessa sgs@golf.fi tai puhelimitse (09) 
3481 2244 (ma-ke). 

Järjestelmän toimivuus vaatii myös 
valp pautta jäsenistön taholta. Varsin monel-
ta sähköpostin kautta tullut lasku oli tänä 
vuonna mennyt jäseniltä ohi ja jäsenmaksu 
oli tästä syystä jäänyt maksamatta. Tämä 
on harmillista koska meillä ei ole resursseja 
lähettää maksumuistutuksia ja jos maksu ei 
ole tullut kohtuullisen ajan sisällä eräpäiväs-
tä tulkitaan asia siten, että jäsen on halun-
nut erota ja hänet poistetaan rekisteristä.

Runsan 10 000 laskun lähettäminen ei 
tapahdu käden käänteessä ja siksi tulemme 
SGL:ssä alkuvuodesta tapahtuvista järjeste-
lyistä johtuen lähettä mään ensi vuoden jä-
senmaksulaskut jo tammikuussa. 

yksi jäsenlehti 
per talous
Suuressa osassa Suomen Golfseniorien 

talouksia asuu useampi kuin yksi SGS:n 
jäsen. Koska lehden painatus- ja postitus-
maksut vastaavat huomattavasta osasta 
meidän budjettiamme olemme Suomen 
Golfl iiton tapaan päättäneet lähettää vain 
yhden jäsenlehden jokaiseen talouteen. 
Näin SGS:n budjetista vapautuu varoja, joi-
ta voimme käyttää muihin jäsenpalveluihin. 
Toivomme jäseniltä ymmärrystä päätöksel-
lemme. 

Kevään lehden osalta tilanne on vielä 
auki, koska sen liitteenä postitetaan jäsen-
kortit ja kilpailukalenteri.

Jos joku jäsen kuitenkin toivoo oman 
lehden vaikka asuukin useamman jäsenen 
taloudessa voi asiasta ilmoittaa toimistoom-
me sgs@golf.fi tai puhelimitse (09) 3481 
2244 (ma-ke).

   

Jäi toiset aamulla nukkumaan,kun otin mailani kaapistain ja kiiruhdin Peuramaalle.Mä kaivoin pallon ja haarukanjo muutkin näyttävät saapuvanVanhiksen eka tiille,kello viiden tiille.

Jokaisen pitäisi ainakin kerran kesässä laittaa kello soimaan 
aamuneljältä, kuitata aamutoimet hätäisellä kasvojen pe-
sulla ja kuumana kurkkuun heitetyllä aamukahvilla sekä 

   hiipiä ulko-ovelle kolistelematta mailoja eteisessä. Hetken 
sitä silloin manaa, että mitä tulikaan kavereille eilen luvattua. 
Vielä parkkipaikallakin ajatus golfkierroksesta kukonlaulun 
aikaan hieman emmityttää, mutta viimeistään parin ajokilo-
metrin jälkeen ja auton hieman lämmettyä, voi olla itsestään 
ylpeä – minä pääsin liikkeelle, mutta entäs kaverit?

Golfkentän näkeminen hyväilee aina näköhermoja, 
mutta kun kentän tapaa aamu-usvaisena yhdessä metsän ta-
kaa äänettömästi ja vaivihkaa nousevan auringon kanssa, se 
näky menee hyväilyä pidemmälle. Hiljaa hiipivässä ja sumun 
siivilöimässä aamuauringon valossa kentän ääriviivat, muodot 
ja värit ovat houkuttelevimmillaan. Sumu lepää kentän päällä 
kuin läpinäkyvä aamutakki, armeliaasti peittäen bunkkerit ja 
vesiesteet, mutta korostaen kumpareiden muotoja ja pehmen-
täen ääriviivoja. Näky suorastaan houkuttelee pelaamaan – ei, 
se vaatii sitä.

Aurinko osaa lukea griinejä parhaiten aamulla. Silloin 
se kaukaa tarkkailee puttialustaa ja matalalta katsoen antaa 
vinkkejä kallistuksista ja salakaadoista – kaadoista jotka jäävät 
pimentoon päivänvalossa pelaavilta.  

Kaste on oleellinen ja paljastava osa aamupeliä. Kasteinen 
väylä juoruaa jokaisen askeleesi ja kärryjesi kulkureitin lah-
jomattomasti tiiauspaikalta viheriölle jokaisen lyöntipaikan 
kautta. Pallon viheriöllä jättämä kulkuvana jää kertomaan 
takana tulijoille puttiesi osumatarkkuuden ja pituuden sekä 
märät housunlahkeet paljastavat itsellesi kuinka usein ja syväl-
lä olet käynyt raffeissa. 

Kengät kastuvat joka tapauksessa, mutta eipä se haittaa, 
eikä sitä edes huomaa pelin tuoksinassa.

Metsän takana isä aurinkokin pyyhkii unenrippeitä sil-
mistään ja aivan kohta minut huomattuaan kuivaa nurmikon 
edestäni, vaihtaa kuivat kengät jalkaani sekä riisuu aamupalt-
toon päältäni. Herkin hetki on silloin eletty ja loppu sujuu 
rutiinilla. 

Mutta ei aivan, vielä on yksi elämys edessä. Klubille kär-
ryjä vetäessä totta kai tulee tuttuja vastaan ja heidän vakioky-
symykseensä: 
- kummallekos oot menossa?, on kiva vastata hymyssä suin, 
- mää tulin jo.

Kuvat ja teksti: Matti Santanen, PGH

Kesäaamu-
kierros
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Almeria, Andalusian kaakkois kul-
mas sa tunnetaan yleisesti Eu roopan 
kuivimpana kolkkana, missä aurin-

ko paistaa yli 300 vuorokautta vuodessa. 
Almerian alue on Espanjan ja koko Eu-
roo- pan suurin tomaattien viljelyalue, sil-
lä suotuisa sub-trooppinen Väli meren läm-
min, kuiva ja kirkas aurinkoinen ilmasto 
antavat hyvät kasvumahdollisuudet.

Samalla leuto ilmasto luo Al meriasta 
hyvän lomailukohteen ympäri vuoden 
mahdollistaen eri urheilumuotojen har-
rastamisen ku ten uinnin, golfin, vaelta-
misen ja kiipeilyn lähivuorilla sekä tal visin 
murtomaahiihdon ja las kettelut upeilla 
rinteillä. Viime talvena lumen syvyys vaih-
teli 2-5 m ja noin sata rinnettä oli avoinna 
Sierra Nevadassa. Rinteet ovat 2500 met-
rin korkeudella, mutta ilma on lämmin.

Almeria on tuhansien vuosien aika-
na ollut merkittävässä ase massa Välimeren 
risteyskohtana. Koko maakunnan alu eella 
on vielä nähtävissä hyvin säilyneitä linno-
ja arabikaudelta, joista huomattavin on 
Almerian kaupungissa sijaitseva Alcazaban 

linna (kuva yllä), jonka rakentaminen al-
koi vuonna 955.

Se on toiseksi suurin rakennus Ara-
bikaudelta Espanjassa. Linnan mah tavat 
muurit ja tornit domi noivat ja hallitsevat 
näkymää yli kaupungin. Sisäänpää  sy on 
ilmainen kaikille EU:n kansalaisille. Al-
merian kaupun gis sa on paljon museoita, 
van hoja ja huomattavia rakennuksia ku-
ten loistokas Katedraali vuodelta 1524. Se 

rakennettiin kirkkolin nakkeeksi puolusta-
maan kaupunkia berberi-, turkki- ja mau-
rilaismerirosvoja  vastaan.

Almerian lentokenttä on alle 10 mi-
nuutin ajomatkan päässä  Garden City of 
El Toyo’ sta, joka  rakennettiin vuonna 
2005 Välimerenmaiden urheilukisoja var-
ten. Alue on rau hallinen kauniine kukka-, 
puu- ja pensasistutuksineen sekä hiekka-
ran toineen. Kaiken kes kellä sijaitsee Al-

boran Golfin 18 reiän kenttä, jon ka Es-
panjan huippugolfari Sergio Gar cia ava-
si touko kuussa 2005. Kentän suunnitteli 
yksi Euroopan tun ne tuimmista golfkent-
tien arkki tehdeistä don Ramon Espinosa, 
joka on suunnitellut yli 60 golf kenttää Eu-
rooppaan.

Isäntänä Alboran kentällä toimii tj 
Jose Espinosa ja hänen apunaan Paco Ve-
negas. (www.alborangolf.com) 

Kaikkina neljänä vuotena, mitkä 
olemme täällä pelanneet Alboran kentän 
väylät ja greenit ovat olleet erinomaisessa 
kunnossa. Vuosittain kentällä pelaa yli 50 
suomalaista golfaria.

Kentän ympärillä on useita neljän 
tähden hotelleja, joista on vain lyhyt käve-
lymatka kentälle. 

historiallisia paikkoja
Almerian maakunnasta löytyy monia 

historiallisia ja kuvauksellisia paikkoja:

Nijarin	pikkukaupunki, joka on ke-
ramiikka- ja käsityöteollisuuden keskus

Mojacar on tutustumisen arvoi nen 
kohde. Vuoren huipulla si jaitsevasta kau-
pungista kapeine ka tuineen löytyy pieniä 
putiikkeja ja ravintoloita.

Tabernas	on Mini Hollywood, josta 
löytyy aito ”Wild West”. Siellä on filmattu 
mm. monta ikimuistoista Clint Eastwood 
-elokuvaa. Voit tutus tua ja muistella van-
hoista elokuvista tuttuja paikkoja (Google-
haku: Mini Hollywood & Texas Hollywood)

Velez-Blanco, jonka korkeimman 
kuk kulan laella on linna, joka hallitsee 
koko aluetta. Sieltä löydät myös suuria 

luolia esihistoriallisine maalauksin.
Sorbas, eräs Euroopan hienoim mista 

luola-alueista. Luolia, joissa on asuttu tu-
hansia vuosia sitten. Vesiluola, jonka pi-
tuus on yli 8 km, 120 m syvä Covadura 
luola ja useita muita todella kauniita luo-
lia.

Cabo	 de	 Gatan	 45,000 heh taa rin 
luonnonsuojelualue on yksi Anda lusian 
parhaita luontoalueita kuten myös sen 
12,000 hehtaarin kokoinen suojeltu me-
rialue. Siellä voit nauttia sukel tamisesta, 
harrastaa wind-surfingia tai vain retkeillä 
luonnon keskellä. Kaakkoisniemen kul-
massa on korkea Cabo de Gatan ’Faro’ 
ma jakka näyt tämässä tietä merenkulkijoil-
le.

Laujar	 de	 Andrax tarjoaa viiniä, 

lammasta ja talvella murtomaahiihtoa

Kuuluisa andalusian Cava
Kuuluisa Andalusian Cava -kuohu-

viini valmistetaan täällä sekä hyvälaatui-
set valko- ja punaviinit ja samalla  pääset 
opiskelemaan viinitietoutta. Paikalliset ra-
vintolat tarjoavat myös erinomaisia lam-
paasta valmistettuja aterioita.

Almerian satamasta on hyvä meri-
yhteys Melillan kaupunkiin Afrikan poh-
joirannalle. Sinne pääsee sekä no peilla (n. 
4t) että hitaammilla (n. 8t) matkustajalai-
voilla. Hinnat ovat edullisia ja ne sisältävät 
1-2 yön hotelliyöpymisen.

Eikä tässä vielä kaikki. On mo-
nia kauniita ja kuvauksellisia pieniä kau-
punkeja, mahtavia linnoja, vanhoja rau-
nioita ja kalasatamia, joista saat suoraan 
pyyntiveneistä tuoretta kalaa ja muita me-
ren antimia. Jos et halua itse valmistaa 
kaloista ateriaa, niin löytyy satoja pikku-
ravintoloita, joista saat mieluisan kala-pa-
ellan.

Nähdään Alboran Golfissa alla Anda lusian 
auringon. 

Juha Haapanen

Katso Alboran Golfin Hotelli+Golf hinnat 
ja kuukausihinnasto Seniorigolfari-lehden  
kevätnumerosta 1/2011. Hinnasto saatavil-
la myös omalta golfklubiltanne.

Espanjan almeriassa

Kuvassa yksi alueen golfkentistä  La Envian Golf. 
Puttausvuorossa Olli Rousi Hannele Peipposen kävel-
lessä omalle pallolleen. 

Jälkipelit ovat oleellinen osa golfia. Alboran kentän 
terassilla Olli Rousin on helppo hymyillä kun pelikeir-
ros on takana ja Espanjan aurinko paistaa.

golfia 

Golfkaupunkini 
Garden City of El Toyo 

Suomalainen Winnie Söderholm (MTG) on juuri 
ladannut toisen lyöntinsä väylällä 13 (Par 5) kohti 

greeniä. Hän harjoittelee täällä talvisaikaan 2-3 
kuukautta. Taustalla yksi alueen hotelleista.
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EGA:n seniorien EM-jouk kue kil-
pai lut pelattiin 30.8-3.9.2011 
Por tugalissa Troian Golf Clubilla. 

Linnuntietä kentälle Lissabonista on n. 50 
k etelän suuntaan. Troia sijaitsee niemen 
kärjessä, jonne maanteitse kertyy matkaa 
130 km ja lossin kanssa Setubalista tuo 
mainittu n. 50 kilometriä.

Euroopan vaikein kenttä?
Paikallisten mielipiteenä voisi todeta, 

että Troian kenttää pidetään Portugalin 
vaikeimpana, jos ei Euroopankin vaikeim-
pana kenttänä. Kenttä on haastava ka-
peine väylineen ja pienine viheriöineen. 
Väyliä ympäröi useissa kohdissa ”waste 
land-alueet” ja viheriöt on hyvin suojat-
tu erittäin pehmeällä sannalla täytetyillä 
bunkkereilla.

Kilpailuissa oli mukan viisitoista kuu-
den pelaajan joukkuetta. Kilpailu pelattiin 
EGA-formaatin mukaisesti. Kaksi ensim-
mäistä päivää lyöntipelejä, joissa viiden 

tulos huomioitiin. Tältä pohjalta muodos-
tettiin reikäpelikaaviot. Reikäpelejä pelat-
tiin seuraavat kolme päivää.

Suomi ensimmäisen kerran 
ykkösflaitissa

Lyöntipelien jälkeen Suomen sijoitus 
oli seitsemäs ja näin ollen Suomi ensim-
mäistä kertaa kisojen historiassa pääsi ns. 
”ykkösflaittiin”, eli kahdeksan parhaan 
joukkoon.

Ensimmäisenä reikäpelipäivänä Suo-
mi pelasi lyöntipeleissä toiseksi sijoittu-
nutta Saksaa vastaan. Saksa lähti kisaan 
selkeän ennakkosuosikin asemassa. Kuten 
monta kertaa on havaittu, niin reikäpelit 
ovat luonteeltaan niin erilaisia, jolloin en-
nakkoasetelmat ovat aina arvoitukselliset. 
Suomen joukkueen pelaajat venyivät lois-
taviin suorituksiin ja voitti Saksan 3½-1½.
Tällä voitolla Suomi eteni neljän parhaan 
joukkoon ja mitalipeleihin.

Tiukat finaaliottelut
Kuvassa Suomen joukkue Peter Kaske 

(vas), Ari Vauhkonen, Alpo Mäntykorpi, 
Juha Koponen, Veijo Suomela ja Kari 
Huttunen mahtavan Saksa-voiton jälkeen. 

Suomen erinomaisesti pelannut 
joukkue joutui taipumaan Hollannille 
erittäin tiukassa ottelussa. Pelit päättyivät 
2-3 Suomen tappioksi. Ottelun tiukkuut-
ta kuvaa se, että kaikki ottelut päättyivät 
1-0, joista kahden osalta mentiin jatkolle. 
Toinen päättyi ensimmäisellä ja toinen 
kolmannella jatkoreiällä. Suomen ”unel-
mafinaali” Ruotsia vastaan oli tosi lähellä.

Joukkue jatkoi erinomaisia otteitaan 
pronssipelissä Espanjaa vastaan, mutta 
jou tui nöyrtymään neljänteen sijaan Es-
panjaa vastaan, häviten ottelun erittäin 
niukasti 2-3.

EM-tittelin voitti Ruotsi, hopealle si-
joittui Hollanti ja pronssille Suomen voit-
tanut Espanja.

Teksti ja kuva: Heikki Hallaranta

Miehemme tekivät historiaa
portugalin troiassa

Yläkuvassa Suomen scr-joukkue vasemmalta; 
Veijo Suomela, Juha Koponen, Kari Huttunen, 
Alpo Mäntykorpi, Peter Kaske ja Pertti Sallila.

Elokuun 17-19. päivänä pelattujen ESGA:n 
miesten EM-kil pai lujen isäntäkaupunki oli 
tänä vuonna Slova kian pääkaupunki Brati-

slava. Peli ken tistä toinen oli kuitenkin ennakko-
tie doista poiketen rajan toisella puolella Itävallassa 
sijaitseva Golf Club Schön feld ja toinen Golf Club 
Welten Slovakiassa kuten pitikin. 

Golf Club Welten on puolen tunnin ajo-
matkan päässä Bra tislavasta. Siellä pelattiin Cup-
mestaruudesta eli hcp-sarjan Euroopan mestaruu-
desta. Championship-mestaruuden eli scr-sarjan pe-
liareena Golfclub Schön feldin kaunis kenttä sijaitsee 
puolestaan tunnin ajo matkan päässä Bratislavasta. 

Suomi osallistui kumpaankin sarjaan kuusimie-
hisin joukkuein. Olosuhteet olivat koko kilpailujen 
ajan hyvät ja hiukan helteiset.

Peliformaattina oli kolmen päivän lyöntipelit, 
joissa kunkin päivän neljä parasta tulosta otettiin 
joukkuetulokseen mukaan.

Mitali lähellä

Suomen scr-joukkuessa pelasivat Kari Huttunen, 
Peter Kaske, Juha Koponen, Alpo Mäntykorpi, Pertti 
Sallila ja Veijo Suomela,

Ensimmäisen päivän jälkeen Suomen joukkue 
oli hyvissä iskuasemissa. Scratch-joukkue oli toise-
na 305 lyönnillä. Kilpailua johti UK 293 lyönnillä. 
Suomen takana kolmansina olivat Italia ja Espanja 
306 lyönnillä

Toisen päivän jälkeen Suomen scratch-jouk-
kue jahtasi vielä mitalia ollen neljäs 619 lyönnillä. 
Kärkipaikalla jatkoi UK:n joukkue 598 lyönnillä. 
Suomen ohi menivät Espanja 607 lyönnillä ja Italia 
615 lyönnillä.

Kolmantena päivänä kärjessä tilanne ei muuttu-
nut ja Suomi joutui taipumaan neljänteen sijaan. UK 
siis vei mestaruuden, hopeaa Espanjaan ja pronssia 
Italiaan.

Hcp-joukkuella hyvä alku

Suomen hcp-joukkue Tapio Aalto, Seppo Jolk-
konen, Lasse Korppi, Kari Laurell, Juhani Nieminen 
ja Arto Salmela oli ensimmäisen päivän jälkeen 
kuudentena 291 lyönnillä. Kisaa johti isäntämaan 
Slovakian joukkue 278 lyönnillä. Kakkostilalla kärk-
kyivät Espanja ja Saksa 284 lyönnillä

Joukkuekilpailussa kärkeen nousi kakkospäivä-
nä Espanja 556 lyönnillä, toisena oli Slovakia 568 
lyönnillä ja kolmantena Norja 572 lyönnillä.

Hcp-sarjassa kärkikolmikon järjestys säilyi lähes 
ennallaan, Norja ja Slovakia vain vaihtoivat paikkaa. 
Voittoon Espanja, hopealle Norja ja pronssille isän-
tämaa Slovakia. Suomen lopullinen sijoitus oli nel-
jästoista.

Teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

Alakuvassa Suomen hcp-joukkue: Tapio Aalto, 
Arto Salmela, Seppo Jolkkonen, Kari Laurell, 
Lasse Korppi ja Juhani Nieminen.

         ESGA-miEhillE 
Bratislavassa neljäs ja neljästoista sija
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ESGA:n European Master Golfers 
Champioship pelattiin Saksan 
Bonnissa syyskuun 8-10. päivänä. 

Kilpailut olivat järjestyksessään kahden-
nettoista. Mukana Cup-mestaruudesta 
(hcp-sarja) pelaamassa oli kuudentois-
ta maan joukkueet. Kilpailut pelat-
tiin Bonn International Golf Clubilla 
Sankt Augustinissa lähellä Bonnia. 
Championship- eli scratch-sarjan kisaassa 
Suomella ei ollut joukkuetta. 

Alueella oli satanut vettä ennen ki-
soja ja myös kisojen aikana satoi hiukan. 
Kilpailutoimikunta oli päättänyt soveltaa 
siirtosääntöä kaikkina kolmena kilpailu-
päivänä. Kolmipäiväisessä kilpailussa pe-
limuotoina olivat Fourball, Greensome ja 
Single. Suomen kuusimiehiseen joukkuee-
seen kuuluivat Ahti Hiironen, Seth-Veli 
Järvinen, Alpo Kananen, Rainer Nyman, 

Erkki Ripatti ja Wille Wainikainen, kap-
teenina toimi Heikki Hallaranta.

Suomi seitsemäs ensimmäisen 
päivän jälkeen

Ensimmäisenä päivänä pelimuotona 
oli Fourball ja ensimmäisen pelipäivän 
jälkeen Suomi jakoi Espanjan kanssa seit-
semättä sijaa 73 pisteellä. Kilpailua johti 
Itävalta ja Ruotsi samalla pistemäärällä 79. 
Sveitsi oli kolmantena hyökkäysasemissa 
78 pisteellä.

Toisena pelipäivänä pelattiin Green-
some-pelit. Suomen joukkue menetti 
hiu  kan sijoitustaan, jääden toisen päivän 
jälkeen sijalle yhdeksän Portugalin kanssa 
samalla pistemäärällä 138. Kilpailua johti 
siinä vaiheessa Norja 152 pisteellä ja toi-
sen sijan jakoivat Espanja ja Itävalta pis-
tein 149.

Paripeleissä huomioitiin kahden pa-
rin tulokset.

Kolmannen päivän tavoite ei 
toteutunut

Kolmanteen päivään lähdettiin ta-
voitteena sijoittua kuuden parhaan jouk-
koon. Emme kuitenkaan pystyneet paran-
tamaan sijoitustamme vaan jäimme lopul-
lisissa pisteissä yhdeksänneksi. Voittoon 
nousi Espanja kovalla kirillään voittaen 
selvin pistein 286 kahdentoista pisteen 
marginaalilla kakkoseen. Toiseksi sijoit-
tui Ruotsi ja kolmanneksi Norja samalla 
pistemäärällä 274 tasoitusten ratkaistessa 
sijoituksen. Single-peleissä huomioitiin 
neljän pelaajan tulokset.

Teksti ja kuva: Heikki Hallaranta

Suomen kuusimiehiseen joukkueeseen kuuluivat kuvassa vasemmalta oikealle; Ahti Hiironen, Alpo Kananen, Wille Wainikainen, Seth-Veli Järvinen, Erkki Ripatti ja Rainer 
Nyman, kapteenina toimi Heikki Hallaranta.

         70-vuotiaiden
European Master Golfers 

Championship 
Bonnissa

K         ukaan ei haluaisi sijoittua neljänneksi urheilun  
   arvokilpailuissa. Palkinnoksi ei tule kuin lämmin-
 tä kättä ja paha mieli. Suomen yli 55-vuotiaiden 

seniorimaajoukkueen golfarit kokivat tämän kohtalon kah-
teen kertaan menneenä kesänä. ESGA:n (European Senior 
Golfers Association) EM-tapahtumassa Itävallassa hävisim-
me Englannille, Espanjalle ja Italialle. EGA:n (European 
Golf Association) EM-kisoissa Portugalin Troiassa edelläm-
me olivat Ruotsi, Hollanti ja Espanja.

Heti pelien päätyttyä mitalien ulkopuolelle jääminen 
maistui katkeralta kalkilta. Nyt kun tekemisiä ja tekemät-
tä jättämisiä on ehtinyt hieman mutustella, neljännet sijat 
ovat asettuneet oikeaan arvoonsa. ESGA:n kisoissa Suomi 
on vain kerran sijoittunut paremmin ja EGA:n kivikovis-
sa kisoissa emme ole koskaan aikaisemmin päässeet edes 
pelaamaan kärkisijoista kahdeksan maan sakkiin. Vertailun 
vuoksi voi muistuttaa, että Suomen tyttöjen sijoitus tämän 
vuoden EGA:n EM-kisoissa oli 6:s, miesten 7:s, poikien 
8:s ja naisten 10:s. Kaikki EGA-kisat pelattiin samalla for-
maatilla, ensin kaksi päivää lyöntipeliä ja päälle kolmen 
kierroksen reikäpelit. Hyvä, seniorit!

Meikäläinen oli jo ennen tämän kesän EM-kisoja va-
kuuttunut, että Suomella on saumat yllätyksiin. Vaikka pe-

laajien tasoituksilla ei merkitystä scratch-kisoissa olekaan, 
ne kertovat kuitenkin jotakin. Ensimmäistä kertaa minun 
maajoukkueurani aikana joukkueemme jokaisen pelaajan 
händärit olivat alle nelosen, huippuna Vauhkosen Arin 0,6.  
Omalla asteikollani pelaaja alkaa olla pelimies, kun tasoitus 
on selvästi alle 4. Se kertoo, että kaikki tulokset on tehty 
kilpailuissa numerolappu rinnassa ja ne alkavat säännölli-
sesti seiskalla. 

Lähivuosina seniorimaajoukkueemme iskukyky pa-
ranee entisestään. Mid Tourilta siirtyy senioreihin kovia 
pelimiehiä ja ero Euroopan kärkimaihin pienenee. Meillä 
konkareilla tekee tiukkaa 
mah tua joukkueeseen, 
mut ta onneksi myös yli 
70-vuotiailla on maajouk-
kue ja omat EM-kisat. 
Toivottavasti vain niissäkin 
pelattaisiin tulevaisuudessa 
oikeaa golfia eikä pelleiltä-
si tasoitusten kanssa.

Hude

Hyviä neloSia!
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Bunkkeri voi olla näinkin syvä, mutta Eini Palo sai 
pallon hyvin lentämään vieriölle.

Sgaravatti-kisan ensikertalaisen Espoon Hannele 
Moisalan tyylinäyte.

Kisan konkari Keimolan Liisa Eerola par 3:sella 
lyömässä kohti Eiffel-tornia.

Marisa Sgaravatti Trophyn järjes-
tämisen taustalla on ESWGA eli 

European Senior Women Golf Asso-
ciations eli seniorinaisten golfyhdistykset 
eri Euroopan maissa. Joissakin maissa ne 
ovat yhdessä miesten kanssa kuten meil-
lä Suomessa ja joissakin maissa miehillä 
ja naisilla on omat senioriyhdistyksensä. 
Kukin maa järjestää Marisa Sgaravatti 
Trophyn vuorollaan. Suomen vuoro on 
ensi vuonna eli 2012.

Kilpailu on alkanut italialaisen mar-
kiisitar Marisa Sgaravattin perustettua 
vuonna 1990 tasokkaan kilpasarjan niille 
matalatasoituksisille seniorinaisille, jotka 
eivät yltäneet EM-kisajoukkueeseen, mut-
ta halusivat pelata yhtä korkealla tasolla. 
Joukkueita kilpailussa on yleensä noin 13 
ja kilpatasoitus ei saa olla alle 6,5. Tällä py-
ritään mahdollistamaan tasainen tulostaso 
ja kilpailun mielekkyys.

Helsingin Golfklubin kentällä pe-
lataan ensi kesänä järjestyksessään 22. 
Marisa Sgaravatti Trophy heinäkuun 16-
20. päivänä. Maanantai on harjoituspäivä, 
jolloin kaikki joukkueet peräperää pelaa-
vat kentän siihen tutustuakseen. Tiistaina 
ja keskiviikkona viisi jäsentä kustakin 

joukkueesta pelaa lyöntipelin. Neljän pe-
laajan kierrosten yhteenlaskettu lyönti-
määrä kummaltakin päivältä määrittää 
sen, mihin flaittiin joukkue pääsee/joutuu. 
Torstaina ja perjantaina flaitit pelaavat si-
joituksistaan; 1. flight sijoista 1-4, 2. flight 
sijoista 5-8, 3. flight sijoista 9-12 ja loput 
loppusijoista riippuen joukkueiden luku-
määrästä..

Kilpailua kannattaa tulla seuraamaan 
ja sen kansainvälistä ilmapiiriä aistimaan. 
Kullakin joukkueella on tunnusvärinsä 
peliasuissa, mikä helpottaa pelaajien tun-
nistamista. 

Kilpailuun tarvitaan myös vapaaeh-
toisia erilaisia toimintoja suorittamaan, 
mm. startterit, forecaddiet jokaiselle jouk-

kueelle oma kielitaitoinen emänntä, ym. 
Kysy lisää järjestelytoimikunnan jäseniltä:
Liisa Eerola, 040-7280848
Heli Ekström, 050-5110722, 
heli.ekstrom@avenida.fi
Catarina Furuhjelm, 040-5010922, 
catarina.furuhjelm@kolumbus.fi
Jenni Kemppainen, 09-22523713, 
toimisto@helsingingolfklubi.fi
Teija Laitto, 050-5330779, 
teija.laitto@gmail.com
Marja-Liisa Niemi, 040-5319732, 
marja-liisa.niemi@welho.com
Ritva Vilamo, 040-8283569, 
rvilamo@welho.com
Marja Virta, 040-5513721, 
marja.virta@finnsecurity.fi

Marisa Sgaravatti Trophy 
Helsingissä 2012

siellä missä vihreimmät greenit!

www.detur.fi

TURKKI Belek TUNISIA Sousse

Lassi Tilanderin Classic-viikot

14.4.2012               1299 e
Sueno Golf Hotel*****, puolihoito
5 pelipäivää Pines ja Dunes -kentillä.

Matti Even ja A-P Kaarnan Draivi Golf

31.3.2012    1499 e
Sirene Golf Hotel*****, all inclusive

6 pelipäivää Antalya Golf Clubin sekä sen 
lähikentillä

Lassi Tilanderin Classic-viikot

24.2.2012                   969 e
Marhaba Palace Hotel*****, puolihoito, 
5 pelipäivää El Kantaouin Panorama ja
Sea Course -kentillä

Matkatoimisto DETUR Finland Oy 
Eerikinkatu 24, 00100 HELSINKI, ma-pe 9-17

P.0207 850 854/Golf

Bägin kuljetus sisältyy
kaikkien teemamatkojen hintaan

Teemamatkat 

Marisa	
		Sgaravatti	

Trophy	
Pariisissa 4-8.7.2011 pelattiin Marisa 

Sgaravatti Trophy meille jo tutulla 
kentällä. Golf de Saint-Cloud -ken-

tällä pelattiin nimittäin Euroopan mestaruu-
desta seitsemän vuotta sitten. 

Kenttä oli silloin ja on edelleen kuin 
vuoristorata, ylös - alas - ylös - alas... ja jo-
kaisen ylämäen jälkeen alamäki oli kallellaan 
vasemmalle tai oikealle. Kun halusit pallosi 
draivin jälkeen pysähtyvän mahdollisimman 
keskelle väylää, piti draivin mennä oikean 
raffin kautta väylälle tai muussa tapauksessa 
pallo päätyisi pitkälle vastakkaiselle puolel-
le raffiin tai jopa metsään. Ja päinvastoin. 
Griinit olivat kaiken lisäksi erittäin liukkaat 
ja vaikeasti luettavat – ei niinkään paljon nä-
kyviä kallistuksia, mutta sitäkin enemmän 
salaa vinoja.

Tänä kesänä ei tehty historiaa loppusi-
joituksen suhteen, mutta pitkästä aikaa pe-
lattiin Suomi kakkosflaittiin eli kahdeksan 
parhaan joukkoon. Pääsimme siis pelaamaan 
sijoista 5 – 8. Joukkueemme jäsenet pelasivat 
lyöntipeliosuudet hyvin, putteja tuli kaikille 
joukkueille todella paljon. Jäimme 15 lyön-
nin päähän ensimmäisestä flaitista, mutta 
toiseen päädyttiin kahden lyöntipelipäivän 

jälkeen. Saavutus oli jo heti riemuitsemisen 
arvoinen, niin hyvältä tuntui jättää sellaiset 
kovat pelimaat kuin Saksa ja Itävalta kol-
manteen flaittiin.

Ensimmäisenä reikäpelipäivänä vas-
taamme asettui kovasti edellisvuosista pa-
rantanut Tsekki.  He voittivat meidät nipin 
napin luvuin 3 - 2. Ei paljon olisi tarvittu, 
että numerot olisivat olleet toisinpäin, mutta 
nyt ne menivät näin. Toisena reikäpelipäivä-
nä vastassa oli Islanti, joka oli ensimmäisen 
lyöntipelipäivän jälkeen kakkosena, mut-
ta putosi toisena päivänä seitsemänneksi. 
He palasivat ensimmäisen päivän tasolleen 
ja voittivat meidät selvästi numeroin 4 - 1. 
Mutta kahdeksas sija tässä seurassa on hyvä 
saavutus!

Marisa Sgaravatti -pelaajamme Parii-
sissa olivat: Liisa Eerola Keimolasta, Tuija 
Hannukainen Paraisilta, Hannele Moisala 
Espoosta, Eini Palo Oulusta, Margit Pasanen 
Sarfvikista ja Pirjo Sipronen Rönnäsista. 
Kap teenina toimi jälleen kerran Heli Ek-
ström Talista.

Trophyn voitti Espanjan joukkue, 
Ranska oli toinen ja Sveitsi kolmas. 

Kuvat ja teksti: Heli Ekström
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uropean Golf Associa tionin eli  
EGA:n järjestämät joukkue-Eu-
roo panmestaruuskilpailut pelat-
tiin BlackSea Ramassa 29.8. - 6.9. 

Kenttä on Bulgarian seitsemästä ken tästä 
todennäköisesti upein. Siellä järjestetään 
useita isoja kilpailuja vuosittain. Kenttä on 
vasta kolme vuotta vanha, mutta järjestelyt 
toimivat täysin moitteettomasti – itse asias-
sa todella hienosti.

Tällä kerralla kisaan osallistui vain 
10 joukkuetta johtuen siitä, että Irlanti, 
Skotlanti ja Englanti ovat päättäneet osal-
listua vain joka toinen vuosi. Tästä johtuen 
toisen lyöntipelipäivän jälkeen joukkueet 
laitettiin kahteen flaittiin siten, että en-
simmäisessä flaitissa oli kuusi joukkuetta 
(normaalisti kahdeksan), jotka siis pelasivat 
mitaleista. Toiseen flaittiin tuli siten neljä 
joukkuetta ja ne pelasivat Round Robin 
-systeemillä eli kaikki kaikkia vastaan.

Suomen joukkue oli lyöntipelien jäl-
keen sijalla 10 ja lähdimme nostamaan 
sijoitustamme Round Robinissa pelatta-
viin reikäpeleihin. Voitimmekin Itävallan, 
mutta hävisimme Hollannille ja Sveitsille. 
Tämänkertaisesta poikkeuksellisesta peli-
järjestelystä johtuen sijoitukset muodos-
tuivat niin, että Sveitsi oli 7., Itävalta 8., 
Suomi 9. ja Hollanti 10. 

Suomen joukkueessa pelasivat: 
Päivi Honka Aura Golfista, Vuokko Kar-
jalainen Kurk Golfista, Eini Palo Oulun 
Golfkerhosta, Margit Pasanen Sarfvik 
Golf klubista, Elina Schuurman Helsingin 
Golfklubista ja Pirjo Sipronen Sea Golf 
Rönnäsistä

Kultaa kilpailussa pelasi Ranska, ho-
peaa sai Espanja ja pronssia Saksa.

Teksti ja kuvat: Heli Ekström

Cape Kaliakri
BULGARIA
7.4. ja 14.4.2012

JÄSENMATKA huhtikuussa 2012 EUROOPAN “KUUMIN” GOLFKOHDE!

Mustanmeren rannalla sijaitseva Cape Kaliakri on 
Euroopan mielenkiintoisin uusi golfkohde. 
Alueella sijaitsee kolme upeaa golfkenttää. Kentistä 
kaksi Black Sea Rama ja Thracian Cliffs on legendaari-
sen Gary Playerin käsialaa ja Lighthouse on puolestaan 
Ian Woosnamin suunnitelema kenttä.
Majoitus on uudessa Lighthouse hotellissa, joka 
sijaitsee Lighthouse golfklubin yhteydessä. Muut 
kentät sijaitsevat alle 15 minuutin ajomatkan päässä.

uudet hotellit
korkeatasoiset, haastavat kentät
huikeat maisemat

UUTUUSupea golf-

VARAUKSET: 
24.11.2011 klo 9.00 
alk.  Aurinkomatkat/
ryhmämyynti     

0600-97085

Lähde kokemaan upeita golfkokemuksia hienoille kentille Mustanmeren jylhille rannoille.

LISÄMAKSUSTA:
- yhden hengen 
  huone 120 €/viikko
- bagin kuljetus 60 € 

HINTAAN SISÄLTY Y:
- Lento Helsinki-Budapest-Varna-Budapest-Helsinki
   lentoyhtiö Malev
- Hotelli Lighthouse****  
   2-h huoneessa, puolihoito    
- 5 kierrosta golfia (2x Lighthouse, 
   2x Black Sea Rama,1x Thracian Cliffs)
- lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

+

1810,-
2 viikkoa

1190,-     
viikko

HINTA: 

(1,99€ / vastattu 
puhelu+pvm, 
ma-pe 9-17)

Palvelumaksu 15€ / 
varaus ei sisälly 
matkan hintaan.

naisten eM-kilpailut 
mustanmeren 

rannalla

Kuvat yllä: 
- Mustameri oli pelissä mukana useilla rei’illä, kuvassa 18. lyöntipaikka. 
- Pirjo Sipronen lyö draivinsa griinille jyrkkään ylämäkeen, 18. reikä, par 3, 188 m. 

Kuvat viereisellä sivulla: 
- Joukkueiden kapteenit ja lippuparaati.
- Tyttöjen ja poikien kansantassiesitys tummenevassa illassa.
- 9. griinin taustalla BlackSeaRaman hulppea klubitalo ja vierellä Mustameri

E
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Makadi Bay
EGYPTI

VARAUKSET: 1.8.2011 klo 9.00 alk. 
Aurinkomatkat/ryhmämyynti

0600-97085

9.1. ja 16.1.2012

HINTAAN SISÄLTY Y:
- Finnairin lento Hurghadaan
- Hotelli Jaz Makadi Golf Resort****  
   2-h huoneessa, puolihoito
- 5 kierrosta golfia: 4 x Makadi Golf ja 
  1 x Soma Bay Golf
- lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset
  

+

JÄSENMATKA tammikuussa 2012 UUSI GOLFKOHDE EGYPTISSÄ

Parasta golfia Egyptin auringon alla Punaisenmeren rannalla!  Tästä ei golfkohde parane!

Makadi Bay täyttää intohimoisen golfarin 
hartaimmatkin toiveet. Loistavat olosuhteet!

(1,99€ / vastattu puhelu+pvm, ma-pe 9-17)

(1,99€ / vastattu puhelu+pvm, ma-pe 9-17)

Kun haluat golflomallasi takuuvarman 
auringon ja lämmön, suuntaa silloin Egyptiin.

LISÄMAKSUSTA:
- Egyptin viisumi 15€
- All Inclusive 175€/viikko
- yhden hengen huone 210 €/viikko
- bagin kuljetus 56 € (varaus: www.finnair.fi)
Palvelumaksu 15€ / varaus ei sisälly 
matkan hintaan.

Palvelumaksu 15€ / 
varaus ei sisälly 
matkan hintaan.

1245,-     2015,-

viikko
2 viikkoa

HINTA: 

Upea ja viihtyisä
 hotellialue!

La Gomera
KANARIANSAARET

VARAUKSET: 15.11.2011 klo 9.00 alk. 
Aurinkomatkat/ryhmämyynti

0600-97085

2.2. ja 9.2.2012

HINTAAN SISÄLTY Y:
- Finnairin lento Teneriffalle
- Hotelli Jardin Tecina****  
   2-h huoneessa, 
  puolihoito (aamiainen ja illallinen)
- 5 kierrosta golfia hotellin kentällä
- lentokenttä- ja lauttakuljetus La Gomeralle

-

JÄSENMATKA helmikuussa 2012 UUSI GOLFKOHDE KANARIALLA

Jos nautit golfin lisäksi myös upeista maisemista, tämä on ehdoton golfkohteesi! 

Kaikilta väyliltä avautuu mahtavat näkymät alas 
Atlantille. Lähde kokemaan ainutlaatuinen
golfelämys La Gomeran rinteille.

LISÄMAKSUSTA:
- yhden hengen huone 225 €/viikko
- bagin kuljetus 56 € (varaus: www.finnair.fi)

1480,-     2410,-

viikko
2 viikkoa

HINTA: 

Golfia huikeiss
a

 Kanarian maisemissa!

Atalaya Park
ESPANJA
31.3. ja 7.4.2012

Atalaya Parkilla on kaksi kenttää Old ja New, 
joissa pelaamme. Kentät ovat vaihtelelevia ja 
mielenkiintoisia. Jylhä vuoristo kehystää 
maiseman. Siirymä hotellilta kentille on lyhyt.

Atalaya Park on golfareiden
kestosuosikki Espanjassa.
Golfin lomassa voi 
tutustua vaikkapa
Esteponan ja Marbellan
kaupunkeihin.
Hyvät bussiyhteydet.

LISÄMAKSUSTA:
- yhden hengen huone 180 €/viikko
- bagin kuljetus 56 € (varaus: www.finnair.fi)

JÄSENMATKA maaliskuussa 2012 TUTTU GOLFKOHDE TURKISSA

JÄSENMATKA huhtikuussa 2012 PERINTEINEN GOLFKOHDE MANNER-ESPANJASSA

Belek
TURKKI

VARAUKSET: 17.11.2011 klo 9.00 alk. 
Aurinkomatkat/ryhmämyynti

0600-97085

VARAUKSET: 22.11.2011 klo 9.00 alk. 
Aurinkomatkat/ryhmämyynti

0600-97085

10.3., 17.3. ja 24.3.2012

HINTAAN SISÄLTY Y:
- Finnairin lento Antalyaan
- Hotelli Sirene Golf****  
   2-h huoneessa, all inclusive
- 5 kierrosta golfia: 2x Sultan, 2x Pasha ja 1x Tat
- lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

+

Belekin alueella on lukuisia puistomaisen vehreitä,
vaihtelevia ja sopivasti haasteellisia kenttiä.
Belekissä pelaat ja lomailet kansainvälisessä ja 
tasokkaassa ympäristössä. Hotellit ovat erittäin
hyvätasoisia ja palvelu on ensiluokkaista.
Belekissä viihdyt varmasti!

LISÄMAKSUSTA:
- yhden hengen huone 255 €/viikko
- bagin kuljetus 56 € (varaus: www.finnair.fi)

Aina suosittu
 Belek!

1330,-     2240,-

viikko
2 viikkoa

HINTA: 

Vehreä ja viihtyisä
 hotellialue!

HINTAAN SISÄLTY Y:
- Finnairin lento Helsinki-Malaga-Helsinki
- Hotelli Atalaya Park****  
   2-h huoneessa, osittainen merinäköala,
   puolihoito (buffetaamiainen sekä illallinen, 
   johon sisältyy ruokajuomat viini/vesi)
- 5 kierrosta golfia hotellin kentällä
- lentokenttä- ja golfkenttäkuljetukset

-

LISÄMAKSUSTA:
- yhden hengen huone 180 €/viikko
- bagin kuljetus 56 € 
  (varaus: Aurinkomatkojen kautta)

995,-     1565,-
viikko

2 viikkoa

HINTA: 

Espanjan Andalusia tarjoaa hyvät puitteet onnistuneeseen golflomaan.

Välimeren rantojen parasta golfia korkeatasoisilla, kauniilla kentillä.

(1,99€ / vastattu puhelu+pvm, ma-pe 9-17)

(1,99€ / vastattu puhelu+pvm, ma-pe 9-17)

Palvelumaksu 15€ / varaus ei sisälly 
matkan hintaan.

Palvelumaksu 15€ / varaus ei sisälly 
matkan hintaan.
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seurajoukkueiden 
mestaruuskisa

Tämän vuoden uutuutena pelattiin kokeilumielessä 
erillinen miesten (M55) seurajoukkueiden mesta-
ruuskilpailu. Kisa käytiin Hyvinkään Golfin ken-

tällä syyskuun 16 – 17. päivänä nelimiehisin joukkuein.
Kilpailulla ei ollut vielä Suomen mes ta ruusarvoa mut-

ta SM-statusta on anottu kisalle vuodelle 2012 Suomen 
Golfliiton päättäviltä elimiltä. Jos kisalle saadaan SM-status 
jää lyöntipelimestaruuskisojen yhteydes sä pelattava jouk-
kuekilpailu 55-vuotiaiden miesten osalta pois, mikä olisi 
omiaan yksinkertaistamaan ko. kisan järjestämistä.

Osallistuvien joukkueiden määrän rajaksi oli laitettu 
24 joukkuetta ja etukäteen hiukan jännitti houkuttelisiko 
uutuuskisa riittävästi joukkueita mukaan. Pelko osoittautui 
kuitenkin turhaksi, koska kiinnostuneita oli 25 ja näin yksi 
jouduttiin valitettavasti pudottamaan pois. 

Kisa pelattiin vastaavien suurten kisojen mallin mu-
kaisesti eli ensimmäisenä päivänä pelattiin Foursome ja 
Fourball sekä toisena päivänä Singlet. Pelaajat olivat erit-
täin innostuneita kisasta ja esittivätkin toivomuksen, että 

kilpailu otetaan jatkossa seniorien ohjelmaan mukaan ja 
sille saataisi myös arvoisensa SM-status. 

Kisan historian ensimmäisen mestaruuden otti Mes-
silän joukkue lyöntimäärällä 383. Toiseksi sijoittui Keimola 
400 lyönnillä ja kolmanneksi toisena lahtelaisena mitali-
joukkueena Lahden Golf niinikään 400 lyönnillä.

Mitalijoukkueiden kokoonpanot: 
Kultajoukkue MeG: Erkki Kortelainen, Pekka 

Laine, Pertti Sallila ja Markku Utti, hopeajoukkue KGV: 
Risto Hotti, Pentti Liljeqvist, Jarmo Monten ja Veikko 
Niemikorpi sekä pronssille sijoittunut LG: Kari Hiukka, 
Juha Viljamaa, Kari Timperi ja Ismo Niskakoski.

Teksti: Heikki Hallaranta
Kuvat: Markus Peura

Yläkuvassa Leena Peuran kisaohjeita 
kuuntelevat Erkki Kortelainen MeG, Veli-
Matti Aitala EGS, Marko Moisio HyG ja 
Kari Hiukka LG. 

Alakuvassa mitalijoukkueet: 
keskellä MeG:n voittajajoukkue: Erkki 
Kor telainen, Mark ku Utti, Pekka Laine ja 
Pertti Sallila, vasemmalla toiseksi sijoittu-
nut KGV:n joukkue Risto Veikko Niemikorpi 
Hotti, Pentti Liljeqvist ja Jarmo Monten. 
Oikealla kolmanneksi sijoittunut LG:n 
joukkue Kari Hiukka, Juha Viljamaa ja Kari 
Timperi (Ismo Niskakoski puuttuu kuvasta).

Kauden uutuus:

KAUDEN 2011 
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Seniorinaisten lyöntipelin SM-kil pai lu on 
perinteisesti ollut suosittu kisa, mutta tänä 
vuonna sinne tuli erikoisen paljon kilpaili-

jattaria, kaikkiaan 90, joten olemme hyvin, hyvin 
iloisia – ja tietysti toivomme perinteen jatkuvan.

Tämän kesän kilpailu pelattiin kaksipäiväi-
senä, kuten aina, nyt Meri-Teijon kentällä lou-
naisessa Suomessa. Kenttä oli saatu erinomaiseen 
kuntoon siitäkin huolimatta, että alkukesästä oli 
tapahtunut jonkinlainen ”työtapaturma”, jonka 
seurauksena osa griineistä oli mennyt niin huo-
noon kuntoon, että pelkäsimme, etteivät ne ehdi 
kuntoutua kilpailuumme mennessä. Mutta hienot 
olivat.

Kentällähän on omat kummajaisensa mm. 
se, että 10-väylällä draivi ei millään tahdo pysyä 
suorana ja tuntuu, ettei 11 griinille ylety millään 
mailalla, vaikka pituutta ei ole kuin 128 m. Ennen 
pitkää kuitenkin kaikki pääsivät kaikille griineille 
ja saivat pallonsa reikiin asti. 

Ensimmäisenä päivänä N50-sarjassa johdossa 
ollut Helsingin Golfklubin Elina Schuurman pela-
si tasaisesti ja piti paikkansa loppuun asti kahdek-
san lyönnin erolla Nurmijärven Ritva Väreen, joka 
otti hopeaa. Eija Kettunen Lahden Golfista sai 
pronssia jääden neljä lyöntiä hopeasijasta. Sarjassa 
oli 45 osallistujaa.

N60-sarjassa oli 29 kilpailijaa ja ensimmäi-
senä päivänä johdossa ollut Helsingin Golfklubin 
Heli Ekström joutui toisena päivänä taipumaan 
Oulun Golfkerhon Eini Palolle, joka otti kullan 
yhden lyönnin erolla. Pronssia sai Sarvikin ”aina 
palkintopallilla oleva” Margit Pasa nen kaksi lyön-
tiä hopeasta jääneenä. Tämän sarjan kaksi ensim-
mäistä olisi yltänyt mitaleille myös N50-sarjassa!

N65-sarjan voiton vei entiseen malliin 
Master Golfin Ulla Helminen, toinen oli Sarvikin 
Heleena Övermark-Lehto ja kolmas saman seuran 
Teija Laitto. Järjestys oli sama jo ensimmäisen peli-
päivän jälkeen. Tässä N65- ja N70-sarjojen yhdis-
telmässä oli 16 pelaajaa.

SM-kilpailun yhteydessä pelatun joukkuekil-
pailun voitti Helsingin Golfklubi (Heli Ekström, 
Erja Saraste, Elina Schuurman) 502 lyönnillä, 
toinen oli Hyvinkään Golf (Anja Huhtamäki, 
Kristiina Junni, Tarja Lähteinen) 534 lyöntiä 
ja pronssille sijoittui Sarfvik Golfklubi, (Anneli 
Alanen, Pirkko Havukainen, Margit Pasanen) 535 
lyöntiä.

Teksti: Heli Ekström
Kuvat: Riitta Avola
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Naisten 
SM-kilpailuissa
ennätysosanotto

Yläkuva:  Kilpailu on päättynyt ja on aika kiittää miellyttävästä 
peliseurasta. 

Keskikuva:  Yhteiskuvassa iso joukko palkittuja. Edessä Eini 
Palo OGK, Heli Ekström HGK  ja Anneli Alanen SGC. Takana 
vasemmalta Pirkko Havukainen SGC, Teija Laitto SGC, Margit 
Pasanen SGC, Ulla Helminen MGC, Heleena Övermark-Lehto 
SGC, Erja Saraste HGK, Elina Schuurman HGK ja Eija Kettunen 
LG.

Alakuva: N50 sarjan voittaja Elina Schuurman on juuri upotta-
massa voittoputtinsa. 
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Miesten M55 lyöntipelimestaruudesta taisteltiin 

Kytäjällä 8-10.7.2011. Kilpailuun ilmoittautui 

yhteensä 189 pelaajaa, joista tasoituksen 

mukaan 156 parasta pääsi starttaamaan. 

Henkilökohtaisen kilpailun ohessa pelattiin 

joukkuekilpailu kolmimiehisin joukkuein.

Olosuhteet olivat helteiset ja ukkosen vaara leijui 
ilmassa koko kisan ajan. Ensimmäinen päivä 
kokonaan ja toisena päivänä loppuiltapäivään 

saakka päästiin pelaamaan ilman ongelmia. Sitten luon-
toäiti näytti voimansa ja pelit jouduttiin keskeyttämään 
kovan ukkosrintaman johdosta. 

Ukkonen keskeytti kisan

Toisen kierroksen iltapäivän lähtijöille tästä tuli yli-
määräistä jännitettä kun keskeytyksen jälkeen pelejä ei 
enää voitu jatkaa vaan ne siirtyivät kolmannen päivän aa-
muun. Pelaajien ja tietysti yhtälailla järjestäjien kannalta 
harmillinen poikkeustilanne, joka aiheutti jonkin verran 
hämmennystä. Kolmas kierros päästiin aloittamaan sun-
nuntaina klo 12.00 poikkeuksellisesti neljän ryhmissä, 
jotta koko kilpailu saatiin vietyä läpi ennen hämärän tu-
loa.

Kilpailun kaksi ensimmäistä kierrosta hallinnut Ari 
Vauhkonen (72+72) jatkoi vahvaa otetta ja pelasi myös 
kolmannen kierroksen tulokseen yksi yli par (72) voitta-
en Suomen mestaruuden ylivoimaiseen tapaan 15 lyön-
nillä.

EGS joukkuekisan ykkönen

Kolmimiehisen joukkuekilpailun voitti EGS ko-
koonpanolla; Jyrki Hiilivirta, Juha Koponen ja Juha 
Tuohimaa lyöntimäärällä 480. Toiseksi MeG joukkueel-
la; Pertti Sallila, Markku Utti ja Pekka Laine lyöntimää-
rällä 487 ja pronssille sijoittui SHG joukkueella; Raimo 
Väinölä, Ari Vauhkonen ja Kari Johansson.

Huolestuttavia poisjääntejä

Huolestuttavaa olivat perusteettomat poisjäännit 
kol  mannelta kierrokselta. Kysymyshän on sentään Suo-
men mestaruuskilpailuista. Kilpailun järjestäjä tulee jat-
kossa puuttumaan näihin aiheettomiin poisjäänteihin.

Kuvassa vasemmalla voittajakolmikko:
1.  Ari Vauhkonen. (SHG), 2. Juha Viljamaa 
(LG), 3. Peter Kaske (KGC). 
Muut kuvassa: 5. Alpo Mäntykorpi (LGV), T6. 
Jari Kettunen (Tarina), T6.Veijo Suomela (KG), 
4. Juha Koponen (EGS), ja T9 Pekka Palmu 
(VGH).

Miesten M65 Suomen Mesta-
ruu desta pelattiin Hartolassa 
98 osanottajan voimin. En-

simmäiset lähdöt saatiin matkaan koh-
tuullisen hyvissä olosuhteissa, kunnes 
aika-ajoin koviksikin muodostuneet sade-
kuurot vai keuttivat pelaamista iltapäivä-
lähtijöiden osalta. Kymppisakkiin pääse-
miseen ensimmäisenä päivänä vaadittiin 
seitsemällä alkava tulos. Esko Öysti ja 
Juhani Kovalainen pelasivat tuloksen 76. 
Seppo Jolkkonen ja Juhani Rahikainen 
selvittivät kierroksen 77 lyönnillä.

Pelit jatkuivat sunnuntaina käänne-
tyssä paremmuusjärjestyksessä. Sää oli 
poutainen ja hiukan tuulinen, mutta ihan 
kohtuullinen pelikeli.

Rahikaiselle kolmas 
perättäinen mestaruus

SM-tittelistä käytiin kovaa kamp-
pailua, jonka Juhani Rahikainen käänsi 
edukseen. Tämä oli Juhanille jo kolmas 
peräkkäin SM-titteli M65-sarjassa. 

Kuuden kärki muodostui seuraavak-
si; Suomen Mestari Juhani Rahikainen, 
MG 154 lyöntiä, toiseksi tuli Lauri 
Hänninen WGCC 156 lyöntiä ja prons-
simitalille sijoittui Juhani Kovalainen 
TGK samalla lyöntimäärällä. Seuraavat 
sijat menivät Pekka Tolvaselle TG 157, 
Esko Öystille ERG 157, Teuvo Salennolle 
HaGK 158. 

Joukkuemestaruus 
Tammer-Golfiin 

Perinteiseen tapaan pelattiin samas-
sa yhteydessä myös joukkuekilpailu kol-
mimiehisin joukkuein. Joukkuekilpailun 
kolme parasta olivat 1. Tammer Golf 
485 (Pekka Tolvanen, Eero Rautio ja 
Kauko Tikka) 2. Golf Talma 494 (Seppo 

Jolkkonen, Pekka Joronen 
ja Hannu Salminen) 3. 
Tuusulan Golfklubi 495 
(Juhani Kovalainen, Martti 
Miettinen ja Pentti Paajanen) 

Ikämiehet Vaasassa

Miesten M70 ja M75 
mes taruudet ratkottiin Vaa-
sassa. Kummassakin sar jassa 
oli yhteensä 85 pelaajaa. Keli 
Vaasassa oli samanlainen 

kuin Hartolassa. Aa mu päivän kohtuulli-
nen sää kääntyi puolen päivän tuntumassa 
sateiseksi ja vettä tuli ajoittain rankastikin. 
Ensimmäisen pelipäivän jälkeen kumman-
kin sarjan kärjessä loistivat tutut nimet. 
M75 kolmen kärki oli; Rainer Nyman, 
Alpo Kananen ja Seth-Veli Järvinen. 
M70-sarjan kärjen muodostivat; Raimo 
Jussilainen, Jaakko Horttanainen ja Jussi 
Vahala.

Lopulliset mestarit leivottiin tiukan 
toisen päivän pelien jälkeen. M75-sarjassa 
kolmen kärki pysyi samana järjestyksen 
hieman muuttuessa; 1. Rainer Nyman 
PGC 164, 2. Seth-Veli Järvinen LG 166 
ja kolmas Alpo Kananen KosG 168. M70-
sarjassa Raimo Jussilainen PGC piti en-
simmäisen tilansa tuloksella 159, toiseksi 
sijoittui Erkki Ripatti TG 161 ja kolmas 
oli Jaakko Horttanainen NRG 162. 

Tekstit ja kuvat: Heikki Hallaranta

Vanhemmat pelimiehet 
harTolaSSa ja VaaSaSSa

      
M65 sarjan joukkuekisan Tammer-
Golfin voittajajoukkue Eero Rautio, 
Pekka Tolvanen ja Kauko Tikka. 

ari VauhKonen 
ylivoimainen Kytäjällä 

SM lyöntipeli M55 Kytäjä
tuloKSet

1	 VAUHKONEN,	Ari	 SHG		 72		 72		 72		 +3
2	 VILJAMAA,	Juha	 LG	 79	 75	 77	 +18
3	 KASKE,	Peter	 KGC	 81	 77	 74	 +19
4	 KOPONEN,	Juha	 EGS	 75	 76	 82	 +20
5	 MÄNTYKORPI,	Alpo	 LGV	 77	 77	 80	 +21
T6	 KETTUNEN,	Jari	 Tarina	 83	 75	 77	 +22
T6	 SUOMELA,	Veijo	 KG	 75	 79	 81	 +22
8	 HIILIVIRTA,	Jyrki	 EGS	 80	 75	 82	 +24
T9	 KOIVISTO,	Miikka	 OGK	 81	 82	 75	 +25
T9	 PALMU,	Pekka	 VGH	 81	 73	 84	 +25
T9	 HOTTI,	Risto	 KGV	 80	 84	 74	 +25
T9	 JUUTI,	Raimo	 IG	 75	 79	 84	 +25
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M65 sarjan parhaimmisto vasemmalta Teuvo Salento 
TGK (6.), Juhani Kovalainen TGK (3.), Juhani 
Rahikainen MG (1.), Esko Öysti ERG (5.), Lauri 
Hänninen WGCC (2.) ja Pekka Tolvanen TG (4.)
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reiKäpelin 
suomenmestaruudet ratkottiin Vammalassa

Seniorien reikäpelien SM-mes ta-
ruudet ratkottiin 25-27.8.2011. 
Pelikenttä oli Lakeside Golf  Vam-

malan Pirunpelto. Kenttä sopii hyvin 
reikäpelikentäksi. Se vaatii tarkkuutta 
ja hyvää pelistrategian suunnittelua. 
Kenttää pidettiin ennakkoon vaikeana ja 
raskaana, jota se kieltämättä olikin.

Kilpailu saatiin vietyä läpi hyvissä 
olosuhteissa. Naisia oli ilmoittautunut 
mukaan 15 ja miehiä 60.

Kuten reikäpeleissä useasti käy, 
niin kävi täälläkin. Ennakkosuosikkeja 
putosi pois jo parin ensimmäisen kier-
roksen aikana.

Mitalipeleihin yltäneille urakka oli 
kova. Miesten osalta kuusi rankkaa peli-
kierrosta kolmen päivän aikana oli aika-
moinen koitos hyväkuntoisemmallekin.

Naisten parhaat olivat: (kuvas sa 
oikealta vasemmalle) 1. Tuija Han nu-
kainen ArGC, 2. Leena Haavisto MGC, 
3. Eija Kettunen LG, 4. Mia Kuttner 
MGC.

 Miesten neljän kärki oli: (kuvas-
sa oikealta vasemmalle) 1. Peter Kaske 
KGC, 2. Sören Isaksson RuG, 3. Kari 
Kivilompolo HaGK, 4. Markku Utti 
MeG

Teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

Kilpailu pelattiin perinteiseen ta-
paan Aura Golfin kentällä Ruis-
salossa mutta viikkoa aikaisemmin 

kuin mitä oli totuttu pelaamaan, eli heinä-
kuun viimeistä edellisenä viikonloppuna.

Kilpailut käynnistyivät torstaina 
21.7. yhteensä 120 kilpailijan voimin. 
Aikaisten aamusateiden jälkeen saatiin en-
simmäinen päivä vietyä läpi sateettomissa 
olosuhteissa, vaikkakin ukkosen uhka oli 
koko päivän olemassa. Onneksi sade- ja 
ukkosrintamat kiersivät kentän kaukaa.

MieheT hurjaSSa VedoSSa
Ensimmäisenä päivänä parhaas-

ta naisten tuloksesta vastasi kotiken-
tällään pelaava Päivi Honka tuloksella 
77. Seuraavina tulivat Kurkin Anneli 
Karttunen 80 ja SGC:n Teija Laitto 80

Miesten sarjassa pelattiin hur-
jia tuloksia. Parhaan tuloksen teki Kari 
Huttunen (GT) 70 lyöntiä, eli yksi alle 
kentän parin. Tiiviissä tuntumassa tulivat 

kotikentällään pelaava Reima Granberg ja 
LGV:n Alpo Mäntykorpi, jotka kummat-
kin pelasivat kentän pariin 71.

Toinen kilpailupäivä oli kerrassaan 
komea, lämpömittarin elohopeapatsas 
ylitti 30 asteen rajan. Osittain täysin tuu-
lettomalla kentällä pelaaminen tuntui var-
masti kohtuullisen tuskaiselta.

Kuitenkin tulostaso säilyi lähes en-
simmäisen päivän kaltaisena, vaikka ken-
tän ”ihannetuloksia” tai sen alituksia ei 
tehtykään.

Naisten sarjan kärki säilyi lähes 
muuttumattomana. Toisen päivän jälkeen 
kumulatiiviset tulokset kolmen parhaan 
osalta olivat: 1. Anneli Karttunen 161, 
toinen Pirjo Sipronen 165 ja kolmas Elina 
Schuurman 167.

Miesten sarjan kärkeen nousi Reima 
Granberg 144 ja toiseksi viime vuoden 
voittaja Ari Vauhkonen samalla tuloksella 
Alpo Mäntykorven kanssa 148.

uKKonen pääTTi puuTTua 
peliin

Kolmantena päivänä ukkonen sotki 
pelisuunnitelmat perusteellisesti ja ensim-
mäinen keskeytys jouduttiin tekemään klo 
9.00, jolloin jouduttiin pitämään puolen-
toista tunnin tauko. Kisa startattiin uu-
delleen klo 10.30. Ilma oli helteisen pai-
nostava ja kilpailu jatkui n. klo 15.30 asti, 
minkä jälkeen kova sade- ja ukkosrintama 
pyyhkäisi toistamiseen kentän yli. 

Vettä tuli niin paljon, että kilpai lun 
jatkaminen oli mahdotonta. Kilpailu-
toimikunta päätti lopettaa kilpailun ja näin 
ollen vain kahden ensimmäisen päivän tu-
lokset huomioitiin lopullisissa tuloksissa. 
Voittajat olivat näin Reima Granberg AG, 
kakkosena Ari Vauhkonen SHG ja kolmas 
Alpo Mäntykorpi LGV. Naisten osalta mi-
talit menivät Kurkin Anneli Karttuselle, 
Rönnäsin Pirjo Sip ro selle ja Talin Elina 
Schuurmanille.

Heikki Hallaranta

ukkonen puuttui peliin
Finnish Senior open´issa  
ruissalossa

Kuvassa miesten sarjan kolme parasta starttaamassa 
kolmannen päivän keskeytetylle kierrokselle.
Pelaajat vasemmalta: voittaja Reima Granberg AG, 
kakkonen Ari Vauhkonen SHG ja kolmonen Alpo 
Mäntykorpi LGV.
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Ensikertalaisena	
PirunPellossa
Reikäpelejä lähdettiin pelaamaan Sasta-
malaan Lakeside Golf Vammalan kentäl-
le. Kenttä oli osalle pelaajista tuttu, mut-
ta Sastamala nimenä vieras. Itsellenikin 
kenttä oli tuntematon vaikka olen pe-
lannut valtaosalla Suomen kentistä ja 
autoni navigaattori oli aivan ymmällä 
Sastamalan nimen edessä. Soitto golf-
klubille selvitti vanhan osoitteen ja jo 
navigaattorikin osasi ohjastaa perille. 
Paikkakunnan nimi on muutettu pari-
sen vuotta sitten, siinä selitys. 

Kilpailu käytiin ns. uudella ken-
tällä, jonka nimi on Pirunpelto. Tämä 
nimi ei välttämättä ole kovinkaan hou-
kutteleva, päinvastoin. Minua oli pelo-
teltu sanomalla, että tässä tapauksessa 
nimi kuvaa kenttää sataprosenttisesti. 
Odotukset olivat tästä syystä aika ne-
gatiiviset. Yllätys olikin sitten vastak-
kaisella etumerkillä varustettu. Ihastuin 
kenttään ikihyviksi ja olen valmis pelaa-
maan siellä ihan muuten vain, en tarvit-
se kilpailua mennäkseni sinne uudelleen. 
Niin upeat ja rauhoittavat olivat maise-
mat ja kenttä priimakunnossa. Mutta 
myös pelaajan kunto pitää olla hyvä, sil-
lä sen verran joutuu mäkiä kiipeämään, 
että huonoilla keuhkoilla ei pärjää.

Omalla kohdallani peli päättyi toi-
sen kierroksen 20. reiällä auringonlas-
kun jälkeiseen pimeyteen – enää ei näh-
nyt edes sitä, mihin suuntaan pallo mai-
lasta lähti, kuunneltiin vaan, kumahtiko 
griini vai pöllähtikö bunkkeri. Se oli aika 
hauskaa, vaikka siis hävisinkin Leena 
Haavistolle siinä vaiheessa.

SM-kullan vei, kuten vasemmalla 
todetaan, viime vuoden hopeamitalisti, 
Archipelagian Tuija Hannukainen.

Heli Ekström, HGK

KAUDEN 2011 
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audi FinniSh 
Senior Tourin 
voittoon 
Peter Kaske ja
margit Pasanen
 

Kilpailusarjassa pelattiin tänä vuonna 
kahdeksan osakilpailua viimevuoti-
sen yhdeksän sijaan. Kilpailusarjaan 

kuuluivat myös naisten ja miesten (M55) 
SM-kilpailut, Finnish Senior Open, Au-
di Senior Open, Aurinkomatkat Se niori-
pokaalit ja kolme Senior Scratch Tourin 
osakilpailua.

Kilpailusuorituksia kirjattiin tänä 
vuonna yhteensä 1250, joista naisten osuus 
oli 325. Miesten osalta lähes kaikki kilpai-
lut olivat täysiä, vain parissa jäi muutama 
paikka täyttämättä. Naisten osalta mentiin 
viimevuotiseen malliin. Lyöntipelin naisten 
SM-kisoihin oli saatu mukaan ilahduttavas-
ti 90 pelaajaa. 

Tänä vuonna järjestettiin ensimmäistä 
kertaa miesten osalta myös karsintakilpai-
lut ennen varsinaisen kilpailusarjan alkua. 
Uuden mallin mukaisesti pelioikeuden 
kaikkiin kisoihin (ei koske SM-kilpailuita) 
saa edellisen vuoden rankingin 50 parasta 
(kategoria 1a) sekä karsintakilpailuiden 40 

parasta (kategoria 2a) pelaajaa. Pelaajat pi-
tivät tätä muutosta erittäin positiivisena.

Oli ilolla todettava, että innokkuutta 
pelioikeuden varmistamiseen oli. Lohjalla 
pelattuun karsintakilpailuun ilmoittautui  
peräti 148 pelaajaa, joista mukaan otettiin 
120 pelaajaa tasoitusjärjestyksessä

Ensimmäinen varsinainen osakilpai lu 
pelattiin karsintakilpailujen tapaan Loh-
jalla. Miesten sarjassa tulostaso oli vuo-
denaikaan nähden erityisen hyvä. Kuuden 
parhaan joukkoon pääseminen edellytti 
74 lyönnin tulosta. Ilahduttavaa oli myös 
todeta, että perinteiseen ”kymppisakkiin” 
oli ilmestynyt uusia nimiä. Kisan voittajat 
olivat Anneli Alanen ja Jyrki Hiilivirta.

Seuraavaksi kisailtiin Pickalassa satei-
sen sään vallitessa. Sade alkoi samanaikai-
sesti ensimmäisten starttien kanssa ja päät-
tyi kun viimeinen ryhmä lähti ykköstiiltä. 
Loppupään lähtijöillä oli hyvä onni kun 
saivat pelata kilpailun lähes aurinkoisen 
sään vallitessa. Kelin vaihteluista selvisivät 
parhaiten Margit Pasanen ja Toivo Pönni. 
Osallistujien joukossa nähtiin myös SGL:n 
puheenjohtaja Antti Peltoniemi.

Talman kaksipäiväisen osakilpailun 
voitti kotiseuraa edustava Kari Huttunen 
jo kolmannen kerran peräkkäin. Naisten 
voittaja oli Päivi Honka. Pelikeli oli hyvä, 
joskin hiukan helteinen.

Senioripokaaleista kilpailtiin Hä-
meenlinnassa. Naiset pelasivat Everstillä 
ja miehet Tawastilla. Senioripokaaleista on 
kilpailtu jo vuodesta 1978. Kilpailussa oli 
alun perin pelkästään hcp-sarja, mutta ny-
kyään siinä kisaillaan sekä scratch- että hcp-
sarjassa samanaikaisesti. Senioripokaali-
kiertopalkinto jaetaan naisten ja miesten 
hcp-sarjojen voittajalle. Tänä vuonna 
pokaalin voittivat Teija Laitto naisten sar-
jassa ja miesten sarjassa Matti Leinonen. 
Scratch-sarjan voittajat oliva puolestaan 
Ritva Väre ja Veikko Niemikorpi.

Kilpailusarjan viimeinen lyöntipeli-
osakilpailu pelattiin pitkäksi viritetyl-
lä Espoon Golfseuran kentällä. Kaksi-
päiväinen kilpailu saatiin pelattua hyvissä 
olosuhteissa lukuun ottamatta ensimmäi-
sen iltapäivän puolen tunnin mittaista 
kovaa sadekuuroa, joka hiukan häiritsi ja 
hidasti pelaamista. Entistä kotikenttäänsä 
hallitsi parhaiten Olavi ”Roope” Hietikko 
ja Kurkin Vuokko Karjalainen.

Finnish Senior Tourin muista osa-
kilpailuista SM-kisoista ja Finnish Senior 
Openista on omat juttunsa toisaalla tässä 
lehdessä.

Heikki Hallaranta

oSaKilpailujen voittajat

audi Senior Scratch tour 1, StlG 
Jyrki	Hiilivirta	EGS
Anneli	Alanen	SGC

audi Senior open, pGC

Toivo	Pönni	TawG	
Margit	Pasanen	SGC

audi Senior Scratch tour 2, Gt

Kari	Huttunen	GT	
Päivi	Honka	AG

aurinkomatkat Senioripokaalit, 
tawG, aGK,	

Veikko	Niemikorpi	KGV	scr
Matti	Leinonen	AG	hcp
Ritva	Väre	NGK	scr
Teija	Laitto	SGC	hcp

SM-lyöntipeli miehet M55, KyG

Ari	Vauhkonen	SHG

SM-lyöntipeli naiset n50, MtG

Elina	Schuurman	HGK

Finnish Senior open, aG

Reima	Granberg	AG
Anneli	Karttunen	Kurk

audi Senior Scratch tour 3, eGS

Olavi	Hietikko	ERG
Vuokko	Karjalainen	Kurk

SM-reikäpelit, lGv	
Peter	Kaske	KGC
Tuija	Hannukainen	ArGC

FSt order oF Merit

Miehet

1.		Peter	Kaske	KGC	 323,75
2.		Juha	Koponen	EGS	 307,25
3.		Perttti	Sallila	MeG	 272,50
4.		Kari	Huttunen	GT	 263,50
5.		Veijo	Suomela	KG	 248,75
6.		Alpo	Mäntykorpi	LGV	 243,96
7.		Matti	Leinonen	AG					 242,25
8.		Raimo	Juuti	IG	 201,46
9.		Risto	Hotti	KGV	 199,96
10.	Kari	Kivilompolo	HaGK	 195,50
	
naiset

1.		Margit	Pasanen	SGC	 281,50				
2.		Vuokko	Karjalainen	Kurk	 267,50
3.		Eini	Palo	OGK	 253,50
4.		Päivi	Honka	AG								 247,00
5.		Tuija	Hannukainen	ArGC	 244,50
6.		Mia	Kuttner	MGC	 234,75
7.		Pirjo	Sipronen	SGR	 226,50
8.		Eija	Kettunen	LG				 220,75
9.		Liisa	Eerola	KGV	 208,50
10.	Heli	Ekström	HGK	 195,00

Täydelliset	Order	of	Merit	-tulokset	
ovat	luettavissa	SGS:n	nettisivuilla.

Tämän vuoden Finnish 
Senior Tour oli jälleen 
menestys. Pelisuorituksia 
kirjattiin yhteensä 1250, 
joista naisten osuus oli 325. 
Pelijärjestelmää oli muutettu 
aikaisemmasta siten, että 
osallistumisoikeuden tourille 
sai suoraan 50 parasta 
miestä Order of Meritin 
mukaan ja karsintakilpailun 
kautta otettiin 40 mies-
pelaajaa lisää. Naiset pääsi-
vät mukaan kilpailuihin 
tasoitusjärjestyksessä.

Teksti ja kuvat: Heikki Hallaranta

Kuva Kytäjällä pelatuista miesten lyöntipelin SM-kisoista. South East -kentän 12. 
vieheriöllä Juha Koponen EGS, Ari Vauhkonen SHG ja Pekka Palmu VGH.

Finnish Senior Tourin voittajat Margit Pasanen 
SGC ja Peter Kaske KGC

KAUDEN 2011 
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haaSTajaTourin 
uusittu kilpailujärjestelmä onnistunut
Haastajatourin pelaaminen saman-

aikaisesti kahdella eri kentällä oli 
onnistunut parannus edellisestä 

vuodesta. SGS:n hallinnossa päätettiin 
syksyllä 2010, että kolme ensimmäistä 
kilpailua pelataan kahdella eri kentällä 
eli 55-vuotiaat toisella ja vanhemmat ikä-
sarjat toisella. Tällä muutoksella saatiin 
kaikki halukkaat pelaajat mahtumaan ki-
soihin, eikä kenenkään tarvinnut jännittää 
mukaan pääsemistä. Tosin voidaan todeta, 
että alkukeväästä teki tiukkaa etenkin sar-
jojen M65 ja M70 pelaajien mahtuminen 
samalle kentälle samanaikaisesti. Mikäli 
kilpailijamäärät kasvavat samaa vauhtia 
saattavat osallistujien tasoitusrajat tulla 
vastaan rajoittavana tekijänä. 

Kahdessa ensimmäisessä kilpailussa 
Sea Golf Rönnäsissä ja Tampereella kil-
pailijoiden määrä ylitti 160 pelaajan rajan. 
Onneksi keväällä päivällä on pituutta jo-
ten näinkin suuren kilpailijamäärän osal-
listuminen onnistui. Kilpailut alkoivat aa-
mulla klo 8.00 ja viimeinen palkintojenja-
ko oli illalla klo 20.00. Ensi vuonna jou-
duttaneen rajoittamaan kilpailijamäärää 
tasoitussysteemillä, koska pelimukavuus 
ja mahdolliset poikkeusolot esimerkiksi 
sääolosuhteissa saattavat vaikeuttaa kil-
pailujen läpiviemistä. Tätä kirjoitettaessa 
ei ole näköpiirissä muutoksia varsinaiseen 
kilpailujärjestelmään.

Osallistujamäärät
Sarjojen kilpailijamääräät:

M55  sarja  322 pelaajaa
M65  sarja  331 pelaajaa
M70  sarja  249 pelaajaa

Kevään ensimmäiset kilpailut kiin-
nostavat pelaajia eniten. Sarjan M55 kil-
pailussa Meri-Teijossa oli 91 kilpailijaa. 
Vastaavasti sarjan M65 osallistujamäärä 
Sea Golf Rönnäsissä oli 94 kilpailijaa ja 
sarjan M70 osallistujamäärä oli 70 kilpai-
lijaa. 

Tänä vuonna Haastajatourilta va-
littiin seniorien maajoukkueisiin pelaa-
jia etukäteen ilmoitetulla tavalla ja se saa 
luonnollisesti kilpailijat aktivoitumaan 
keväällä. Lisäksi osallistumista ei rajoitettu 

muihin SGS:n kilpailuihin osallistumisen 
takia. Tästä seurasi luonnollisesti se, että 
FST:n pelaajia oli runsaasti mukana eten-
kin vanhempien miesten sarjoissa.

Parhaita pelaajia
Sarjan	 M55/scr ykköstila meni ja-

koon Nordcenter Golfin Tapio Aallon ja 
Kytäjä Golfin Ismo Ropon kesken. Tapio 
osallistui kaikkiin osakilpailuihin voitta-
en niistä kaksi peräkkäin. Ismo osallistui 
kolmeen osakilpailuun ollen kaikissa tasai-
sesti kärkikahinoissa. Voitto tuli Aurinko 
Golfin kisassa. Kolmanneksi sijoittui Ikaa-
listen Golfin Pertti Kohtala, joka voitti 
Golf Pirkkalassa pelatun osakilpailun.  

Sijoitukset vaihtelivat kärkikymme-
nikön osalta osakilpailujen edetessä ja 
muukin järjestys olisi voinut olla mahdol-
lista golfille niin tyypillisten onnistumis-
ten myötä. Ensi vuonna sijoitukset ovat 
jälleen uusjaossa kun uusia pelaajia tulee 
seniori-ikään ja nykyisetkin pelaajat voivat 
parantaa taitojaan.

Sarjan	 M65/scr paras pelaaja oli 
ylivoimaisesti Mikkelin Golfin Juhani 
Rahikainen. Hän osallistui kaikkiin osa-
kilpailuihin ja voitti niistä kaksi ykkös-
palkintoa. Voitot tulivat Kymen Golfin 
ja Kartano Golfin kentiltä. Muissakin 
osakilpailuissa sijoitus oli hyvä. Toinen 
oli Hartolan Teuvo Salento. Hänellä oli 
yksi kakkostila ja yksi nelostila ja kaikista 
osakilpailuista tuli hyviä sijoituspisteitä.
Kolmanneksi pelasi Koski-Golfin Kari 
Laurell vain vajaat kaksi sijoituspistettä 
Teuvolle hävinneenä. Karikin pelasi varsin 
tasaisesti. Tähtihetki Karilla oli Tammer-
Golfin kilpailussa tullut kakkostila.

Sarjan	 M65/hcp paras oli Tarinan 
Jouko Ruokokoski. Hän voitti Kartano 
Golfin kentällä pelatun kilpailun. Voitto-
marginaali sijoituspisteissä oli oli vain 
0,5 pistettä. Toiseksi tuli edellisen vuo-
den tapaan Aulangon Golfklubin Juhani 
Nieminen. Juhani ilmoittikin loppukil-
pailussa vaihtavansa sarjaa ylemmäksi. 
Nähtäväksi jää nähdäänkö Juhani ensi 
kesänä edustustehtävissä ESGA:n ki-
soissa. Kolmanneksi tuli Seppo Helynen 
Hartolan Golfklubista. Seppo osallistui 

kaikkiin osakilpailuihin ja pisteitä kertyi 
jokaisesta tapahtumasta. Paras sijoitus oli 
Kymen Golfin kilpailun kakkostila.

Sarjan	M70/hcp ylivoimainen voit-
taja oli Pickalan Rainer Nyman, joka oli 
koko kesän hyvässä tuloskunnossa. Voitto 
tuli Aurinko Golfin kentällä ja kaksi kak-
kostilaa kesän muissa osakilpailuissa. Täl-
lä meriitillä heltisi varma edustuspaikka 
ESGA:n EM-kilpailuun. Toinen oli Väinö 
Rapo Karelia Golfista. Hän voitti Kartano 
Golfin osakilpailun. Kolmanneksi pelasi 
Hartolan Golfklubin Veijo Riikonen, jon-
ka saaliina oli mm. voitto Kymen Golfin 
kentällä pelatussa osakilpailussa.

Sijoituspisteet laskettiin edellisestä 
vuodesta poiketen siten, että saman tu-
loksen pelanneiden kilpailijoiden pisteet 
laskettiin yhteen ja jaettiin tuloksen teh-
neiden kilpailijoiden lukumäärällä. Tämä 
on oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
laskutapa. Pisteet laskettiin SGS:n vas-
tuuhenkilöiden toimesta ja ne olivat näh-
tävillä muutaman päivän sisällä seniorien 
kilpailusivuilla internetissä. Virheistä ei 
rek  la moitu, joten ne ovat siten lopulliset. 
Sihteeri- ja laskenta-apua oli käytettävissä.

Kunkin sarjan kolme parasta pelaajaa 
palkitaan SGS:n vuosikokouksen yhtey-
dessä.

Loppukilpailu Tawastissa
Loppukilpailu oli ohjelmassa toista 

kertaa ja se pelattiin Tawast Golfin kentäl-
lä syyskuun 20. päivänä. Syyssateet olivat 
pehmittäneet kenttää useita päiviä ennen 
finaalia. Kilpailu saatiin pelata harmaassa 
syyssäässä siten, että ensimmäisenä läh-
tenyt ryhmä selvisi ilman sadevarustei-
ta. Loput pelaajat joutuivat pelaamaan 
osittain sadevarusteet päällä. Kokeneet 
kilpailijat ovat tottuneet pelaamaan eri 
olosuhteissa ja klubitalolla oli vain iloisia 
naamoja. Finaaliin oli kutsuttu kunkin 
sarjan kuusi parasta pelaajaa. Vain yhtä, 
ulkomaanmatkasta johtuvaa, poikkeusta 
lukuunottamatta kaikki saapuivat innok-
kaina paikalle. 

Ensimmäisenä lähtivät sarjan M55 
pelaajat käännetyssä paremmuusjärjestyk-
sessä. Voittajaksi pelasi kotikentän tun-

Haastajatour 
ranking  2011

sarja M55 scr	 	 pist.
1.	 Aalto	Tapio	 NGCC	135,0
1.	 Ropo	Ismo	 KyG	 135,0
3.	 Kohtala	Pertti	 IkG	 111,5
4.	 Anttonen	Kari	 TawG	 105,5
5.	 Salmela	Arto	 GT	 102,3
6.	 Jolkkonen	Seppo	 GT	 87,5
7.	 Piha	Lauri	 HGK	 84,5
8.	 Korppi	Lasse	 TGK	 84,0
9.	 Röppänen	Pekka	 LoG	 79,0
10.	Haimo	Erkki	 LGV	 75,0

sarja M65 scr	 	 pist.
1.	 Rahikainen	Juhani	 MG	 130,0
2.	 Salento	Teuvo	 HaGK	 115,0
3.	 Laurell	Kari	 KosG	 113,3
4.	 Tolvanen	Pekka	 TG	 100,8
5.	 Öysti	Esko	 ERG	 100,0
6.	 Tikka	Kauko	 TG	 86,8
7.	 Nuorivaara	Zachris			MGC	 86,5
8.	 Rautio	Eero	 TG	 84,8
9.	 Pönni	Toivo	 TawG	 73,8
10.	Eloranta	Veikko	 JG	 67,0

sarja M65 hcp	 	 pist.
1.	 Ruokokoski	Jouko		 	Tarina	101,5
2.	 Nieminen	Juhani	 AGK	 101,0
3.	 Helynen	Seppo	 HaGK	 89,5
4.	 Kasurinen	Veikko	 EGS	 85,5
5.	 Ek	Terjo	 SaG	 80,5
6.	 Tolvanen	Pekka	 TG	 78,0
7.	 Salento	Teuvo	 HaGK	 77,5
8.	 Nuorivaara	Zachris	 MGC	 73,0
9.	 Loponen	Armas	 TawG	 68,0
10.	Eloranta	Veikko	 JG	 66,5

sarja M70 hcp	 	 pist.
1.	 Nyman	Rainer	 PGC	 137,5
2.	 Rapo	Väinö	 KarG	 99,5
3.	 Riikonen	Veijo		 HaGK	 85,0
4.	 Nordström	Bengt	 MGC	 79,0
5.	 Wainikainen	Wille	 VGH	 78,5
6.	 Eerola	Reijo	 KGV	 74,0
7.	 Kaartinen	Jouko	 SHG	 72,0
8.	 Hiironen	Ahti	 KGV	 70,0
8.	 Kananen	Alpo	 KosG	 70,0
10.	Eklund	Jaakko	 PGC	 65,0

Pistetaulukko	kokonaisuudessaan	
löytyy	seniorien	kilpailusivuilta.

teva Kari Anttonen. Karin tulos oli 82 
bruttolyöntiä. Samaan tulokseen päätyi 
myös Golf Talman Seppo Jolkkonen. Scr-
sarjassa käytetty ns. matemaattinen mene-
telmä ratkaisi voiton Anttosen hyväksi. 
Kari pelasi sisään 36 lyönnillä. Kolmas oli 
Kytäjä Golfin Ismo Ropo 87 lyönnillä.

Toisessa lähtöryhmässä pelasivat 
sar jan M65 scr-miehet. Tammer-Golfin 
Pekka Tolvanen oli omaa luokkaansa pela-
ten 76 lyöntiä brutto. Pekka kertoi Tawast 
Golfin kentän olevan yksi hänen suosik-
kikentistään. Tulos puhuu puolestaan. 
Toiseksi tuli Espoo Ringside Golfin Esko 
Öysti tuloksella 79 lyöntiä. Hänetkin on 
nähty Tawastissa aikaisemmin. Kolmas oli 
Mikkelin Juhani Rahikainen pelaten 80 
lyöntiä.

Sarjan M65 hcp voittajaksi pelasi 
Aulangon Juhani Nieminen tuloksen ol-
lessa 76 netto. Bruttolyöntimäärä oli 87 
lyöntiä. Kenttä ei ole vieras naapuriklubin 
miehellekään. Toinen oli saman nettotu-
loksen 76 (brutto 89) pelannut Tarinan 
Jouko Ruokokoski. Hcp-sarjassa parem-
man sijaluvun saa pelaaja, jonka tarkka 
tasoitus on alhaisempi. Kolmanneksi pe-
lasi Espoon Golfseuran Veikko Kasurinen 
nettotuloksella 77 lyöntiä. Bruttolyönnit 
olivat 89.

Sarjan M70 hcp voittaja oli Karelia 
Golfin Väinö Rapo tuloksen ollessa 73 
netto. Bruttolyöntimäärä oli varsin hyvä 
84 lyöntiä. Toiseksi tuli palkintosijoilla 
viihtyvä Pickalan Rainer Nyman. Tulos 
oli 76 netto, bruttolyöntimäärän ollessa 
88 lyöntiä. Kolmanneksi pelasi Hartolan 
Veijo Riikonen nettotuloksella 79.

Kilpailujärjestelyt ja 
palkinnot

Kilpailujen järjestelyt kenttien osal-
ta ovat sujuneet mallikkaasti. Kaikki jär-
jestelyihin osallistuneet klubit ja niiden 
toimihenkilöt ansaitsevat SGS:n puolesta 
mitä parhaimmat kiitokset. 

Kilpailujen toteuttaminen alkaa jo 
edellisenä syksynä jolloin sovitaan jär-
jestävät kentät ja kilpailumaksut sekä 
muut asiat varsin yksityiskohtaisesti. 
Kilpailujen toteuttaminen alkaa kilpai-
lukutsusta ja jatkuu palkintojenjakoon 
saakka. Sen jäl keen on vuorossa tulosten 
perusteella pistelaskenta, jonka hoitavat 
SGS:n vastuuhenkilöt avustajineen. Tänä 
vuonna palkinnot ovat olleet lahjakortte-
ja eri kaupparyhmien toimipaikkoihin. 
Tämä asia on saanut kiitosta pelaajien ta-
holta ja sitä tullaan jatkamaan myös ensi 
vuonna.

Armas Loponen

LoppukiLpaiLun tuLoksia

sarja M55 scr

1.		 Kari	Anttonen	 TawG	 82
2.		 Seppo	Jolkkonen	 GT	 82
3.		 Ismo	Ropo	 KyG	 87

sarja M55 hcp

1.		 Pekka	Tolvanen	 TG	 76
2.		 Esko	Öysti	 ERG	 79
3.		 Juhani	Rahikainen	 MG	 80

sarja M65 hcp

1.		 Juhani	Nieminen	 AGK	 76
2.		 Jouko	Ruokokoski	 Tarina	 76
3.		 Veikko	Kasurinen	 EGS	 77

sarja M70 hcp

1.		 Väinö	Rapo	 KarG	 73
2.		 Rainer	Nyman	 PGC	 76
3.		 Veijo	Riikonen	 HaGK	 79

Loppukilpailun	 tulokset	 löytyvät	 koko-
naisuudessaan	TawG:n	kotisivulta

Seppo Jolkkonen avaaaamassa HämeenlinnanTawast Golfin 
ykköstiillä Haastajatourin loppukilpailussa.
Kuva: Ole Johansson
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Aluekoordinaattorit tärkeitä
Aluekoordinaattorien osuus kilpailu-

jen järjestämisessä on merkittävä. Kilpai-
lupaikkojen sopiminen ja päivämäärien 
sovittaminen seniorien muiden kilpailujen 
kanssa alkaa jo edeltävänä syksynä.

Kilpailupaikat pyritään sopimaan 
siten, että ne ovat alueen eri osissa. Tämä 
tasaa matkakuluja pelaajien kannalta kun 
samalta klubilta tulee useita kilpailijoita. 
Aluekoordinaattorit neuvottelevat myös 
muut järjestelyihin liittyvät asiat joihin 
kuuluu mm. kilpailumaksu. Kun osakil-
pailu on pelattu koordinaattorit laskevat 
sijoituspisteet loppukilpailua varten. Ne 
on jo muutaman vuoden ajan saatu kilpai-
lijoiden nähtäviksi noin viikon kuluessa 
internetissä seniorien kilpailusivuilla.

Finaali pelattiin 
Laukaan Peurunkagolfissa

Aluetourin finaali pelattiin Laukaan 
Peurunkagolfin kentällä 3. syyskuuta. 
Kilpailuun oli kutsuttu 120 parasta pe-
laajaa eri alueilta pistelaskun mukaisesti. 
Paikalle saapui 115 kilpailijaa, joista naisia 
oli 29.

Järjestävä seura selvisi kilpailujen jär-
jestelyistä erinomaisesti. Erityisen vaativa 
urakka on saada kutsuttavat pelaajat eri 
klubien kautta varmistamaan osallistumi-
sensa finaaliin.

Kilpailun tuomarina toimi Uolevi 
Sundqvist, joka lupsakkaan tyyliinsä hoiti 
kilpailun kulkua mallikkaasti. 

Lauantaipäivä oli sateiden jäljiltä 
harmaa mutta kilpailun aikana sadetta ei 
juurikaan tullut. Kentän greenit olivat eri-
tyisen hyvässä kunnossa. Kenttäpelissä oli 
käytössä siirtosääntö väyläpituuteen leika-
tulla kentän osalla.

Kilpailu toteutettiin yhteislähdöllä 
klo 10.00,  mikä toimii parhaiten tämän-
kokoisella osallistujamäärällä. Kilpailun 
jälkeen pelaajat saivat nauttia maukasta 
ruokaa klubiravintola Karlvikissa. Kil pai-
lumaksun ruokailuineen maksoi Suomen 
Golfseniorit ry.

Tuloksia
Palkintosijoille pelasivat eri puolelta 

Suomea olevat kilpailijat. Järjestävän seu-
ran kilpailijoista kaksi pelaajaa oli palkin-
tosijoilla.

Naisten sarjan voittajaksi pelasi Tuula 
Kemppi Golf  Pirkkalasta nettotuloksella 
74 (bruttotulos 89 lyöntiä). Seuraavat si-
jat menivät Salo Golfin pelaajille Pirjo 
Kujalalle ja Terttu Näremaa-Helinille.Nel-
jäs oli Iitin Golfseuran Hannele Yrjö nen.

Sarjan M55 voittajaksi pelasi Jyväs-
Golfin Juha Palmu nettotuloksella 74. 
Bruttotulos oli 85 lyöntiä. Seuraavina oli-
vat Seppo Väliaho ja Seppo Patja Laukaalta 
sekä Pertti Pöyry Mikkelin Golfista ja Esa 

Lavonen Iitin Golfseurasta. Mainittakoon, 
että Iitin Golfseuran senioripuheenjohta-
ja Kirsti Rautio toimi joukkueensa huol-
tajana ja kannustajana paikan päällä. 
Esimerkillistä sitoutumista.

Sarjan M65 voittaja oli Imatran 
Taisto Huttunen, joka oli lähtenyt peli-
matkalle jo aamulla klo neljän jälkeen. 
Taiston tulos oli 70 netto ja brutto-
tulos koko kilpailun paras 83 lyöntiä. 
Seuraavat sijat menivät Alpo Klasilalle 
Paltamosta, Jussi Markkaselle Keimolasta, 
Ari Kivistölle Oulusta sekä Lauri Lantolle 
niinikään Oulusta.

Kiitos
Kauden päättyessä kiitän aluekoordi-

naattoreita, pelaajia ja kilpailuja järjestä-
neitä golfklubeja pelikaudesta 2011.

Armas Loponen  

aluetourin 
kilpailijamäärät jälleen uuteen 
ennätykseen

Seniorien aluetourin kilpailijamäärät 
ovat kasvaneet jatkuvasti. Tänä kesä-
nä osakilpailuissa pelanneiden kilpai-

lijoiden määrä ylitti jo 2000 osanottajan 
määrän. Naisten sarjan osallistujamäärä 
oli 435 kilpailijaa. Se oli samansuuruinen 
kuin edellisenäkin kesänä. Sarjassa M55 
kilpailusuorituksia oli 704. Sarjan M65 
kilpailijamäärä oli 877. Viimeksi maini-
tussa sarjassa oli lisäystä edelliseen kesään 
nähden 96 kilpailusuoritusta.

Naisten sarjan kilpailijakeskiarvo oli 
21 pelaajaa osakilpailua kohden. Tällä 
kilpailijakeskiarvolla ei toistaiseksi ole nä-
köpiirissä muutoksia sarjajakoon. Miesten 
puolella kolme vuotta sitten tehty sarja-

jako oli onnistunut.

Kilpalijamäärät alueittain
Aktiivisin alue oli jälleen Uusimaa 

Kilpailusuoritusten määrä oli 354. En-
simmäinen osakilpailu oli Kytäjä Golfin 
kentällä, jossa kilpailijoita oli päivän ai-
kana 150. Näin suuri osallistujien määrä 
vaatii järjestäjiltä melkoisen työpanoksen. 
Tämä osoittaa myöskin meidän seniorien  
aktiivisuutta kilpailemiseen. Seuraavaksi 
kiilasi Pohjoinen alue (VII) jossa osallis-
tujamäärä oli 313 kilpailusuoritusta. Yli 
300 kilpailijamäärän pääsivät myös Itä-
Suomen ja Savon alue (VI) ja Kaakkois-
Suomen (IV) alueet.

Kilpailutapahtumia
Kilpailujen järjestäminen ja niiden 

läpivieminen ei aina ole helppoa. Alueella 
III jouduttiin osakilpailu Asikkalassa  siir-
tämään viikolla ukkosen ja rankan sateen 
takia. Paikalle oli tuolloin saapunut jo 
suuri joukko pelaajia. Kolmas osakilpailu 
Hartolassa oli myös vaarassa siirtyä uk-
kosen takia. Se saatiin kuitenkin parin 
keskeytyksen jälkeen pelattuksi loppuun. 
Kilpailujen vastuuhenkilöt joutuvat te-
kemään näitäkin ratkaisuja. Pelaaja voi 
myöskin omalla päätöksellä keskeyttää pe-
laamisen ukkosen takia. 

ALueTourin LoPPuKiLPAiLun 
TuLoKSeT

naiset
1. Tuula Kemppi GPi   74
2. Pirjo Kujala SaG 76
3. Terttu Näremaa-Helin SaG 76
4. Hannele Yrjönen IGS 76

Miehet 55v
1. Juha Palmu JG 74
2. Seppo Väliaho LPG 75
3. Seppo Patja LPG 75
4. Pertti Pöyry MG 75
5. Esa Lavonen IGS  75

Miehet 65v
1. Taisto Huttunen IG 70
2. Alpo Klasila PaG 72
3. Jussi Markkanen KGV 73
4. Ari Kivistö OGK 76
5. Lauri Lantto OGK 76

M65 sarjan perhaat ovat juuri 
vastaanottaneet palkintonsa 
Armas Loposelta (vas).
Paremmuusjärjestyksessä 
seisovat vasemmalta lukien 
Taisto Huttunen IG, Alpo Klasila 
PaG, Jussi Markkanen KGV ja 
Ari Kivistö OGK.
  

M55 sarjan palkitut paremmuusjärjestyksessä oikealta 
Juha Palmu JG, Seppo Väliaho LPG,  Seppo Patja 
LPG ja Esa Lavonen IGS.   
 

Naisten kisan voittaja
Tuula Kemppi GPi sylissään 

komea Aluetour-pokaali. Muut 
naisten sarjan palkinnonsaajat 
olivat  Pirjo Kujala SaG (2.), 

Terttu Näre maa-Helin SaG (3.) 
Kemp pi GPi (1.) ja Hannele 

Yrjönen IGS (4.).

KAUDEN 2011 

KILPAILUSATOA
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Golfkauden	saldo

iin se on tämäkin kesä takanapäin. Par´ aikaa 
ulkona sataa kaatamalla. Kesä oli edellistä ke-

sää hienompi, vaikka ei viime vuoden golfkau-
dessakaan ollut mitään valittamista. Aurinkoisia 

päiviä riitti yllin kyllin. Vaasan golfkenttä oli jo heti kesän 
alussa yllättävän hyvässä kunnossa – kiitos menneen talven. 
Jääpoltetta ei tullut, kun lokakuussa tullut talven ensi lumi jäi 
pysyvästi maahan ja sitä sitten tulikin todella runsaasti pitkin 
talvea. Lumen tulo täällä Pohjanmaalla oli paikoitellen mel-
koista, vaikka se ei ylittänyt sen kummemmin uutiskynnystä 
verrattuna Helsingin ”kaaokseen”. 

Näin golfkauden lopussa sitä miettii kesän golfkauden 
saldoa. Omalta kohdaltani pelaaminen oli enemmänkin lii-
kuntaa ulkoilmassa. Neljän tunnin golfkierros taittui mu-
kavasti hyvässä säässä ja seurassa. Luonnollisesti jokaisen 
kierroksen kohdalla olisin toki toivonut, että lyönnit olisivat 
onnistuneet jopa siinä määrin, että olisin pelannut omaan ta-
soitukseeni tai jopa sen alle.  Mutta ei, ehkä se onnistuu ensi 
kesänä! Sen verran hyvä mieli jäi kesän yhdestä ainoasta on-
nistuneesta 9-reiän kierroksesta, jolloin kaikki meni nappiin: 
kolme paria, yksi birdie, yksi eagle ja loput bogia. Tätä tulosta 
ei luonnollisesti kuitenkaan huomioitu omassa hcp:ssani.

Golfin pelaamisen sijaan olen loppukaudesta onnistu-
nut keräämään golfkentän laitamilta koko talven tarpeeseeni 
marjoja, sieniä ja omenoita. Heinäkuun puolen välin jälkeen 
alkoivat mustikat kypsyä. Golfkierroksen aikana oli muka-
vaa välillä poiketa väylän sivustalle syömään marjoja, silloin 
kun kentällä oli jonkin verran edellä pelaavien odottelua. 
Mustikoita oli ajoittain melko runsaasti, että niitä oli myös 
pakko käydä erikseen poimimassa. Muutaman kerran kolmen 

litran mustikankeruun lisäksi keräsin useita metsään lyötyjä 
palloja. Lyöntipaikkojen vierustalla kypsyivät vadelmat ja uu-
sien väylien vierustalla löytyi suuhun pantavaksi muutamia 
lakkoja. Myös juolukkaa olisi ollut runsaasti tarjolla, jos sitä 
vain olisi halunnut kerätä.

Elokuun puolella alkoivat herkkutatit nousta esiin. 
Melkein joka kierroksella oli yön aikana nousseita virheettö-
miä Carl Johaneita. Muovikassi tosin olisi ollut hyvään tar-
peeseen, sillä keräämieni sienien tasapainottelu bagin päällä 
vaati melkoista tarkkuutta. Kotona pilkoin sienet pieniksi, 
haihdutin niistä nesteen pois ja pussitin pakastepusseihin 
pantaviksi pakkaseen talvea varten. Talven mittaan on muka-
va ottaa esille omia keräämiä pakasteita vieraille tarjottavaksi 
ja omaan käyttöön. 

Vaasan golfin vanha klubitalo on aikoinaan ollut asuinta-
lo, jonka ympärillä kasvaa kolme isoa omenapuuta ja neljä pu-
naviinimarjapensasta, yksi karviaismarja- ja hyvin heiveröinen 
mustaviinimarjapensas. Punaiset viinimarjapensaat tuottivat 
runsaan määrän isoja ja meheviä marjaterttuja. Viinimarjat 
kypsyivät melko aikaisin, ja niistä riitti yllin kyllin syömämar-
joja pelaajille ja myös minulle talven marjoiksi. Omenapuista 
putoili maahan kypsiä omenia, joita pelaajat keräsivät evääksi 
pelikierroksille. Itse keräsin useita kertoja pudokkaita, joista 
valmistin jääkaapin täydeltä omenahilloa ja -sosetta. 

Nyt ovat ”laarit” täynnä ja pelikausi on lopuillaan, joten 
on aika alkaa miettiä toisenlaisia liikuntamuotoja.

Hyvää syksyä kaikille!

Pirkko Holmela

N

keimola vei uudenmaan 
joukkuereikäpeli-Cupin

Uudenmaan alueen vuoden 2011 joukkuereikä-
peli-cup on saatu päätökseen. Alueen 33 golf-
seurasta kilpailusarjaan osallistui 31 seuraa. 
Lohkojen voittajat eli välieriin tiensä selvittä-
neet olivat SHG, Kurk, HGK, KGV, KotoG, 
KGC, StLG ja KyG. Välieräottelut olivat varsin 
tiukkoja, sillä kaikki pelit päättyivät tasan! Näin 
voitetut reiät ratkaisivat semifinalistiparit, jotka 
olivat SHG-KGV ja Kurk-HGK. 
Cup-mestaruuden voitti Keimola lyötyään 
SHG:n peräti 6-0 Kytäjän South-East -kentällä 
pelatussa finaalissa. Pronssiottelu päättyi Kurk 
Golfin eduk si luvuin 4-2.
Kuvassa Keimola Golf Vantaan voittajajoukkue 
Liisa Eerola, Veikko Niemikorpi ja Risto Hotti.

Vuonna 1981 perustetun Suomen 
Golfl iiton Seniorit -yhdistyksen 
30-vuoti nen taival on laitettu 
kovien kansien väliin. 
Mittavasta työstä on päävastuun 
kantanut Lassi Tilander, joka on 
historiikin suunnitellut ja myös 
kirjoittanut tekstin.  

Voit tilata nelivärisen 170-sivuisen juhlakirjan posti toimi tuk-
sena suoraan kotiisi. Tilaus hoituu kätevimmin netin kautta 
osoitteessa: 
www.golf.fi/portal/golfliitto/seniorit/30-vuotishistoriikin_tilaus 
Tilauksen voi myös tehdä sähköpostitse: seniorit@golf.fi tai 
puhelimitse: (09) 3481 2244 (ma-ke).

Kirjan hinta	on	20,-	+	postitoimituskulut	5,-

Kirja sopii myös hyvin jaettavaksi palkinnoksi seurojen seniori-
kilpailuissa. Suurempien erien tilauksessa ota yhteys Kirsi 
Kankanrantaan (09) 3481 2244 (ma-ke). Yhdessä laatikossa on 
15 kirjaa. 

Seniorien 

Talvipäivät 
Vierumäen Urheiluopistolla 28-29.1.2012

	Lauantai	28.1.2012	
		klo	10.00	alkaen
		Ohjelmassa	mm:	
•	 SGS:n	näkymät,	kilpailuohjelma	ja	

jäsenpalvelut	2012	
•	 Mielenkiintoisia	luentoja	golfareita	

koskevista	aiheista

•	 LOUNAS

•	 Ohjattua	kuntoliikuntaa:											
sauva-	ja	lumikenkäkävelyä,	uintia,		
zumbaa,	viihdekeilailua	ym.

•	 Päivän	päätteeksi	päivällinen	ja	
yhteinen	illanvietto
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osallistumismaksu
120,-/hlö	sisältäen	majoituksen	kahden	hengen	
huoneessa,	ruokailut	ja	ohjelman.	
Yhden	hengen	huoneen	hinta	150,-
		

	Sunnuntai	29.1.2012
		klo	9.00	alkaen
		Ohjelmassa	mm:
	
•	 Mielenkiintoisia	luentoja	golfareita	

koskevista	aiheista

•	 LOUNAS

•	 Golfharjoittelua	Vierumäen	Areena-
hallissa	golfopettajien	johdolla

ilmoittaudu 20.1.2012 mennessä
sähköpostitse:	ilmo.seniorit@golf.fi 
tai	p. (09) 3481 2244 (ma-ke)
Lisätietoja:	Ole	Johansson	p.	040	746	2626

osta sgs:n 
30-Vuotis-
Historiikki
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Henkilökohtaisesti sinulle

Varallisuudenhoito on paljon muutakin kuin parhaiden osakkeiden ja 
arvopapereiden valintaa. Se on kokonaisvaltaista suunnittelua henkilö-
kohtaisen tilanteesi ja tavoitteittesi pohjalta. Meiltä saat asiantuntevat 
neuvot kaikkiin varallisuuteesi liittyviin asioihin. 

Soita 08001 98989 ja sovi aika tapaamiseen. Tervetuloa.

nordeaprivatebanking.fi

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Lassin kolumni

olen vuosien mittaan kuullut lukematto-
mien seniorigolfarien tuskailevan sitä, 

etteivät aloittaneet pelaamistaan paljon nuo-
rempina. 

Tokaisuun ”kuinka paljon parempi pe-
laaja minä nyt olisinkaan,” päättyy tämän-
tapainen voivottelu joka ikinen kerta. Roh-
kenen olla tässä asiassa vähän eri mieltä. 
Takanani on nyt jo 51 golfkesää ja kokemus 
on minulle osoittanut, että nuorena lajin 
aloittaneet pelaavat vanhoilla päivillään yllät-
tävän vähän, jos ollenkaan ja jopa niin, että 
mitä paremmasta pelaajasta on ollut kysymys, 
sitä varmemmin laji on jäänyt taka-alalle. 

Aivan liian monet golfarit näyttävät kes-
tävän huonosti sitä, ettei peli suju enää niin 
kuin silloin ennen, turhautuvat ja lopettavat 
vähitellen kokonaan. Olen myös tullut siihen 
johtopäätökseen, että golfin parhaat vuodet 
ovat kymmenen ensimmäistä vuotta, riippu-
matta täysin siitä minkä ikäisenä on aloitta-
nut. Golf on monelle vasta-alkajalle aluksi 
lähes hypnoottinen kokemus. ”Sainko minä 
todellakin palloni lentämään noin kauas, kor-
kealle ja melkein siihen suuntaan kuin oli tar-
koitus.” Myös golfin tarjoama mahtava luon-
toelämys lisää uuden lajin lumovoimaa ja pe-
litaidon tasainen kehittyminen antaa kiihot-
tavan lisämausteen alkuvuosien golfaamiselle. 
Aika pian pelaajasta alkaakin tuntua siltä, että 
tätä herkkua pitää saada aina vaan lisää.

Kun parhaat golfvuodet eivät siis näytä 
juurikaan johtuvan aloittajan iästä, en oikein 
jaksa ymmärtää kuinka huonosti meillä on 
golfin mahdollisuuksista kerrottu niille kym-

menille tuhansille ns. suurten ikäluokkien 
edustajille, joita on viime vuosina siirtynyt 
eläkkeelle. Suurin osa heistä pohtii päivittäin 
mitä mielekästä he alkaisivat eläkevuosina 
harrastaa. 

Enemmän kuin mitään muu ta, tarvit-
sevat Suomen monet huonosti kannattavat 
golfyhtiöt sellaisia uusia harrastajia joilla on 
sekä aikaa että rahaa tulla mukaan. Näyttää 
siltä, että emme oikein osaa kertoa tätä hyvää 
asiaamme eteenpäin. 

Kun Suomen Golfliitto tun tuu keskitty-
vän vain nuorten mu kaan saamiseen niin pi-
täisikö Suomen Golfseniorien olla aloitteelli-
nen näiden vanhempien ikäryhmien suhteen, 
vaikka kampanjan tulokset eivät suoraan laa-
riimme sataisikaan? 

Lopuksi vielä yksi aiheeseen liittyvä ta-
rina, jonka olen ehkä kertonut jossakin ai-
emminkin. Tapasin vuonna 1994 Floridassa, 
Lake Worthin kunnallisella golfkentällä suo-
malaisen golfarin, joka osoittautui, silloin 
83-vuotiaaksi, Valion entiseksi pääjohtajaksi 
Pellervo Saariseksi. Pelasimme samassa poru-
kassa ja hän kertoi saaneensa 75-vuotislahjak-
si golfmailat. Hän oli pelannut jo kahdeksan 
vuotta, hurahtanut lajiin täysillä ja tasoitus oli 
22. Viime talvena luin Hesarista hänen nekro-
loginsa josta kävi mm. ilmi se, että hän eli pe-
räti 100-vuotiaaksi. Voin vain kuvitella kuin-
ka paljon sisältöä 75-vuotiaana aloitettu uusi 
harrastus toi hänen loppuvuosiinsa, joita ehkä 
juuri golfin ansiosta kertyi niinkin paljon.

Lassi Tilander

        
parhaat 
golfvuodet
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LÄHETTÄJÄ:
Suomen Golfseniorit ry
Radiokatu 20
00093 SLU

M

Sun Golf on nyt Aurinkomatkat Golf.

Varaa golfmatkasi numerosta 0600 97001 
(ma-pe 9–19, la 10–16) tai À la Carte -palvelusta 0600 95111 
(ma-pe 9–17) (1,99 €/vastattu puhelu+pvm)  

GOLF-PELIMATKA, Belek, Turkki 1 vk 7.4. alk 1380 €  KURSSIMATKA, Belek, Turkki 1 vk 3.3. alk 1560 € 

Voit valita valmiiksi järjestetyn peli- tai kurssimatkan, joiden hintoihin sisältyvät lennot, kaikki 
kulje tukset, majoitus, ohjelman mukaiset green feet ja ateriat sekä kurssimatkoilla suomalaisen 
pron opetus. Lisää valinnanvapautta tarjoaa uusi À la Carte Golf -palvelu, jonka kautta järjestämme 
yksilöityjä golfmatkoja kaikkialle maailmassa. 

aurinkomatkat.fi/golf
Golfl omat • Pelimatkat • Kurssimatkat • À la Carte Golf

Vapaus on sitä, että tiiaika on juuri silloin kun haluat.Vapaus on sitä, että tiiaika on juuri silloin kun haluat.

Vapaus on sitä, että gol� ausi ei lopu syyskuussa.
Vapaus on sitä, että ottaa kerrankin golfauton.

Hintaesimerkit 29.9. paikkatilanteen mukaisesti.

Vapaus on sitä, että saa pelata hyvässä seurassa.Vapaus on sitä, että saa pelata hyvässä seurassa.

Vapaus on sitä, että griinihaarukka kaivetaan taskusta.Vapaus on sitä, että griinihaarukka kaivetaan taskusta.

ESITYSLISTA:
1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri           
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus
4. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä
5. hallituksen jäsenten valinta
6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
7. vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä myöhästyneelle 

maksulle suoritettavan viivästysmaksun suuruus
8. vahvistetaan tulevan kauden talousarvio ja toimintasuunnitelma
9. käsitellään hallituksen ehdotus kunniapuheenjohtajien ja kunniajäsenten    

kutsumisesta Suomen Golfsenioreihin
10. käsitellään muut asiat, joista on hallitukselle tehty kirjallinen imoitus ennen   

lokakuun 15. päivää kuluvaa vuotta
11. kokouksen päättäminen 

Tarjoilu edellyttää osallistujien ennakkoilmoittautumista liiton toimistoon 15.11.2011 mennessä: 
ilmo.seniorit@golf.fi tai p. (09) 3481 2244.   Lisätietoja: Ole Johansson, p. 040 746 2626.

VUOSIKOKOUSKUTSU	
Suomen	Golfseniorit	ry:n	jäsenet	kutsutaan	sääntömääräiseen	syyskokoukseen,	joka	

pidetään	tiistaina	22.11.2011	Musiikkitalossa,	Mannerheimintie	13	a,	00100	Helsinki.
Kokoontuminen	ja	tutustuminen	Musiikkitaloon	klo	14.00,	vuosikokous	klo	15.00.

HALLITUS


