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Ensimmäinen vuosi puheenjohtajana alkaa olla lo-
puillaan. Vuosi on ollut varsin kiireinen. Säiden 
puolestahan tämä kausi oli kerrassaan mahtava 
ja kaikki tapahtumat saatiin vietyä läpi ennakko-

suunnitelmien mukaisesti.
Meillä oli kunnia järjestää ESGA:n (European 

Senior Golf Association) M55 ikäluokan EM-kilpailut 
Hämeenlinnassa. Järjestelyt toimivat moitteettomasti, 
saimme paljon kiitoksia osallistuvien maiden edustajilta, 
joita oli mukana 22 eri maasta. Kilpailijoita oli yhteensä n. 
260 ja seuralaisineen joukon koko oli n. 350. Suomen Cup-
joukkue (tasoituksellinen) voitti kultaa, onnittelut heille ja 
kiitokset kaikille vapaaehtoisille, jotka olivat mukana kisa-
järjestelyissä. Kisoista tarkemmin toisaalla lehdessä.

Jäsenmäärämme näyttäisi pysyvän viimevuotisel-
la tasolla, eli n. 14 500 jäsenessä. Viime vuoden kaltaisia 
jäsenmäärän kasvuja ei varmaan ole enää odotettavissa. 
Merkittävä kasvuhan liittyi miesseniorien ikärajan muutok-
seen vuosi sitten. Tällä hetkellä vielä epävirallisten tietojen 
mukaan Suomen golfareista n. 50% on seniori-ikäisiä, eli 
absoluuttisesti reilut 70 000. No, tuo tieto nyt ei varmaan 
tullut yllätyksenä. Eli kyllä tuossa SGS:n näkökulmasta vie-
lä löytyy jäsenpotentiaalia. 

Kaikki vastuullamme olevat kilpailut hoidettiin kes-
kitetyn Golfbox-järjestelmämme kautta. Paljon uusia käyt-
täjiä tuli järjestelmän piiriin kun kaikki Aluetourinkin ki-
sat sekä uusi Pohjois-Suomen Tour hoidettiin sen kautta. 
Päätös ottaa Golfbox käyttöön kaikissa SGS:n vastuulla 

olevissa kisoissa oli hyvä, vaikkakin se työllisti kilpailuvas-
taavia tässä vaiheessa jonkin verran enemmän. Keskitetyn 
järjestelmän käytöstä saatavat kokonaishyödyt ovat kuiten-
kin sen arvoiset.

Kesäpäivät olivat perinteiseen tapaan suosittuja. 
Kokeiltiin viedä päivät läpi hiukan eri konseptilla pelien 
osalta kuin aikaisempina vuosina. Kahdessa tapahtumassa 
henkilökohtainen Stableford -pelimuoto oli korvattu pari-
scramblella. Tuntui siltä, että osallistujat olivat tyytyväisiä 
tähän muutokseen.

Jäsenpalveluiden puolella tuli mukaan uusia pelioi-
keuskenttiä sekä muita jäsenistölle tarkoitettuja etuisuuk-
sia. Tulevan talvikauden aikana tullaan edelleen tutkimaan 
mahdollisuuksia uusien etuisuuksien tarjoamiselle.

Jäsenmatkamme ovat tänäkin vuonna olleet suosittu-
ja. Kevättalvella niitä järjestettiin kuusi, syksyn matkois-
ta ensimmäiset Saksan sekä Bulgarian matkat ovat jo ta-
kanapäin ja lehden ilmestymisen aikaan on osa senioreista 
Espanjan La Sellassa ja osa Turkin Belekissä. Ennen vuoden 
loppua ovat vielä edessä Marokko ja Espanjan La Manga. 
Alkuvuoden ja kevättalven seniorimatkat löytyvät tämän 
lehden keskiaukeamalta. 

Osa teistä viettää, ainakin osan talvesta Espanjan 
Aurinkorannikolla, missä SGS:llä on useita yhteistyökent-
tiä. Muistakaa ottaa jäsenkortti mukaan ja hyödyntäkää 
siellä olevia jäsenetujamme. 

Hyvää loppuvuotta ja vielä parempaa Uutta Vuotta 
2019.    

  Puheenjohtajalta

menestyksekäs ja 
haasteellinen vuosi 

EM-kultaa voittanut joukkue Seppo Pakola (vas.), Jouko Latvakangas, Jukka Stenberg, Kari Huttunen, Kari Nyman ja Risto Hotti.
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Heikki Hallaranta, SaG
Puheenjohtaja 2018 – 2019 
Hallituksen jäsen 2010 – 2017 
Puh: 0500 600 101
hhallaranta@smail.fi 

Suomen Golfse  niorit -yhdistyk sen tar koi-
tuk  sena on kehittää se nio ri golfia kilpa- ja 
kun tourheiluna, tarjota jäsenilleen senioreita 
kiinnostavia jäsenpalveluja, tukea ja edes-
auttaa seurojen senioritoimikuntien toimin- 
taa sekä yhteistyössä Golfliiton kanssa koor-
dinoida valtakunnallista senioritoimintaa. 
Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään miehet ja 
naiset sinä vuonna 50 vuot ta. Jäsenmaksun 
mak sa neita senioreita oli vuoden 2018 
elokuussa noin 14 500.

Kilpailutoiminta
Seniorien kansallista kilpailutoimintaa kehi- 
tetään entistä monipuolisemmaksi ja eri pe-
 laajatasot kattavaksi. Keskeiset tapahtumat 
ovat SM-kilpailut, Fin nish Senior Tour, 
Finnish Senior Open, Senioripokaalit ja 
Senior Open. Lisäksi jär jeste tään eri seniori-
ikäryhmille M50 Haastajatour, M60 Tour, 
M65 Tour, M70 Tour, M75 Tour, N60 Tour, 
N70, Senior Aluetour sekä erikseen rekäpeli- 
 kilpailut 60-, 65-, 70- ja 75-vuotiaille mie-
hille. Uutena kilpailu sarjana järjestettiin 
Pohjois-Suomessa pelattava Pohjois-Suomi 
Tour.
     Näistä SM-kilpailut ja Finnish Senior 
Open ovat avoinna myös SGS:ään kuulu-
mattomille Suomen Golfliiton jäsenseuro -
jen seniori-ikäisille pelaajille. Finnish Senior 
Open on avoin myös ulkomaisille pelaajille. 
Kansainvälisen kilpailutoiminnan päätapah-
tumat ovat EM-joukkuekilpailut. EGA:n 
(European Golf Association) järjes tä  mät 
miesten EM-kisat olivat syys kuun alussa 
Itä vallassa ja naisten vastaavat kisat sa maan 
ai kaan Belgiassa. Kesäkuussa järjestettiin 
ESGA:n (Eu ro pean Senior Golf Association) 
miesten M70-sarjan kisat Portugalissa. M55-
joukkuei den mestaruuskilpailut järjes tettiin 
elokuun alussa Hämeenlinnassa. ESLGA:n 
(Euro pean Senior Ladies Golf Associations) 
mestaruus kilpailut, nimel tään Marisa Sgara-
vatti Trophy, sekä N65-joukkuekil pailut 
järjestettiin heinäkuussa Itävallassa. 

Muu toiminta
Seniorigolfareille suunnattu toiminta tapah-
 tuu Golfliiton jäsenseurojen se nioritoimi -
kuntien vetäminä. Senio rien osuus seuro jen 
jäsenistöstä on keski määrin n. 50%. 
     Valtakunnallisia jäsentapahtumia ovat 
monipuolista ohjelmaa tarjoavat perintei-
set Talvi päivät ja alueelliset Kesäpäivät. 
Tänä kesänä Kesäpäiviä järjestettiin neljät 
eri puolilla Suomea, Ypäjällä, Vihdissä, 
Joroisissa ja Lappeenrannassa. 
     SGS järjestää golf matkoja yhteistyössä 
matka toimistojen kanssa. SGS on ostanut 
tai vuokrannut jäsenistönsä käyttöön eri 
ken tiltä pelioikeuksia, joita jäsenet voivat 
käyttää maksamalla toi misto maksun. Li-
säksi jäsenet saavat alennuksia green  fee  
-maksuista ja hotellimajoituksesta koti-
maassa ja ulkomailla.  
     SGS ylläpitää myös omia nettisivuja: 
www.suomengolfseniorit.fi.SGS julkaisee 
Seniorigolfari-nimistä jäsenlehteä kaksi 
kertaa vuodes sa. 
     Toimintaa johtaa SGS:n sääntö mää räi sen 
syyskokouksen valitsema hallitus, johon tällä 
hetkellä kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan 
jäsentä. 

Suomen Golfseniorit
SGS:n hallituksen jäsenet ja 
heidän toimikautensa:

Anneli Tuominen, KyG
2012 – 2019
Varapuheenjohtaja 
Puh: 050 639 38
anneli.tuominen@kotiportti.fi  

Kari Hiukka, LG
2014 – 2020   
Puh: 0500 692 790
kari.hiukka@phnet.fi 

Ole Johansson, EGS
2009 – 2020 
Puh: 040 746 2626
ole.johansson@ecsad.inet.fi   

Ari Mustonen, VaGo
2018 – 2020  
Puh: 0400 159 114
ahe.mustonen@gmail.com
   

Kyösti Puustinen, PGC
2017 – 2019 
Puh: 040 779 8311
kyosti.puustinen@gmail.com   

Paavo Reunanen, StLG
2015 – 2020 
Puh: 040 740 8402
paavo.reunanen@welho.com   

Pirjo Sipronen, SHG
2013 – 2018      
Puh: 0400 858 615 
reetan.ruutu@kolumbus.fi  

Kristian Toivio, RuG
2012 – 2019 
Puh: 0440 453 980
kristoivio@hotmail.com
  

SGS:n toimisto Suomen Golfliitossa:
Outi Kunttu
Puh: 0400 404 010
outi.kunttu@golf.fi
sgs@golf.fi

SGS:n kotisivut:
www.suomengolfseniorit.fi

Heikki Hallaranta
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ESGA Senior Team 

Championship & Cup 2018 
Hämeenlinna - finland

7.–10.8.2018
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M55 Miehille kultaa 
22 vuoden tauon 

jälkeen

Kaksi kertaa aikaisemmin on Suomen Cup-joukkue onnistunut 
voittamaan Euroopan mestaruuden. Se tapahtui vuonna 1994 Portugalin

 Portossa järjestetyissä kisoissa sekä kaksi vuotta myöhemmin Tori nossa Italiassa.
Tänä kesänä Hämeen linnassa järjestetyis sä kotikisoissa Suomen hcp-joukkue 
vei kolmannen kerran kultamitalit. Muissa tämän kauden EM-joukkuekisoissa

 menestys ei ollut ihan samaa luokkaa, vaan niissä Suomen oli tyyty minen 
hieman vaatimattomampiin sijoituksiin. 

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

Kesäiset kelit toivottivat 22 maata Hämeenlinnaan 
Aulanko Golfin ja Tawast Golfin kentille mittelemään 
voimiaan. Cup-joukkueet (hcp) pelasivat Tawastilla ja 
Championship-joukkueet (scr) Aulangon Everstillä.

Cup-joukkueen pelit käynnistyivät vahvasti ja ensimmäisen 
päivän jälkeen Suomi johti yhdellätoista lyönnillä toisena olevaa 
UK:n joukkuetta. Joukkueen tulokseen laskettiin neljän parhaan 
pelaajan tulos. Henkilökohtaisesti parhaan tuloksen teki Seppo 
Pakola, joka pelasi tasaisen varmasti tehden kahdeksantoista paria 
ja nettotuloksella 67 hän johti yksilökisaa viidellä lyönnillä.

Championship-
joukkue aloitti hie-
man tahmeasti ja oli 
vasta yhdestoista en-
simmäisen päivän jäl-
keen neljätoista lyön-
tiä pronssi mitalista. 

Juha Selin oli suomalaisista paras tuloksella 76, seuraavana Jaakko 
Malinen 78. Monivuotisen maajoukkueratsun Ari Vauhkosen 
peli ei käynnistynyt toivotulla tavalla. Hän joutui mm. käyttä-
mään yhdeksän lyöntiä neljännellä väylällä neljän bunkkerilyön-
nin siivittämänä. UK:n joukkueesta viisi oli ensimmäisen päivän 
jälkeen kymmenen kärkiryhmässä eli vain ihme saattoi estää mes-
taruuden luisumista jollekin muulle maalle.

Toisena päivänä Suomen Cup-joukkue jatkoi mahtavaa pe-
liään ja päivän jälkeen oli Suomella kymmenen lyönnin etumatka 
seuraavaan maahan (UK). Joukkue pelasi varsin tasaisesti: Seppo 
Pakolan nettotulos 70 ja Risto Hotin 71 olivat päivän parhaat 
suomalaistulokset. Pakola piti edelleen kärkipaikkaa henkilökoh-
taisessa kilpailussa.

Championship-joukkue oli toisena päivänä kuin uudesti 
syntynyt ja pelasi kaksikymmentä lyöntiä paremmin kuin en-

simmäisenä päivänä. Juha Selin jatkoi kärkenä 73 lyönnillä, Ari 
Vauhkonen palasi omalle tasolleen 74 lyönnillä. Kun vielä Jaakko 
Malinen pelasi tuloksen 75 ja Kari Lindström 77 olikin Suomi 
noussut jo viidenneksi ollen vain yhdeksän lyöntiä perässä kol-
mannesta sijasta, jota piti hallussaan Ruotsi. 

Kolmantena päivänä Championship-joukkue jatkoi vimma-
tusti mitalin metsästystä. Valitettavasti kiri ei aivan riittänyt ja 
Suomi jäi viidenneksi neljä lyöntiä pronssista. Ari jatkoi vahvaa 
esitystä pelaten tuloksen 71. Juha Selinin 76, Juha Koposen 78 
ja Peter Kasken 80 olivat muut päivän joukkuetulokseen laske-
tut lyöntimäärät. Suomalaisista yksilökisan parhaan kokonaistu-
loksen teki Juha Selin (225 lyöntiä) jääden vain kolme lyöntiä 
mitalista. UK voitti murskaavasti joukkuekilpailun jättäen Italian 
hopealle 38 lyönnin erolla. 1) UK, 874 lyöntiä, 2) Italia, 912, 3) 
Ranska, 918, 4) Ruotsi, 920 ja 5) Suomi, 922.

Cup-joukkue lähti viimeiseen päivään kullan kiilto silmis-
sä. Kova tuuli ja muutama sadekuuro antoivat oman mausteensa 

kolmannelle kisapäivälle. Suomi kesti hienosti paineet ja vain UK 
pelasi kolme lyöntiä paremman päivätuloksen. Tämä tarkoitti, 
että Suomi voitti Euroopan mestaruuden seitsemän lyönnin mar-
ginaalilla. Edellisestä Torinossa saavutetusta mestaruudesta olikin 
kulunut jo 22 vuotta. Seppo Pakola ei täysin pysynyt takaa-ajajien 
vauhdissa vaan jäi harmittavasti kaksi lyöntiä henkilökohtaisesta 
mitalista. 1) Suomi, 865 lyöntiä, 2) UK, 872, 3) Portugal, 878, 4) 
Italia, 895 ja 5) Espanja, 904.

Osallistujilta saadun palautteen mukaan kilpailut onnistui-
vat erinomaisesti, joten kolmen vuoden projektiin osallistuneet 
voivat olla tyytyväisiä lopputulokseen. Golfboxilla tehokkaasti 
hoidettu tulospalvelu ja hotellien tyylikkäät näytöt saivat myös 
runsaasti kiitosta.

Kyösti Puustinen

Suomen hcp-joukkueen paras pelaaja Seppo Pakola 
näytti muille suunnan lyömällä avauspäivänä pöytään
koko kisan parhaan nettotuloksen 67 lyöntiä.  

ESGAM55joukkuekisat
Suomessa
Cup-joukkueellekultaakotikisoissa

Suomen joukkueet yhteiskuvassa. Edessä scr-joukkue; Ari Vauhkonen, Juha Koponen, Peter Kaske, Jaakko Malinen, 
Juha Selin ja Kari Lindström. Takana hcp-joukkue; Seppo Pakola, Jukka Stenberg, Kari Huttunen, Risto Hotti, Jouko 
Latvakangas, Kari Nyman ja kapteeni Kyösti Puustinen. 

Suomen Jouko Latvakangas pelikumppaneinaan Isobritannian Graham Meddings ja Portugalin Marinho Cruz starttaamassa finaalikierrokselle Tawastin kentällä. 
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  EM-joukkuekilpailut   

EGA:n M50-joukkueiden EM-kisat käy-
tiin syyskuun alussa Itävalta Diamond Golf 
Resortissa.
Suomen joukkue Ari Vauhkonen, Jukka 

Lehtonen, Matti Moilanen, Leo Savonen, Timo 
Pulkkinen ja Jari Leppänen kapteeninaan Kyösti 
Puustinen lähti tavoittelemaan sijoitusta vähintään 
kahdeksan maan joukkoon mitalinkiilto silmissä. 

Alueella oli ollut viimeiset kuusi viikkoa kui-
vaa ja kuumaa mutta juuri kisojen alkajaisiksi voi-
makkaat sateet piiskasivat Eurooppa Tourin kenttää 
niin että usean maan harjoituskierros jäi puolitiehen 
ja ensimmäinen kisapäivä jouduttiin peruuttamaan. 
Tämä merkitsi sitä, että normaalien kahden lyönti-
pelipäivän sijasta valinta mitalipeleihin ja muihin si-
joituksiin tehtiin yhden lyöntipelipäivän perusteella. 
Suomen joukkue pelasi lyöntipelikisan tasaisesti mutta 
yhteistulos ei riittänyt kahdeksan parhaan maan jouk-
koon vaan sijoitukseksi tuli 11. ja Suomi jäi B-lohkoon 
hakemaan sijoitusta 9 – 16 tavoitteena tietysti lohkon 
paras eli 9. sija.

Reikäpeleihin lähdettiin siten, että Ari Vauhkonen ja Timo 
Pulkkinen pelasivat Foursomea ja muut yksilökisaa. En simmäi-
nen reikäpelivastustaja oli 14. sijoittunut Belgian joukkue. Belgia 
antoi kovan vastuksen mutta Suomen joukkue pelasi erinomai-
sesti ja voitti tylyin numeroin 4-1. Matti Moilanen mm. joutui 
tekemään kuusi birkkua nujertaakseen vastustajansa.

Kuten sanotaan voittaneen joukkueen kokoon panoa eikä

Suomen joukkue vasemmalta; Leo Savonen, Jari Leppänen, Matti Moilanen, Kyösti Puustinen 
(kapteeni), Ari Vauhkonen, Timo Pulkkinen ja Jukka Lehtonen.

pelisuunnitelmaa kannata vaihtaa. Niinpä Suomi jatkoi seuraava-
na päivänä voitokkaan päivän asetelmilla. Vastaan tuli Islanti, joka 
oli kukistanut Itävallan neljännesvälierässä 4-1. Ottelun alkupuoli 
kul ki Suomelta hyvin ja näytti että voitto irtoaa helpostikin. Rei-
käpeli on yllätyksellinen ja jossain vaiheessa tilanteemme oli jo
hieman tukala. Lopulta voitto kuitenkin irtosi jälleen numeroin
4-1. Päivän ehdoton onnistuja oli Jari Leppänen, joka oltuaan jo 
kolme reikää tappiolla, otti hurjan loppuspurtin kääntäen itselleen 
voiton viimeisellä reiällä. 

Viimeisenä kisapäivänä lauantaina tuli vastaamme Tsekin 
tasavalta, joka oli pudottanut edellisessä ottelussaan Norjan. 
Kyseessä oli B-lohkon finaaliottelu, jossa pelattiin sijoista 9-10. 
Suomi oli viime vuoden kisoissa Malmössä 11. eli parannus ta oli 
siis tulossa. Suomen joukkue jaksoi puristaa vielä viimeisenäkin
päivänä ja vastustaja kaatui jännittävän päi vän jälkeen 3,5 – 1,5. 
Lopulliseksi sijaksi tuli näin 9, mikä on yksi parhaista sijoituksis-
ta EGA M50-joukkueiden kilpailuissa kautta aikojen. Euroopan 
mestari oli Saksa, joka loppuottelussa voitti Es panjan 4-1. 

Kilpailujärjestelyt toimivat Itävallassa mainiosti monivuoti-
sen Euroo pan Tourin kisajärjestäjän kokemuksella. 

Kyösti Puustinen 

Onnea matkaan toivottavat ykköstiillä SGS:n puheenjohtaja Heiki Hallaranta, Jukka 
Lehtonen, Kyösti Puustinen, Matti Moilanen ja Leo Savonen.

Kilpailut pidettiin Lissabonin lähistöllä noin 30 km keskus-
tasta sijaitsevan Aroeiran kahdella kentällä. Niistä Aroeira I, 
jolla pelattiin tasoituksellinen Cup-kilpailu, on vanhempi ja 
siellä on vaatimaton klubirakennus. Kakkoskentällä Aroeira 

II, joka oli scr-kilpailun eli Championship´in peliareenana, sen sijaan 
ei sellaista ole kentän noin 20 vuoden iästä huolimatta. Tarkoituksena 
on ollut rakentaa yhteinen klubirakennus kenttien väliin, mutta rahat 
lienevät loppuneet. Rangekin löytyy vain kakkoskentältä. Kunto sen si-
jaan oli erinomainen molemmilla kentillä ja ihmetyttikin kovasti, kun 
käytössä oli koko kilpailun ajan siirtosääntö.

Kilpailujen aikaisesta ajankohdasta johtuen joukkueet jouduttiin 
valitsemaan vuoden 2017 tulosten perusteella. Kumpaankin joukkuee-
seen kuului kuusi pelaajaa. Suomen scr-pelaajat olivat Tom Grönqvist 
SGR, Karl-Johan Kaas GT, Martti Miettinen TGK, Erkki Ripatti NRG, 
Teuvo Salento HaGK ja Pekka Tolvanen TG. Hcp-pelaajat olivat; Veikko 
Kirjonen AG, Hannu Narvi LGV, Heikki Pekkinen KeG, Heimo Pöyry 
LGV, Reijo Talja HyG ja Eero Viljanen ERG. Joukkuei siin oli valittu 
neljä pelaajaa M75-sarjasta ja kahdeksan M70-sarjasta. Valinta oli tehty 
suoraan Order of Merit listojen mukaan. Joukkueiden kapteeneina toi-
mivat Heikki Hallaranta SaG ja Kari Hiukka LG.

Lämpötilat olivat korkealla koko kisojen ajan, reilusti yli 30 asteen. 
Tämä tietysti suomalaisille on jonkin verran liikaa ja on ylimääräinen 
rasitus pelaajille pitkässä turnauksessa. Kisoissa on harjoituspäivä ja kol-
me kisapäivää. Ukkosesta johtuen viimeinen päivä typistyi yhdeksään 
reikään. 

Kilpailut alkoivat kahden päivän Fourball-paripeleillä, joissa
 Championship-pelaajat pelasivat lyöntipeliä ja vastaavasti Cup-

ESGAM70joukkuekisat
Portugalissa
Pientäparannustaviimevuodensijoituksiin

Eturivissä Teuvo Salento, Martti Miettinen, Erkki Ripatti, Karl-Johan Kaas, Hannu Narvi, 
Heimo Pöyry ja Eero Viljanen, takarivi Heikki Hallaranta (joukkueenjohtaja), Pekka Tolvanen, 
Tom Grönqvist, Heikki Pekkinen, Reijo Talja, Veikko Kirjonen ja Kari Hiukka (kapteeni).

Pelipari Martti Miettinen ja Teuvo Salento lähdössä kierrokselle pelikump-
paneinaan Norjan joukkueen edustajat. 

joukkueet pistebogeya. 
Suomen parhaat scr-pelaajat olivat parit Miettinen/

Salento 152 lyöntiä (76+76) ja Tolvanen/Ripatti vain lyön-
nin jäljessä. Henkilökohtaisessa yhdeksän reiän pelissä pa-
ras oli Pekka Tolvanen 42 lyöntiä. Joukkueena scr-joukkue 
sijoittui sijalle 8, joka on yhtä parempi kuin edellisen vuo-
den sijoitus. Euroopan mestaruuden voitti UK. Mukana 
tässä sarjassa oli 14 maata.

Hcp-joukkueen paripeleissä parasta peliä suomalai-
sista esitti Talja/Pekkinen tuloksena kahdelta kierrokselta 
80 pistettä (37+43). Henkilökohtaisessa yhdeksän reiän 
pelissä parhaat olivat Hannu Narvi ja Heimo Pekkinen 
tuloksella 19 pistettä. Suomen hcp-joukkue sijoittui sijal-
le 6, joka on myös yhtä parempi kuin edellisenä vuonna. 
Kilpailu oli erittäin tasainen, matkaa pronssiin Suomella 
oli viisi pistettä ja kultaan seitsemän pistettä. Voittaja oli 
Italia. Tässä sarjassa oli 19 osanottajamaata. 

Kisojen yhteydessä pelattiin myös M75 sarjan hcp-
kisa, jossa oli mukana 11 maata. Suomi ei ole lähettänyt 
joukkuetta tähän kisaan.

Kari Hiukka

EGAM50joukkuekisat
Itävallassa
ReikäpelivoitotSuomenlohtuna
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Ladieś MasterChampionship
Tämä yli 65 vuotiaiden joukkue-euroopanmestaruuskilpailu pelattiin nyt 
viidennen kerran. Tämän kilpailun peliformaatti on erilainen kuin Marisa 
Sgaravatti -kilpailun. Joukkueet pelaavat ensin fourball-osuuden, jossa mo-
lempien parien tulos lasketaan mukaan. Sen jälkeen pelataan kahtena päivänä 
lyöntipeliä, jolloin otetaan mukaan kolmen tulos neljästä. Tulokseen lasketaan 
siis yhteensä kahdeksan kierrosta. 

Suomi on ennenkin osoittanut osaavansa pelata etenkin paripelejä. 
Suomen pari Kyllikki Puuppo StLG & Vuokko Karjalainen Kurk teki koko 
kilpailun parhaan Fourball-tuloksen 72. Suomen toinen pari Erja Saraste HGK 
& Hannele Moisala TaG teki myös mukavan tuloksen 82. Kokonaistuloksissa 
Suomi oli ensimmäisen päivän jälkeen hienosti neljäntenä. Lyöntipelipäivinä 
Suomen sijoitus hieman putosi ja lopputuloksissa olimme 8. 

Kilpailun voitti tänä vuonna Ruotsi, Sveitsi jäi toiseksi niukalla yhden 
lyönnin erolla. Kolmanneksi tuli Espanja. 

Master Team Championship ja Marisa Sgaravatti -kilpailujen pelaaminen 
samaan aikaan on ollut alusta asti ongelmallista. Organisaatio tekee parhaansa, 
mutta kahden kilpailun läpivieminen yhtä aikaa ei ole järkevää. Päivät venyvät 
hämärään asti, eikä voi olla kenenkään etu lähteä pelaamaan vasta iltapäivästä. 
Tästä edustajamme antoi palautetta ESLGA:n vuosiko kouksessa jossa kilpai-
luasioita käsitellään. Toiveena on että jatkossa Master Team Championship 
erotettaisiin omalle kentälle viimeinkin. 

Pirjo Sipronen ja Liisa Eerola 

  
  
  EM-joukkuekilpailut   

Suomen joukkueet yhteiskuvassa. Vasemmalla Sgaravatti-joukkue Anne Kokko, kapteeni Pirjo Sipronen, Satu Huotari, Sirkku Perttilä, Pirjo Kortesoja sekä toisena oikealta 
seisova Kristiina Junni. Master-joukkue Kyllikki Puuppo, Vuokko Karjalainen, kapteeni Liisa Eerola, Hannele Moisala ja laitimmaisena Erja Saraste. 

Suomen Master joukkueen Kyllikki Puuppo, Vuokko Karja lai nen ja 
Hannele Moisala.

Sgaravatti-joukkue Sirkku, Satu, Anne, Pirjo ja Kristiina näyttää miten oikeaoppinen svingi kulkee. 

MarisaSgaravattiTrophy
Itävallassa Wienin lähellä sijaitseva Diamond Golf Club oli kulu-
neella kaudella suomalaisten osalta pelikenttänä useaan kertaan. 
Mikko Korhonen, ei tosin vielä seniori hetkeen, oli vastikään käy-
nyt voittamassa kentällä Eurooppa Tourin osakilpailun. Miehet 
tulisivat pelaamaan tänne syyskuun alussa omat EGA-EM kilpai-
lunsa. Naiset pääsivät siinä välissä pelaamaan tämän upean ken-
tän Marisa Sgaravatti Trophyssä sekä Master Team Championship 
EM-kilpailussa. 

Marisa Sgaravatti joukkue valittiin neljän karsintakilpailun 
perusteella ja joukkueessa pelasi neljä jo ennestään maajouk-
kueessa pelannutta: Anne Kokko SGC, Satu Huotari RuG, 
Kristiina Junni HyG, Pirjo Kortesoja KlG sekä ensikertalaisena 
Sirkku Perttilä PGC. 

ESLGAMarisaSgaravattiTrophyja
LadieśMasterTeamChampionship

Itävallassa
Suomennaisilleviidesjakahdeksassija

Kilpailu alkoikin suomalaisten osalta erinomaisesti. Suomi 
johti ensimmäisen lyöntipelipäivän jälkeen kilpailua. Ruotsi oli 
yllättäen toisena kuusi lyöntiä Suomen perässä. Italia oli kolman-
tena ja Espanja neljäntenä.  Jos ensimmäisenä päivänä lähes kaik-
ki onnistui, tuntui siltä, ettei toisena päivänä oikein onnistunut 
mikään. Olimme kahden lyöntipelipäivän jälkeen sijalla 5 ja sijat 
5-8 oli reikäpelien jälkeen enää saavutettavissa. Pettymys oli käsin 
kosketeltavaa, mutta joukkue päätti heti että lähdetään tavoittele-
maan viidettä sijaa. Taaksepäin oli enää turha katsoa, katse suun-
nattiin eteenpäin. 

Ensimmäisenä reikäpelipäivänä vastaan asettui tuttuakin 
tutumpi Norja ja vastus tulisi olemaan kova. Ottelut lähtivät 
käyntiin vaihtelevissa merkeissä. Kaikki ottelut päättyivät ihan 

viimeisille rei´ille ja lopulta oli jäljellä enää viimeinen ottelu ti-
lanteen ollessa tasan 2-2. Joukkueen rookiella Sirkku Perttilällä 
oli viimeistä reikää pelattaessa 1 up tilanne, vastustaja oli greenillä 
ja Sirkku greenin lähellä toki, mutta tuoreessa hakkeessa. Matkaa 
lipulle oli noin 27 metriä.  Sirkku pohti itsekseen, miten ihmeessä 
tästä hakkeesta lyödään? Loppu on historiaa. Chippi kuppiin ja 
par sisään. Ottelu oli käytännössä ohi ja norjalaisen putti merki-
tyksetön. Suomi voitti Norjan siis 3-2.

Sijat 5-6 ratkaistiin sitten Belgiaa vastaan. Belgia tiedettiin 
myös kovaksi reikäpelimaaksi mutta joukkueen suorituksesta 

näki heti alusta että nyt otetaan se viides sija. Belgia kaatui  3-2 ja 
viides sija oli Suomen. 

Loppuottelussa kullasta taistelivat Espanja ja Italia, kuten 
niin monesti tätä ennen. Tällä kertaa finaalin voitti Espanja 3-2.  
Pronssista taistelivat Ruotsi ja Sveitsi. Sveitsi voitti pronssiottelun 
3-2.

Ensi vuonna Marisa Sgaravatti ja Master Team Champion-
ship kilpailut pelataan Puolassa Binowo Parkissa 9.-12.7. Katse 
on nyt asetettu sinne. 

Norjan Nina ja Suomen Anne vaihtavat merkkausnastoja ennen 
reikä pelin starttia. 

Veijo Hämäläinen oli lahjoittanut Suomen joukkueille uudet tyylik-
käät Griplex-hanskat.
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  EM-joukkuekilpailut        

 

 

Seniorinaisten EM-
joukkue kisat pelattiin 
tänä vuonna Belgiassa, 
Mont Garni Golfin 

kentällä lähellä Brysseliä, pe-
rinteisesti syyskuun ensimmäi-
sellä viikolla. Kuuman kesän 
kuivuudesta kärsinyt kenttä 
oli layoutiltaan varsin mielen-
kiintoinen, pitkä kenttä, jossa 
viimeiset väylät muodostivat 
jännittäviä tilanteita, varsinkin 
reikäpeleissä. Parhaiten kentän 
metkut selvitti tänä vuonna 
Saksa, joka hallitsi alusta lop-
puun finaalia Ruotsia vastaan. 

Lyöntipelikierrosten jäl-
keen keulilla komeili Espanja 
imussaan Belgia, jonka peliä 
siivitti Sylvie van Molle upealla –3 tuloksellaan. Lyöntipelejä pe-
lataan kaksi kierrosta. Belgia ja Espanja jatkoivat hyvää menoaan 
ja johtivat samalla tuloksella ratkottaessa pelipaikkoja ja pareja 
reikäpeleihin. Kolmantena yhden lyönnin päässä seurasi viime 
vuoden mestari Ranska. Myös Ruotsi paransi upeasti suoritustaan 
toisena päivänä nousten viidenneksi ja sitä kautta finaalipeleihin. 
Kisan parhaan lyöntipelituloksen kahden kierroksen osalta pelasi 
Sylvie van Molle, upea -7 (70,69 lyöntiä) kertoen kisan huikeasta 
tasosta.

Meidän suomalaisten pelisuoritus joukkueena oli tasainen 
ja lyöntipelien jälkeen sijoitus 15. Reikäpeleissä lähdimme siten 
pelaamaan sijoituksista 9-15. Parhaasta yksittäisestä lyöntipeli-
tuloksesta joukkueessamme vastasi tulokas Johanna Mustjoki-
Purhonen alittaen ainoana suomalaisena 80 lyönnin rajan toisen 
kierroksen tuloksellaan 79. 

Ensimmäisessä reikäpeliottelussa vastaamme asettui ki-
venkova ja tuttu Italia, jonka kanssa olimme pelanneet molem-
mat lyöntipelikierroksemmekin. Pelasimme tiukan taiston ihan 
loppuun asti saapasmaata vastaan. Lopulta jouduimme kuiten-
kin taipumaan viimeisillä rei’illä sinipaitaisten edessä.  Ei siinä 
auttanut rookie-kaksikon Kristiina Junni & Johanna Mustjoki-
Purhosen hieno voittokaan Foursomessa eikä muiden pelaajatta-
riemme taistelu viimeisille rei’ille asti. 

Seuraavana päivänä kohtasimme ensi kertaa kisoissa mu-
kana olevan Norjan. Norja tuli kisoihin erittäin vahvalla jouk-
kueella, mukana mm. Norjan ensimmäinen ammattilaispe-

laaja Cathrine Schröder ja 
tuore Pohjoismaiden mestari 
Catarina Lindvall Selstad. Pirjo 
Kortesoja onnistui mainios-
ti pelissään Norjan Jannicke 
Bakken Nielseniä vastaan voit-
taen matsinsa, mutta muissa 
matseissa naapurimaa osoittau-
tui tällä kertaa vahvemmaksi. 
Näin ollen Suomi sijoittui näis-
sä kisoissa sijalle 15. 

Joukkueen kapteenin sil-
min pidän suoritusta hyvänä, 
vaikka tiedän joukkueesta löy-
tyvän potentiaalia myös korke-
ammille sijoituksille. Kaikkien 
katseet ovatkin jo ensi kaudessa 
ja siinä, miten itse kisatilan-
teessa onnistumme saamaan 

kentälle joukkueesta parhaan osaamisen ja pelaamisen useana 
päivänä peräkkäin. 

Finaalista Ruotsin ja Saksan välillä odotettiin jännitysnäy-
telmää kahden tasaisen joukkueen välillä. Liekö edellisen päivän 
semifinaali Espanjaa vastaan vienyt parhaimman terän ruotsalai-
silta, sillä Saksa dominoi ottelua vieden ansaitusti kultamitalit ja 
EM-pokaalin. 

Anne Kokko

Suomen joukkue: Pirjo Kortesoja (KlG), Johanna Mustjoki-Purhonen (NGK), Anna-
Maria Lehtonen (PGC), Kristiina Junni (HyG), Pirkko Havukainen (SGC) ja Virpi 
Haataja (StLG). Joukkueen kapteenina toimi Anne Kokko (SGC).

EGASeniorLadieśTeamChampionship
Belgiassa
Suomelle15.sijakovatasoisessakisassa

Löytyisikö komeasta pokaaliista Suomen nimeä tutkailevat Pirjo Kortesoja ja Anna-
Maria Lehtonen.

www.ongolf.fi  nettikauppa avoinna 24/7. Puhelinmyynti 020 7428590 palvelee ma–pe 9–17.

Kaikki onnistuu, kun kysymys on 
OnGolfin ryhmämatkoista.

OnGolfin ryhmämatka on helppo ja huoleton. 

Kaikki on valmiiksi järjestetty luotettavasti 

ja Suomen johtavan golfmatkojen järjestäjän 

kokemuksella. 

Nettisivuillamme ongolf.fi on lisää tietoa 

ryhmämatkoista sekä hyviä esimerkkejä 

matkakohteista ja hinnoista.

OnGolfin ryhmämatka on aina mittatilausmatka. Voit lähteä matkalle pelikavereiden kanssa, 

oman klubin porukalla, järjestää yrityksesi asiakkaille palaverimatkan golfin merkeissä 

tai lähteä pelaamaan vaikka koko suvun voimin. Kohteeksi voitte valita jonkun OnGolfin 

kymmenistä pelimatkakohteista tai melkein minkä tahansa maailman golfkohteista.

Matkan pituuden, lähtö- ja paluupäivän voi myös valita vapaasti. Jo yli 8 hengen ryhmä voi 

hyödyntää lentoyhtiöiden, hotellien ja kenttien tarjoamat ryhmäedut ja alennukset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää ryhmämatkoista info@ongolf.fi
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T
alven juuri alkaessa vahvistaa otettaan eteläisessä-
kin Suomessa suuntasi tusinan verran innokkaita 
golfsenioreita etelän lämpöön ja kohti Mallorcaa. 
Ilmeisesti harvinaisen sitkeä kausi-influenssa-aalto 
oli pudottanut alun perin ilmoittautuneiden jou-

kosta puolet pois. Useilla seurueemme jäsenistä oli kokemusta 
Mallorcasta lomakohteena, jopa yli puolen vuosisadan takaa.

Tokihan SGS oli jo aiemmin tehnyt pelimatkoja Mal lor-
calle, mutta nyt oli kyseessä ensimmäinen pitkäkestomatka tälle 
Välimeren viehättävälle saarelle. Toivottavasti jatkoa seuraa tu-
levina vuosina myös.

Dramaattiset sääolosuhteiden vaihtelut
Normaalisti helmikuun keskilämpötila saarella on +15 astetta 
ja sää pääsääntöisesti aurinkoista. Oli toki aurinkoisia ja lämpi-
miä päiviä tälläkin matkalla, mutta sen lisäksi meitä karaistiin 
jaksoilla, joissa päivien lämpötila ei noussut edes +10 asteeseen. 
Muutamana päivänä sateet haittasivat pelaamista, vaikka tämä 
joukko kokemuksellaan oli varustautunut hyvin keliolosuhtei-

siin. Vältyimme sentään lumisateilta, jotka samoihin aikoihin 
piinasivat monia Välimeren rannikkovaltioita. Sitä paitsi mat-
kanjohtajamme Raimialan Pertti neuvottelutaidoillaan onnistui 
siirtämään sateisten pelipäivien pelivarauksia uusille päiville.

Palmanova tukikohtana
Majapaikkamme sijaitsi rannikolla Palmanovan kylässä noin 20 
km Palman kaupungista länsilounaaseen. Hotelli Son Caliun 
kokonaisuuteen kuuluneet huoneistomme olivat kaikin puolin 
laadukkaat ja keittiönkin osalta riittävästi varustellut. Itse ho-
telli avattiin vasta helmikuun viimeisellä viikolla, jolloin hotel-
linkin palvelut, mukaanlukien mm. spa, olivat käytössämme. 
Tarjonnaltaan erinomainen supermarket sijaitsi parin sadan 
metrin päässä, ja sen yhteydessä sijaitsivat myös mm. pesula- 
ja elektroniikkahuoltopalvelut. Turistikauden matalasesongista 
huolimatta lähistöltä löytyi riittävästi mukavia ja edullisia lou-
nasravintoloita. Kaikilla talouksilla oli käytössään oma vuokra-
auto, mikä mahdollisti sujuvan ja nopean kulkemisen niin pe-
likentille kuin saaren mielenkiintoisten nähtävyyksien äärelle.

Rentoa ja yhteisöllistä golfia 
– kentille omilla autoilla
Mallorcan vajaasta 30 golfkentästä pelat-
tavaksemme valitut Real Golf de Bendinat 
ja Santa Ponsa I sijaitsivat n 10 km  pääs-
sä Palmanovasta ja Golfpark Puntirolle 
Palman kaupungin itäpuolelle ajettiin 
puolessa tunnissa. Kentillä ei juuri ruuh-
kaa esiintynyt, mutta mahdollisia tule-
via matkoja ajatellen  Puntiron voi hyvin 
tiputtaa pelattavien kenttien joukosta. 
Kaikkia kenttiä pelattiin joka viikko, nel-
jä kierrosta viikossa. Tuttuun tapaansa 
Raimialan Pertti viritteli sopivasti peli-
kierroksia piristäviä pari- ja joukkuekil-
pailuja. Neljän viikon aikana pelasimme 
Santa Ponsassa kaksi henkilökohtaista 
”mestaruuskisaa”, joissa voittajat kuiten-
kin olivat samat niin naisten kuin mies-
tenkin sarjoissa: Kauppisen Marja-Liisa ja 
Pääkkösen Tauno. 

Arabella Golf  Son Muntaner 
-kenttä bonuksena
Jotkut matkaseurueestamme innostuivat ja 
tarttuivat Pertin tutkimusmatkoillaan pai-
kantamaan Arabella Golfin Ystävänpäivä-
tarjoukseen pelata Son Muntaner -kenttä. 
Se oli matkamme loistokkain kenttä ja 
erittäin suositeltava mahdollisia tulevia pe-
limatkoja ajatellen. Kentän erikoisuuksiin 
kuuluu 15. väylän varrelle jätetty ja nyt 
myös suojeltu 1000 vuotta vanha oliivi-
puu!

Saarella paljon nähtävää 
Pitkäkestoisen golfmatkan pelipäivien 
väliin osuvien vapaapäivien yhteydessä 
oli varsin luontevaa tutustua Mallorcaan 
muutenkin niin urbaaniin kohteiden kuin 
luonnon ja maisemienkin puolesta. Hyvin 
säilyneen, 700 vuotta vanhan Bellverin 
linnan muureilta on ihastuttava näkymä 
yli koko Palman kaupungin.  Vanha kau-

punki ja etenkin kaunis katedraali tulivat 
kaikille matkalaisille tutuiksi. Saaren itä-
osassa on useampia näkemisen arvoisia 
tippukiviluolia, joista ryhmämme teki ret-
ken Porto Criston luolastoon. Saaren poh-
joisosan vaikuttavista, korkeista ja jylhistä 
rantatöyräistä sai selkeän käsityksen, jos 
vaivautui autoretkelle rantaviivaa seuraa-
ville pikkuteille.

Valldemossan pieni kylä ja siellä si-
jaitseva luostari olivat ehdottomasti nä-
kemisen arvoiset mm. siksi, että luostarin 
suojissa Frederic Chopin ja rakastettunsa 
Georges Sand viettivät yhden talvikau-
den 1830 luvulla. Luostarissa löytyy paitsi 
paikallisten taiteilijoiden teosten esittelyn 
lisäksi pienehköt mutta edustavat kokoel-
mat Joan Mirolta ja Pablo Picassolta (ml. 
valmistustekniikkaa).

En ole aivan varma löysikö kukaan 
seurueestamme tietään Manacoriin, saaren 
suuren tähden Rafael Nadalin synnyin-
kaupunkiin ja museoon, mutta Incan kau-

pungin shoppingalue tuli useammallekin 
tutuksi.

Maaseudulla ajellessa ei voinut olla 
huomaamatta kukkivia mantelipuuviljel-
miä. Mantelikakku onkin yksi Mallorcan 
kansallisherkuista. Saaren sitruspuut tuot-
tivat ilmeisesti vuoden ensimmäistä sato-
aan.

Yhteiset illalliset kahdesti 
viikossa
Vaikka 12 hengen mukavassa seurueessa 
sosiaalisuus ja pelikavereihin tutustuminen 
ei todellakaan ollut ongelma, muodostui-
vat viikottaiset leppoisat yhteiset illalliset 
eräänlaisiksi kohokohdiksi. Varsinkin kun 
valitut ravintolat osoittautuivat laaduk-
kaiksi ja viihtyisiksi. 

Pertille täydet pisteet onnistuneen 
matkan johdatteluista ja asioiden ja tilan-
teiden järjestelyistä. Nappiin meni, taas.

Teksti ja kuvat: Jouko Ikäheimonen    

Koko Mallorcan retken seurue ansaituilla virvokkeilla Golf Park Puntiron klubin terassilla.

Mantelipuut kukassa 

MAlloRcAn 
lonG STAY MATkAllA

Viehättävän Valldemossan luostarin taideaarteisiin kuuluivat mm. teoksia niin Pablo Picassolta kuin 
Joan Miróltakin.

Arabella Golfin Son Muntaneer kentän Ystävänpäivän kierrokselle lähdössä 
Tauno Pääkkönen, Pertti Raimiala, Gunn Ikäheimonen, Anna-Kaarina Hjelt ja 
Marja-Liisa Kauppinen.
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Voisiko ihanammin suvipäivän alkaa kuin nauttimalla kahvia ja 
mehevää sämpylää hyvän pelikelin odotuksin tutussa ja mukavas-
sa seurassa. Näissä merkeissä aloittivat 94 iloista senioria kauden 
toiset SGS:n kesäpäivät Vihdin Hill Side Golfissa torstaina 12. 
heinäkuuta. Olosuhteet olivat mitä otollisimmat. Aurinko suosi 
osallistujia, loppupeleissä ja ylämäissä ehkä liikaakin. Pientä uk-
kosen pelkoa oli, mutta sekin sitten aivan turhaa.

Hill Side Golfissahan on kaksi kenttää, joista meidän pe-
lialustaksemme oli valittu vanhin ja nimensäkin puolesta mäki-
sempi Hill Course. Vesistönäkymillä kenttä ei ylpeile, mutta sen 
ylimmiltä paikoilta avautuva uusmaalainen peltomaisema on 
näkemisen arvoinen. Useamman kerran kesässä kenttää kiertävät 
pääsevät myös ihailemaan näkymän muutosta kevätkylvöstä sa-
donkorjuuseen saakka.

Hill Course ei ole pitkä kenttä, mutta ei suinkaan helppo 

pelattavaksi, ei varsinkaan ensimmäisellä kerralla. Nimensä mu-
kaisesti mäet ovat oleellinen osa peli-iloa. Varsinkin kävellen pe-
lattaessa mäet ja griinien kallistukset tuovat hien tutuksi elemen-
tiksi.

Vaikka alkukausi on ollut kentänhoidollisesti tuskallisen 
kuiva, niin eipä sitä kentällä havainnut. Griinit olivat kuin unel-
ma, sopivan nopeat senioreille ja tasalaatuiset kauttaaltaan. Jos 
putti ei suostunut suoraan kuppiin menemään, niin kallistuksien 
lukutaidossa taisi usein olla pääsyy.

Tervetulotoivotusten jälkeen pelaajat opastettiin isäntien 
avustamina omille tiiauspaikoilleen, jonka jälkeen historian en-
simmäinen kesäpäivien kahden pelaajan muodostamien jouk-
kueiden scramble-kisa alkoi yhteislähtönä. Senioreille sopivan 
armahtavana ja lupsakkana pelimuotona scramble sai runsaasti 
kiitosta. Liekö ollut pelimuotoa kiittäminen myös siitä, että vain 
yksi peruutus oli tullut. Se on todella vähän, sillä seniorit ovat 
varsin alttiita iän tuomille vastoinkäymisille.

Ennen palkintojen jakoa nautittiin yhdessä rupatellen sa-
laattipöydästä ja sattumarikkaasta lihakeitosta. Keiton makua ke-
huessani, sen sanottiin olevan ”rakkaudella tehdyn”.

Tulostaso oli olosuhteiden mukainen eli loistava, jota ku-
vastaa se, että 47:stä joukkueesta 35 pelasi alle kentän parin. 
Joukkuepalkitut: 1. Virtanen Pirjo ja Jorma, HyG, 63 lyöntiä, 2. 
Vähäkainu Merja ja Risto, HSGC, 64 lyöntiä. Lähimmäs lippua: 
naiset Tuula Jansson, HSGC (3,11m); miehet Anssi Kalmari, 
EGS (0,39m). Pisin avaus: naiset Tiina Fonsen KGV, miehet 
Jukka Paakki, HSGC.

Palkittujen pelaajien lisäksi myös heidän kanssapelaajansa 
saivat tsempparipalkinnon. Kaikkien läsnäolleiden kesken arvot-
tiin vielä seitsemän lahjakassia, joten hyvän mielen lisäksi koti-
matkalle lähti myös parikymmentä palkintopakettia.

Matti Santanen

edustanut mutta tänä vuonna Hattula Golfiin siirtynyt, Rauno 
Saarinen. Kolmas oli Loimijoen Olli Mäntylä tuloksella 39 pis-
tettä. Nurmijärven Jukka Laaksomaa jäi tasatuloksella mutta kor-
keammalla tasoituksella neljänneksi.

Naisten pisimmän draivin väylällä 10 kiskaisi Paula Suvitie 
(AlGo) ja miesten vastaavasta suorituksesta vastasi väylällä 18 

Markku Munck (KyG). Tarkimpien lyöjien paremmuus rat-
kottiin naisten osalta väylällä 6 ja miesten osalta väylällä 15. 
Lähimmäksi lippua pääsivät Tuija Teivo, NGK (50 cm) ja Onni 
Seppänen, LoG (49 cm).

Ole Johansson

KESäPäIvILLä yLI 400 OSAnOttAJAA
Vuoden 2018 Kesäpäiville osallistui neljässä tapahtumassa Ypäjällä, Vihdissä, Joroisissa ja Lappeen-
rannassa 414 senioria, mikä on uusi ennätys. Tänä vuonna kokeiltiin kahdella paikkakunnalla uutta 
pelimuotoa eli pari-scramblea, mikä sai hyvän vastaanoton ja oli ehkä osasyynä päivien suosioon.  

Kesäpäivillä Suomen Golfseniorit tarjosi aamukahvit ja kilpailun jälkeisen ruokailun palkintojen lisäksi. 
Tapahtumat organisoivat järjestävän seuran työryhmä yhdessä SGS:n Maili Soukan ja Paavo Reunasen 
kanssa. Järjestävät seurat onnistuivat järjestelyissä ja yhteistyömme sujui hyvin. Suuri kiitos Loimijoki 
Golfille, Hill Side Golfille, Kartanogolfille ja Viipurin Golfille. Kiitos myös palkintohanskojen lahjoittajalle, 
Veijo Hämäläiselle.

Tapahtumien onnistumiseen vaaditaan myös iloinen ja reipas osallistujakunta. Jokaisesta tapahtu-
masta lähdimme iloisin mielin kohti uusia seikkailuja, joten iso kiitos jokaiselle mukana olleelle. Tavataan 
taas kaudella 2019 kesäpäivien merkeissä.

Suomen Golfseniorien tämän kauden kesäpäivät 
polkaistiin käyntiin 30-vuotisjuhliaan viettävässä 
Loimijoen Golfissa Ypäjällä.

Kevään ja alkukesän loistosäät olivat hei-
näkuussa muuttuneet epävakaisempaan suun-
taan. Tapahtumapäivänä kapea saderintama 
osui sääennusteen mukaan juuri Loimijoen 
ylle, mikä aiheutti jonkun verran viime het-
ken peruutuksia. Sateen pelko osoittautui 
kuitenkin turhaksi, koska muutaman mi-
nuutin pientä tihkua lukuun ottamatta kisa 
saatiin pelata tuulettomassa poutasäässä ja 
maaliin tultaessa aurinkokin paistoi sinisel-
tä taivaalta.

Kesäpäivälle ilmoittautuneita oli kai-
ken kaikkiaan 104, joista lähtöviivalle saa-
pui 91. Näistä kolme halusi vain pelata ot-
tamatta osaa varsinaiseen kilpailuun, joka 
pelattiin henkilökohtaisena Stableford-
kilpailuna.

SGS:n Paavo Reunasen toivotettua 
kesäpäivävieraat tervetulleiksi ja Loimijoen 
kapteenin Petri Prusilan annettua kilpailu-
ohjeet hakeutuivat pelaajat kentälle omille 
lähtöpaikoilleen.

Osittain vanhoille pelloille rakennettu 
mutta suurimmaksi osaksi metsässä kulkeva 
kenttä on vaihteleva ja kaunis. Paikka paikoin 
kapeahkot väylät aiheuttavat ehkä jonkin ver-
ran sydämentykytystä, mutta pääosin palloille 

riittää hyvin tilaa. Pitkähköllä kentällä vesies-
teitä on klubipelaajalle sopiva määrä. Edellisen 

päivän ja yön runsaat sateet olivat tehneet kentän 
pehmeäksi ja muutamilla väylillä vesi ei ollut ehti-

nyt imeytyä, vaan muodosti lammikoita pysäyttä-

mään pallojen rulleja.
Kesäpäiväkisoissa on tavaksi tullut, että kotikentän 

tunteminen on valttia ja sen edustajat valtaavat kärkisijat. 
Tällä kertaa se toteutui ainoastaan miesten osalta, koska 
naisten kisassa kotiseuran edustaja löytyi vasta viiden-
neltä sijalta. Naisten ykköseksi pelasi Porin Golfkerhon 
Maarit Lepomäki 35 bogipisteellä, toinen oli Naantalin 
Aurinkogolfin Leila Vairinen (34p) ja kolmas Alastaro 
Golfin Paula Suvitie (33p).

Miesten voittopalkinnon vei erinomaisella tuloksel-
la 41 pistettä kotiseuran Mikko Rosenberg. Toisen tilan 
samalla tuloksella otti, vielä viime vuonna Loimijokea 
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30-vuotisjuliaan viettävällä Loimijoki Golfilla oli ilo avata seniorien tä-
män kauden kesäpäiviä. Kilpailuohjeiden jaon aikana taivas oli vielä har-
maa, mutta kisan päättyessä paistoi jo aurinko, kuten melkein koko tämän 
kesän.

Hill Sidessa kilpailu on alkamassa ja porukka lähdössä liikkeelle. Suunnasta ei vain 
näytä olevan yksimielisyyttä. Kuvan keskellä olevan SGS:n puheenjohtajan määrätie-
toinen askel johtaa selvästi takaisin klubille. 

KESäPäIvät KäyntIIn JuHLIvALLA LOIMIJOELLA

HILLItöntä PELI-ILOA HILL SIdE gOLfISSA

Tämän vuoden kolmansille kesäpäiville Joroisten Kartanogolfiin 
kerääntyi iloinen pelaajajoukko torstaina 19. heinäkuuta pelaa-
maan kahden hengen scramblea. Kaikkiaan tapahtumaan osal-
listui 116 senioria eli 58 kilpailijaparia. Yhtään viime hetken pe-
ruutusta ei tullut, joten kesäpäivien organisoija Paavo Reunanen 
saattoi myhäillä tyytyväisenä.

Kun pelaajat olivat ilmoittautuneet ja nauttineet aamukah-
vin kanssa maistuvan täytetyn croissantin, heille jaettiin valkoisia 
ja sinisiä ilmapalloja. Kovasti uteliaina kyseltiin, mitä niillä pitäisi 
tehdä.

Molemmille joukkueilla samassa lähdössä oli eriväriset pal-
lot, joten oli helpompaa nähdä missä pelikaverit liikkuivat oikean 
pelipallon kanssa. Lisäksi tapahtumainfossa annettiin vinkiksi, 
että tuulen suunnan näkee palloista hyvin. Palloja sai sitten pok-
sautella kisan edetessä birdiestä tai jostakin muusta onnistumi-
sesta.

Eetun vetämän aamujumpan jälkeen lähdettiin vetreinä 
liikkeelle. Lämpöä riitti 27-29 astetta, mikä sai pelaamisen tun-

AurInKO HELLI KESäPäIväväKEä KArtAnOgOLfISSA

Kunnon venyttelyt ennen kilpailun alkua saa kropan hyvin heräämään ja vetreänä  
porukka lähti kiertämään kenttää.
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tumaan välillä hieman raskaalta. Onneksi tuuli helpotti oloa. 
Juomapuolesta jokaisen oli syytä pitää hyvää huolta nestehukan 
välttämiseksi. Helteestä huolimatta kenttä rullasi hyvin eteen-
päin.

Väylä 12 taisi olla haastavin, mentiinhän siinä kaksi kertaa 
veden yli. Vain kaksi joukkuetta ylsi väylällä birdieen: kotiken-
tällään pelanneet Yrjö ja Tuula Nykänen sekä Tarinasta Jorma 
Pantsu ja Markku Kisonen.

Peliurakan jälkeen oli klubilla tarjolla maistuvaa lohikeittoa 
tykötarpeineen. Ennen palkintojen jakoa ojensi SGS:n puheen-
johtaja Heikki Hallaranta viirin 30-vuotisjuhliaan viettävälle 
Kartanogolfille. Viirin vastaanotti Joroisten Kartano-Golf Oy:n 
puheenjohtaja Jorma Peiponen. Seura ja yhtiö juhlivat vuosipäi-
viään juhlakilpailuilla ja iltajuhlalla tulevana viikonloppuna.

Tulosten selvittyä palkittiin ensin erikoiskilpailujen parhaat. 
Teija Kortelainen Karelia Golfista oli ollut pelipäällä. Naisten lä-
himmäs lippua -kisan palkinto tuli tuloksella 1,82 m ja pisimmän 
naisten draivin palkinto lähti myös hänen mukaansa.

Miesten lähimmäs lippua -palkinto ojennettiin kotikentän 
Jorma Niemelälle (1,34 m). Pisimmän draivin miesten kisassa 
teki Kari Stenberg, kotiseura HCGolf.

Lahjakortein palkittiin kaksi parasta paria. Rantasalmi 
Golfin Antero Laurila ja Heikki Mehtonen pelasivat nettotulok-
sen 64. Toisena palkittiin Teija ja Pekka Kortelainen, tulos 65. 
Kaikkiaan 29 paria teki hienon tuloksen 70 tai sen alle.

Arvontapalkintoina oli paikallisia herkkuja: kalakukkoa, sa-
laatteja ja salaattikastikkeita sekä Joroisten kunnan lahjoittamia 
palkintoja.  Peliparista molemmat saivat samanlaisen palkinnon 
ja myös erikoiskilpailujen pelikaverille jaettiin palkinto. Lopuksi 
arvottiin neljä lahjoituksena saatua Griplex-pelihanskaa.

Tyytyväisinä päivän antiin, Kartanogolfin mainioon kisa-
kuntoon niin kentällä kuin klubilla, oli mukava startata kotimat-
kalle. Karelia Golfin porukkaa kiipesi yhteiseen bussikuljetukseen 
ja siellä varmaan käytiin kisan vaiheita läpi useampaan kertaan.

Maili Soukka

KESäPäIvät PäätöKSEEn LAPPEEnrAnnASSA
Aurinkoinen helle vastaanotti 113 pelaajaa Viipurin Golfiin 
Lappeenrantaan kauden viimeisille kesäpäiville. Osanottajista osa 
oli viettänyt jo edellisen päivän ja illan Lappeenrannassa nauttien 
kesäisen kaupungin tunnelmista. Nurmijärven Golfklubista oli 
lähtenyt itäiseen Suomeen retkeilemään peräti kahdeksantoista 
seniorin joukko.

Tuhdin täytetyn sämpylän ja aamukahvin jälkeen pidetyn 
kilpailuinfon avasi kesätapahtumien järjestelyvastaava Paavo 
Reunanen kehottaen katselemaan pelin ohessa maastossa näky-
viä majavien työnäytteitä. Seuran puolesta vieraat toivotti terve-
tulleiksi toimitusjohtaja Kari Kalin ja käytännön vinkit kentällä 
liikkumiseen kertoi senioritoimikunnan puheenjohtaja Teuvo 
Käyhty.

Sitten liikkeelle! Tällä kertaa pelasimme henkilökohtaisen 
pistebogey-kisan. Kahdella väylällä oli lisäksi erikoiskilpailut. 
Kuuma oli ja hiki virtasi jo ennen ensimmäistä lyöntiä. Käytössä 
näkyi paljon sateenvarjoja, jotka nyt toimivat auringonsuojina.

Pelaajista pidettiin hyvää huolta, toimitusjohtaja kiersi pik-
kuisella lava-autolla ja jakoi juotavaa ja pieniä pähkinäpusseja. 
Tuotteet tulivat kyllä tarpeeseen, sillä niin paljon nestettä kului 
itse kullakin kierroksella.

Kenttä rullasi mukavaan tahtiin ja kaikki varmasti ehtivät 
välillä ihailemaan kauniita kesäisiä Saimaan maisemia. Väylä 
kymmenen taisi olla kauneudestaan huolimatta monelle aika-
moinen kompastuskivi. Ainoastaan neljälle miespelaajalle kirjat-
tiin väylällä par-tulos.

Viipurin Golfissa on vietetty juhlavuotta, kun Suomen 
toiseksi vanhimmalla seuralla täyteen tuli 80 vuotta. SGS:n pu-
heenjohtaja Heikki Hallaranta ojensi yhdistyksen viirin toimi-
tusjohtaja/toiminnanjohtaja Kari Kalinille, joka kertaili seuran 
historiassa tapahtuneita merkittäviä asioita. Eri vaiheiden jälkeen 
järjestyksessään jo viides Viipurin Golfin kenttä avattiin Tuosan 
kauniiseen saareen vuonna 2007. Kahilanniemessä kaupungin 
keskustassa toimii seuralla edelleen 9-reikäinen kenttä.

Varsinaisessa kilpailussa palkittiin molemmista sarjoista 
kaksi parasta. Päivi Latvala (VG), 39 pistettä, oli ykkönen ja toi-

seksi tuli Tiina Fonsen-Lehtonen (KGV) 38 pisteellä. Miesten 
sarjassa voiton vei Esko Ontronen (VG) 40 pistettä keränneenä 
ja toisena palkittiin samasta seurasta Rauno Raitanen, 39 pistettä. 
Kaikki neljä saivat lahjakortin valtakunnalliseen kauppaketjuun. 
Kaikkiaan 45 pelaajaa ylitti 30 pisteen rajan.

Naisista lähimmäs lippua löi Eija Lilja (KGV) 1,21 m ja 
miehistä onnistui parhaiten 3,24 m tuloksella Kari Hovi (AGK). 
Molemmat palkittiin Abacuksen tuotepaketilla. Pisimmän ava-
uksen naisista teki Kaisa Mattila (VGH) ja miehistä kotiseuran 
Kari Koistinen. Heille ojennettiin pallolaatikot.

Arvontapöytä olikin runsas ja sisälsi paikallisia marjaherk-
kuja eri muodoissa; mehua, hilloa ja pakastekuivattuja marjapa-
loja. Lisäksi arvottiin neljälle onnekkaalle Griplex-hansikkaat.

Hyvillä mielin kaikki starttasivat kukin minnekin suuntaan. 
Kotiinpäin suuntasi moni ajoneuvo, mutta moni jatkoi myös Itä-
Suomen kierrosta muille kentille.

Maili Soukka
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Saimaan maisemat olivat kauden viimeisillä kesäpäivillä hehkeimmillään. Viheriöllä 
Veli-Matti Kiisken (NGK), Eija Liljan (KGV) ja Erkki Kurvin (HCGolf) katseet koh-
distuvat kuitenkin Tiina Kirmasen (VG) puttiin.

Suomen Golfseniorien pelioikeu-
det ovat tänäkin vuonna olleet 
kovassa käytössä. Pelaajia on riit-
tänyt mukavasti sekä vanhoilla ja 

vakiintuneilla sopimuskentillä että uusilla 
tulokkailla. Vaikka alkukauden kokemus-
ten perusteella kiinnostus pelioikeuksien 
käyttöön näyttää viime vuodesta lisäänty-
vän, kierrosmäärissä tuskin päästään vuo-
den 2015 ennätystasolle.

Seitsemän uutta kenttää
Jäsenet saivat viime vuonna käyttöönsä yh-
distyksen hankkimia pelioikeuksia neljällä 
uudella kentällä: Kartano golfissa Joroisissa, 
Karelia Golfissa Kon tio lahdella Joensuun 
liepeillä, Kymen Golfissa Kotkassa ja 
Santa Claus Golfissa Rovaniemellä. Tänä 
vuonna kenttälista täydentyi kolmella, 
kun joukkoon liittyivät Uudenkaupungin 
Golfklubi, Järviseudun Golf Lappajärvellä 
ja Eerikkala Golf Tervossa.

Uusimmista sopimuskentistä etenkin 
Järviseudun Golfissa SGS:n pelioikeudet 
osoittautuivat heti alkukaudesta myöntei-
seksi yllätykseksi. Palvelupäällikkö Keijo 
Keskinen kertoo, että kesäkuun alkuun 
osuneen kolean ja tuulisen sään takia 
SGS:n sopimuspelaajien määrä kentällä 
hiipui, mutta muuten SGS:n pelioikeudet 
ovat olleet ahkerassa käytössä.

Kahdenlaisia käyttäjiä
Käyttäjäkunta näyttää Keskisen mukaan 
jakautuneen selvästi kahteen eri leiriin. 
Toiseen kuuluvat maata kiertävät aktiivi-
set kenttäbongarit ja toiseen lähiseudun 
naapurikenttien seniorit, jotka hakevat 
omilla erikoisuuksillaan ja ominaisuuk-
sillaan erottuvasta Järviseudun Golfista 
vaihtelua harrastukseensa. Keskinen us-
koo, että kuumimpana lomakautena 
heinä-elokuussa Lappajärvellä nähdään 
viimevuotista runsaammin seniori-ikäisiä 
golfturisteja.

Eerikkala käyntiin lupavasti
Myös Eerikkala Golfissa Savon sydämessä 
Tervossa pelioikeuksien käytön ennusmer-
kit ovat lupaavat, vaikka kenttä teki SGS:n 
kanssa sopimuksen vasta kesällä. Sana seu-
ran uudesta senioripalvelusta on levinnyt 
mukavasti, jopa niin, että muutamana 
päivänä kysyntä on ylittänyt tarjonnan, 
toiminnanjohtaja Terho Hentunen toteaa.

Uudenkaupungin Golfklubi ei aset-
tanut SGS:n pelioikeuksien ensimmäisen 
vuoden käytölle ennakko-odotuksia, mut-
ta lupaavasti sielläkin kausi on toimitus-
johtaja Uoti Hämäläisen mukaan käyn-
nistynyt.

Kymen Golfissa SGS:n pelioikeuk-
sien käytöstä vertailupohjaa löytyy viime 
vuodelta, jolloin kenttä sijoittui kierros-
määrissä tuoreeltaan keskikastiin. Toi-
mitusjohtaja Tommi Nousiainen kertoo, 

että pelioikeuksien käyttöehtoja on viime 
vuodesta muutettu. Tavoitteena on nyt 
taata entistä useammalle naapuriseurojen 
ulkopuolisille senioreille mahdollisuus pe-
lierrokseen nautinnollisissa Kotkan meri-
maisemissa. Kymen Golfin uusien ehtojen 
mukaan sama pelaaja voi käyttää SGS:n 
pelioikeutta kuukaudessa kaksi kertaa.

Lisää pelioikeuksia 
Suomen Golfseniorien jäsenten käytössä 
on tänä vuonna ollut 36 eri kentällä ym-
päri maata kaikkiaan 134 pelioikeutta, 
joiden määrä vaihtelee kohteesta riippu-
en kahdesta kahdeksaan. Myös toimisto-
maksuissa ja varausehdoissa löytyy eroja. 
Yhteistä kaikille kentille kuitenkin on, 
etteivät ne ole seuran omien pelaajien käy-
tössä. SGS:n kysytyimmän jäsenpalvelun 
perusideanahan on tarjota golfsenioreille 
kohtuuhintaisia pelikierroksia ja kenttä-
kokemuksia eri puolilla maata.

Ensi kaudeksi on tarkoitus hankkia 
muutama pelioikeuskenttä lisää.

Kun kotimainen kausi on pikkuhiljaa  
päättymässä moni seniori lähtee talveksi 
etelään pelaamaan. SGS:llähän on useita 
alennuskenttiä mm. Espanjassa ja näitä 
kannattaa tietysti hyödyntää. Tarkemmat 
tiedot löytyvät SGS:n kotisivuilta www.
suomengolfseniorit.fi

Seppo rönkkö

sGs-peLIOIkeudet
antavat lisäpotkua kentille

Vaasan Golf

Kalajokilaakson Golf

Virpiniemi Golf Club

Botnia Golf

Rauma Golf

Tahkon Golfseura

Hartolan Golfklubi

Revontuli Golf

Viipurin Golf
Koski-Golf

Vierumäen Golfseura

Puula Golf

Hyvinkään Golf
Kymen Golf
Porvoo Golf Borgå
Nurmijärven Golfklubi
Hill Side Golf Club

                
Wiurila Golf & CC

Meri-Teijo Golf              
Hangon Golf

Eke Golf       
                                Ruukkigolf

Espoon Golfseura
Gumböle Golf

Alastaro Golf
Loimijoki Golf

SGS:N PELIOIKEUSKENTÄT
2018

Golf X Rae, Viro

Himos Golf

Santa Claus Golf

Kartanogolf
Karelia Golf

Uudenkaupungin Golfklubi

Järviseudun Golfseura Eerikkala Golf

Kartassa näkyvät tämän vuoden SGS-pelioikeuskentät. 
Ensi kaudeksi on tarkoitus hankkia 2-3 lisää.

Ilmakuvassa kuvankaunis tänä vuonna uutena pelioikeuskenttänä mukaan tulleen Järviseudun Golfseuran Nykä-
län niemen kenttä sijaitsee Pohjanmaan Lappa järvellä.
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Viime vuonna voimaanastunut miesten ikärajan pudottaminen 50 vuoteen kasvatti seniori-
ikäisten pelaajien määrää noin 10.000:lla pelaajalla. Tämän seurauksena seniori-ikäisten golfa-
reiden ikähaarukka on varsin leveä, käytännössä jopa 40 vuotta. Samaan aikaan golfarit pysyvät 
terveinä ja pelikuntoisina yhä pidempään, mikä tuo paineita lisätä seniori-ikäsarjoja, jotta 
kaikki kilpailuhaluiset seniorit saisivat mahdollisuuden kilpailla – myös SM-tasolla. Seuraavilla 
sivuilla on yhteenveto kuluneen kauden SM-kilpailuista. Sarjakohtaiset kärkitulokset löytyvät 
kilpailuosion lopussa.

sM-Lyöntipelit

Naiset N50, N60, N65, N70
Nurmijärvellä

Nurmijärven Golfklubi oli anonut järjestettäväkseen tä-
män vuoden naissenioreiden lyöntipelien SM-kilpailut.  
Varsin harvinaista on, että naisten kilpailuja anotaan, jo-

ten kilpailut myönnettiin ilomielin Nurmijärvelle. Nurmijärven 
Golfseuran järjestelyt olivat varsin hyvät.  Forecaddeja oli usealla 
väylällä auttamassa pelaajia löytämään pallonsa ja koko kilpailuor-
ganisaatio toimi hyvin niin etukäteispalavereissa kuin paikan pääl-
läkin. Siitä iso kiitos.  

Suomen Golfliitto oli lanseerannut Ready Golfin hieman 
ennen SM-kilpailuja ja tässä kilpailussa se oli ensimmäisen kerran 
käytössä naisten osalta. Tuomari Osmo Vatanen kiitteli pelaajien 
ylläpitämää pelinopeutta ja kertoi lopuksi, että tavoiteaika alitettiin 
noin 20 minuutilla. Voimme siis todeta, että oikein toteutettuna 
Ready Golf toimii.  

Kilpailuun starttasi kaikkiaan 87 osanottajaa, joista N50-sarja 
kerää edelleen suurimman osallistujamäärän, tänä vuonna 40 pe-
laajaa. N60-sarja potee pientä osallistujavähyyttä edelleen, mutta 
kasvatti pelaajamääräänsä viime vuodesta kuitenkin muutamalla 
pelaajalla. N65- ja N70-sarjojen suosio kasvaa tasaisesti.  

Jo ensimmäisen päivän jälkeen N50-sarjaa johtanut Minna 
Kaarna lahti SGC voitti selkeällä neljän lyönnin erolla St.Laurencen 
Virpi Haa tajan, joka sai hopeaa. Pronssista sen sijaan käytiin kova 
kamppailu kolmen pelaajan kesken. Marja Virtanen NRG, Senior 
Tour -debyytissään pelannut Johanna Mustjoki-Purhonen NGK 
sekä Anna-Maria Lehtonen PGC päätyivät lopulta tasatulokseen. 
Matemaattisella menetelmällä laskettu järjestys toi Marja Virtaselle 
ensimmäisen henkilökohtaisen SM-mitalin. 

N60-sarjassa ensimmäisen päivän jälkeen tasatuloksesta läh-
teneet Pirkko Havukainen SGC ja Päivi Honka AG ratkoivat pa-
remmuutta viimeiselle reiälle asti. Päivi Honka voitti niukimmalla 
mahdollisella yhden lyönnin erolla. Pirkko Havukaiselle  siis hope-
aa ja Anneli Karttuselle Kurk Golf pronssia. 

Myös N65-sarja ratkesi yhden lyönnin erolla. Vuokko 
Karjalainen Kurk Golf nousi toisen kierroksen tuloksellaan ohi 
Margit Pasasen PGC ja vei kullan. Margitille hopeaa ja Erja Saraste 
HGK nappasi pronssin. 

N70-sarjaa hallitsi Heli Ekström HGK alusta asti. Hyvin 
pelannut Heli vei kullan seitsemän lyönnin erolla ennen Tuula 
Kemppiä GPi, kolmanneksi tuli Teija Laitto SGC. 

Palkintoja oli saapunut jakamaan Golfliiton edustajana Rauno 
Pusa. Hänen iloinen ja sanavalmis tyylinsä jakaa palkinnot oli se 
kirsikka kakun päällä, joka tällaisessa kilpailussa on paikallaan. 

 
Pirjo Sipronen

Lyöntipelin SM-kisojen mitalistit, voittaja keskellä, hopeamitalisti vasemmalla ja 
pronssimitaisti oikealla:
Sarja N50:  Virpi Haataja StLG, Minna Kaarnalahti SGC, Marja Virtanen NRG
Sarja N60: Pirkko Havukainen SGC, Päivi Honka AG, Anneli Karttunen Kurk
Sarja N65: Margit Pasanen SGC, Vuokko Karjalainen Kurk, Erja Saraste HGK
Sarja N70: Tuula Kemppi GPi, Heli Ekström HGK, Teija Laitto SGC

>

50-vuotiaiden lyöntipelin SM-kisat pelattiin tänä vuonna Suomen kauneimmaksi kentäksi viime 
vuonna rankatulla Etelä-Saimaan kentällä. Kuvan kasiväylän viheriö vahvistaa käsityksen.

sM-kIsAt
2018
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Kymen Golf oli ottanut vastaan järjestelyt tämän kesäises-
tä M65-sarjan SM-kilpailusta. Seura vastasi haasteeseen 
hienosti. Järjestelyt hoidettiin mallikelpoisesti runsaan 

vapaaehtoisjoukon voimin. Kenttä oli myös saatettu erinomai-
seen kuntoon. Kaunis aurinkoinen sääkin suosi kilpailua, jopa 
yläkanttiin. Lämpötila nousi yli 30 asteen eikä se enää suomalai-
selle ole aivan sopivaa.

Ensimmäisen päivän jälkeen johtopaikan otti järjestävän 
seuran Veijo Suomela tuloksella 73 (+1). Tuntumassa olivat Ari 
Vauhkonen ja viime vuoden mestari Alpo Pakarinen kolme lyön-
tiä perässä. Näin muodostui hieno kärkiryhmä toiselle päivälle. 
Peli etenikin tasaisesti aina viimeiselle reiälle saakka. Veijo ja Ari 
lähtivät pelaamaan 18. reikää tasatilanteesta. Ratkaisu syntyi lä-
hipelissä griiniympäristössä, jossa Ari oli tällä kertaa vahvempi, 
Veijon riskiyritys paariin ei tuottanut tulosta ja näin eroksi kirjat-
tiin kaksi lyöntiä. 

Pronssikamppailu oli myös hyvin tasaista. Alpo Mäntykorpi 
ja Kari Nyman pelasivat toisena päivänä huippukierrokset 73 ja 
76 lyöntiä ja heistä Alpo nousi pronssimitalille. Neljäs sija näin 
Lohjan Kari Nymanille, viides Joroisten Alpo Pakariselle ja kuu-
des Messilän Markku Utille. 

Joukkuekisan voittoon ylsi Messilän kolmikko Markku Utti, 
Markku Koskela ja Erkki Kortelainen. Kymen Golfin ykkös- ja 
kakkosjoukkue ottivat muut mitalit. Kilpailijoita tämän vuoden 
SM kisassa oli 105 ja joukkuekisassa 17 joukkuetta. 

Kari Hiukka

Henkilökohtaisen kisan kuusi parasta paremmuusjärjestyksessä: Ari Vauhkonen, Veijo 
Suomela, Alpo Mäntykorpi, Kari Nyman, Alpo Pakarinen ja Markku Utti.

60-vuotiaiden miesten lyöntipelin Suomenmestaruudet rat-
kaistiin sadekuurojen välissä Hartolan Kuningaskunnassa 
elokuun alussa. Samassa kisassa pelattiin myös seurajouk-

kueiden M60 SM-kisat. 
Lauantaina päästiin vielä pelaamaan helteisessä kelissä ja 

alueella liikkuneet ukkospilvetkin jäivät etäälle. Kisan kärjessä 
olivat siinä vaiheessa Kari Nyman, StLG, Ari Vauhkonen, SHG 
ja Aulis Lehtinen, HyG, kaikilla 74 lyöntiä. Heistä 1-2 lyönnin 
päässä oli kaikkiaan viisi pelaajaa. Joukkueista erottuivat tässä vai-
heessa selvästi Porrassalmi, Hyvinkää ja Messilä.

Lauantai-iltana alkoi sataa, ja sadekuurot jatkuivat lähes 
taukoamattomina läpi koko yön. Vettä oli tullut sen verran, että 
kentälle määrättiin siirtosääntö. Kärkiryhmien lähestyessä viimei-
siä reikiä alkoivat uhkaavat sadepilvet jälleen lähestyä ja jyrähtipä 
ukkonenkin muutaman kilometrin päässä. 

Kari Nyman oli takaysillä pelannut lyönnin paremmin kuin 
Ari Vauhkonen ja voitti M60 Suomen mestaruuden jättäen Arin 
hopealle. Peter Kaske (KGC) ja Aulis Lehtinen päätyivät tasa-
tulokseen 152 lyöntiä Peterin viedessä pronssia paremmalla vii-
meisellä kierroksella. Hcp-sarjan paras oli Marko Moisio, HyG, 
tuloksella 139 netto, -5.

Joukkuekilpailussa Hyvinkää oli vähällä saavuttaa Porras-
salmen, mutta jäi kuitenkin pisteen päähän. Messilän joukkue 
epäonnistui sunnuntaina ja päätyi tasapisteisiin Hartolan kans-
sa. Golfboxissa olleiden väärien asetusten johdosta pronssimitalit 
annettiin kuitenkin Messilälle. Tilanne on sittemmin korjattu ja 
Hartola on saanut mitalinsa. 

Kristian toivio 

Miehet M60 
hartolassa

Kilpailun kuusi parasta paremmuusjärjestyksessä oikealta lukien Kari Nyman, Ari 
Vauhkonen, Peter Kaske, Aulis Lehtinen, Marko Moisio ja Juha Koponen. 

Miehet M65 
kotkassa

sM-Lyöntipelit		 	 	 	 	 	

Viipurin Golf täytti 80 vuotta kesäkuussa. Siinä oli jo syy-
tä tarpeeksi, minkä vuoksi M50-sarjan lyöntipelin SM-
kilpailut oli päätetty pitää Viipurin Golfin Etelä-Saimaan 

kentällä Lappeenrannassa. Kun kenttä oli lisäksi vuonna 2017 
äänestetty Suomen kauneimmaksi kentäksi, puitteet vuoden tär-
keimmälle FST:n kilpailulle olivat luodut.

Ensimmäinen päivä pelattiin vaihtelevissa olosuhteissa. Sade 
oli möyhentänyt kenttää jo kilpailua edeltävänä iltana, jonka 
vuoksi päätettiin ottaa siirtosääntö käyttöön, vaikka väylät oli-
vatkin erinomaisessa kunnossa. Greenit oli viritetty nopeiksi ja 
huippukuntoon saaden kilpailijoilta varauksettoman tunnustuk-
sen. Etelä-Saimaan kenttä tarjosi haasteita kovan tason pelaajille-
kin, koska väylät ovat monin paikoin melko kapeita ja vaihtelevan 
muotoisia. 

Ensimmäisenä päivänä lähti 124 pelaajaa mestaruutta ta-
voittelemaan. Ensimmäisen päivän jälkeen oli johdossa Timo 
Huuhtanen, HGK tuloksella 73, toisena Peter Kaske, KGC (74) 
ja kolmantena Tero Heikkinen, JG (75).

Toinen päivä saatiin pelata ilman sadetta ja varsin tasapuo-
lisissa olosuhteissa kaikkien pelaajien kannalta. Päi vän parhaasta 
henkilökohtaisesta tuloksesta vastasi Timo Siro, RuG pelaamalla 
yhden lyönnin alle parin eli 71 lyöntiä. 

Ratkaisevan kolmannen päivän kovaan vääntöön olivat 
asetelmat varsin tasaiset, kun kolme pelaaja, Timo Huuhtanen, 
Matti Moilanen, JG ja Leo Savonen, SGC oli kahden lyönnin 
sisällä. Kilpailu näytti jo ratkenneen ensimmäisen yhdeksikön jäl-
keen, kun Huuhtanen oli repäissyt kuuden lyönnin eron seuraa-
viin. Timon otteen hivenen herpaantuessa kisasta muodostuikin 
lopussa tiukka. Parhaan kolmannen päivän tuloksen, 73 lyöntiä, 
teki Antti-Pekka Kaarna, VG saavuttaen kokonaistuloksen 228, 
joka riitti hopeatilaan. Huuhtanen piti kuitenkin pintansa ja 
vei voiton yhden lyönnin marginaalilla. Kolmantena oli Matti 
Moilanen (230.) Seuraavat sijat menivät samalla lyöntituloksel-
la Jukka Utriaiselle, PGC, Jari Leppäselle, KoG ja Leo Savoselle, 
SGC. Järjestys määräytyi sääntöjen mukaisesti matemaattisin pe-
rustein. 

Kyösti Puustinen

Miehet M50 
lappeeNraNNassa

M50-lyöntipelin vuoden 2018 parhaat vasemmalta Jari Leppänen (5.), Jukka 
Utriainen (4.), Antti-Pekka Kaarna (2.), Timo Huuhtanen (1.), Matti Moilanen (3.), 
ja Leo Savonen (6.). 

>

M70 SM:t ratkottiin Messilän huippukuntoisella ja vaati-
valla kentällä. Hyvä ja normaali kesäsää suosi Messilän 
kisoja. Kenttä oli saatu myös erinomaiseen kuntoon al-

kukesän vaikeuksien jälkeen. Kenttä on erittäin haastava kaikkien 
uudistusten jälkeen, erityisesti griinien osalta. Niihin yhdistettynä 
9 jalan (2,7 m) liukkaus teki pelaamisen haasteelliseksi. Kenttä 
on ”sloupattu” viime talvena uudelleen ja tasoituksia siellä saa 
tarkkaan tasoitukseen verrattuna 2-3 pykälää lisää. Sekin osoittaa 
vaativuutta.

Avauspäivän jälkeen Messilän ”oma poika” Markku Utti 
otti johtopaikan kolmen lyönnin erolla Keimolan Veikko 
Niemikorpeen. Neljän ja viiden lyönnin päässä kärjestä oli-
kin sitten iso joukko mitalien ja palkintosijojen tavoittelijoita. 
Toinen päivä ei muuttanut tilannetta kärjen osalta. Markku Utti 
otti voiton tuloksella 157 lyöntiä, toiseksi nousi Jussi Olkinuora 
Sarfvikista kolme lyöntiä perässä. Pekka Laine pelasi myös var-
masti kotikentällä ja saavutti pronssimitalin.

Joukkuekilpailussa Messilän kolmikko Markku Utti, Pekka 
Laine ja Erkki Kortelainen ottivat ylivoimaisen voiton näytöstyy-
liin. Toisena oli Keimola ja kolmantena Tuusula samalla tuloksel-
la. Matemaattinen menetelmä ratkaisi hopean Keimolalle.

Tästä sarjasta on tullut tämän vuoden aikana suurin se-
niorisarja M50-sarjan jälkeen. Osallistujia oli henkilökohtaisessa 
kisassa 117 ja joukkuekisassa 21 joukkuetta.

Kari Hiukka

Miehet M70 
messilässä

Joukkuekisan voittajakolmikko Messilän Erkki Kortelainen, Pekka Laine ja Markku 
Utti.

Joukkuekisan voittajakolmikko  Messilän Markku Koskela Erkki Kortelainen ja 
Markku Utti.

Henkilökohtaisen kisan kuusi parasta paremmuusjärjestyksessä: Markku Utti, Jussi 
Olkinuora, Pekka Laine, Veikko Niemikorpi, Heikki Hallanoro ja Pertti Lehtinen.

Vasemmalla Golf Porrassalmen voittajajoukkue: Seppo Hujanen, Harri Marjala ja 
Lauri Valkonen sekä Hyvinkään hopeajoukkue: Marko Moisio, Lassi Lehtomäki ja 
Aulis Lehtinen.
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sM-Lyöntipelit

Miehet M80 
helsiNgissä

M80 sarjan Suomen mestaruudet ratkais-
tiin Talin golfpyhätössä. Lassi Tilanderin 
aloitteesta M80-sarjan pelaajat saivat kut-

sun tulla Taliin pelaamaan Suomen mestaruudesta 
tänä vuonna. 

Ilmoittautuneita oli parhaimmillaan 50, mut-
ta viime hetken vaivat estivät osalla pelaajia paikalle 
tulon. Lähtöviivalla oli 46 pelaajaa eli sama määrä, 
kuin viime vuonna Alastarossa pelatussa kilpailussa.

Sää näytti pahalta edellisenä yönä ja vielä kisa-
aamunakin. Ensimmäisten pelaajien starttiaikaan 
sade kuitenkin lakkasi ja vain pientä tihkusadetta oli 
puolen päivän maissa. Kenttä oli hyvässä kunnossa, 
märkyys tietysti jonkin verran haittasi pelaamista.

Kilpailun ykköseksi pelasi järjestävän seuran 
Kalevi Tellqvist tuloksella 79. Lahden Golfin Seth-
Veli Järvinen sijoittui toiseksi kaksi lyöntiä huo-
nompana. Harmittavasti nämä lyönnit tulivat ran-
gaistuksina väärän pallon pelaamisesta. Kolmannen 
sijan jakoivat Lahden Golfin Teuvo Grönfors ja 
Pertti Huotari. Heistä pronssin sai Teuvo paremman 
takaysin ansiosta. Kilpailussa palkittiin perinteisesti 
myös parhaat tasoituksellisen tuloksen pelanneet. 
Heistä paras oli Seppo Moisio Hill Side Golfista tu-
loksella 69 netto.

Päätös ensi vuodesta syntyi palkintojenjakoti-
laisuudessa. Sen mukaan kilpailu pelataan myös ensi 
vuonna Talissa tiistaina 2.7.2019. Perusteluina oli, 
että kenttää pidetään sopivan tasaisena tälle ikäryh-
mälle ja myös sijainti on hyvä suurimmalle osalle 
ikäryhmän pelaajia.

Kari Hiukka

Kuvassa osa M80-sarjan palkituista. Vasemmalta Seth-Veli Järvi-
nen LG (hopea), Kalevi Tellqvist HGK (kulta), Teuvo Grönfors LG 
(pronssi) ja Jussi Paasinmäki EPG (viides). 

M75-sarjan mitalistit. Keskellä Veikko 
Eloranta JG (kulta), vasemmalla Erkki 
Ripatti NRG (hopea), ja oikealla Seppo 
Koukonen LG (pronssi). 

Kahdesta pelaajasta muodostuneen 
joukkuekilpailun voittajapari Aura Golfin 
Aarno Eskola & Veikko Kirjonen.

Naisten joukkuekilpailu keräsi tänäkin vuonna täyden 18 joukkueen 
osallistujamäärän. Kilpailuun tultiin Seinäjokea, Poria ja Vaasaa 
myöden mittelemään seurajoukkueiden paremmuudesta. 

Hyvinkään mäkinen kenttä asetti pelaajien kestävyyden koetukselle. 
Joukkueessa voi pelata 2-4 pelaajaa, tarkoittaen, että kahden tai kolmen pe-
laajan joukkueista joutuvat jotkut jäsenet pelaamaan lauantaina kaksi kier-
rosta. Usealla joukkueella näin olikin. Ensimmäisenä lauantaina aamusta 
pelattiin Greensome-kierros, jossa Sarfvikin Anne Kokko/Annika Ahlstedt 
pelasi upean -1 tuloksen. Nokia River Golf ja Pickala Golf olivat seuraavilla 
sijoilla, mutta jo kuuden ja seitsemän lyönnin päässä. Aamupäiväksi uhattua 
sadettakaan ei saatu kuin pieni ripaus, joten kisat oli avattu mallikkaasti. 

Iltapäivällä Four Ball -osuudella Pickalan Marika Soravuo/Eini Palo 
kiri Sarfvikin kaksikon Anneli Alanen/Pirkko Havu kainen etumatkaa kiinni 
kolmella lyönnillä. Iltapäivän kierroksella StLG:n joukkue Virpi Haataja/
Kirsi Myllymäki-Mattila nosti Lohjan osakkeita. Nokia River Golf pysyi 
kärjen takana kolmantena kokonaistuloksissa.  Iltapäivän viimeisinä tuntei-
na taivas aloitti vesisateen, joka oli vähällä keskeyttää kierroksen lähinnä ai-
heuttamansa hämärän takia, mutta kierros saatiin kuin saatiinkin pelatuksi 
loppuun valoisassa. 

Sunnuntain single-kierrokselle saatiin kaunis ja lämmin sää. Kun kaik-
ki joukkueet olivat kierroksensa pelanneet, oli selvää ainoastaan se, että 
Nokia River Golf on saanut pronssia. Pickala ja Sarfvik päätyivät tasatu-
lokseen ja joutuivat uusintaan. Tämä tarkoitti sitä, että joukkueen kapteeni 
valitsi joukkueesta yhden pelaajan ja äkkikuolema periaatteella edetään reikä 
kerrallaan. Pickala Golfin Anna-Maria Lehtonen ja Sarfvik Golfin Annika 
Ahlstedt lähtivät voittoa ratkomaan. Hyvinkään ensimmäinen reikä on 
alamäkeen veden yli pelattava par kolmonen. Heti ensimmäinen reikä toi 
ratkaisun Sarfvikin eduksi. Näin voitto ja kultamitalit matkasivat ”kotiin”, 
kuten joukkueen kapteeni Pirkko Havukainen voittopuheessaan totesi. 

Kilpailun kärkikaksikko oli tuloksissa omilla luvuillaan. Nokia River 
Golf ja St.Laurence Golf kävivät myös kovan kamp pailun kolmannesta si-
jasta Nokian ollessa parempi ja St.Laurencelle jäi neljäs sija. Sijat 5-10 olivat 
vain kolmen lyönnin sisällä toisistaan.

Ennen kilpailun palkintojenjakoa suoritettiin toisenlainen seremonia, 
kun seniorinaisten tourpäällikkö Pirjo Sipronen jättää tehtävänsä. Käyty 
viikonlopun kisa oli viimeinen hänen vastuulleen kuuluneista kilpailuista. 
Koko naissenioriryhmä halusi muistaa Pirjoa ansiokkaasta työstä seniorgol-
fin eteen. Naispelaajien edustaja Anna-Maria Lehtonen oli valmistellut pie-
nen puheen, eivätkä silmät säilyneet kuivina sitä kuunnellessa.  Kiitoksia ja 
halauksia vaihdettiin puolin ja toisin. 

Pirjo Sipronen

Naiset N50 
hyviNkäällä

>
Miehet M75 
vääksyssä

Kanavagolf Vääksy oli saanut tänä vuonna järjestettäväksi M75-sarjan 
SM kisat. Siinä mestaruustaistelu huipentui kolmen pelaajaan uusin-
taan. Kilpailuja suosi erinomainen sää ja kenttä oli myös huppukun-

nossa. Liukkaat griinit ja kallistukset toivat pelaajien kommenttien mukaan 
jonkin verran lisä putteja.

Avauspäivän jälkeen johtopaikka oli kahden miehen hallussa Lahden
Sep  po Koukosen ja Jyväs-Golfin Veikko Elo rannan tuloksella 81. Tuntumassa 
oli paljon hyviä ja tunnettuja pelimiehiä; Erkki Ripatti 83, Pentti Lauronen 84 
ja Veikko Kirjonen 85. 

Toiseen päivään saatiin hyvät ja tasaiset lähtökohdat. Tasaista riittikin kär-
jen osalta kun Ripatti tasoitti Elorannan etumatkan etusyin jälkeen. Koukonen 
oli jonkin verran takerrellut ensimmäisellä yhdeksällä reiällä, mutta löysi ryt-
min takaysillä tehden sinne kolme birdietä. Takalenkillä tilanteet vaihtelivat, 
mutta kun tultiin korttien palautukseen, huomattiin että kaikki kolme kärki-
ryhmän miestä ovat samassa tuloksessa 162. Kyseltiin, mitä nyt tehdään. SM-
kisojen sääntöjen mukaan voitto on ratkaistava uusinnalla reikä kerrallaan.

Miehet siirtyivät reiälle 10 ja peli jatkui. Se reikä tasattiin bogeylla. 
Seuraavaksi reikä 18, jolla Eloranta teki parin, muiden tyytyessä lähipelivirhei-
den takia bogiin. Mestarin nimi vuonna 2018 näin Veikko Eloranta. 

Joukkuekisa oli saanut uuden muodon, kun enää eivät 70- ja 75-sarjan 
pelaajat mahtuneet samalle kentälle. Seurojen joukkueet muodostuivat kah-
desta pelaajasta. Ensimmäisen päivän jälkeen Lahden Golfin kakkosjoukkue 
Koukonen/Grönfors oli johdossa tuloksella 167, toisena Nokia River Golfin  
Ripatti/Horttanainen ja kolmantena Aura Golfin Eskola/Kirjonen. Aura Golf 
piti toisena päivänä hyvää tahtia ja nousi voittoon tuloksella 341. LG:n kakkos-
joukkueen tulos oli täsmälleen sama, mutta matemaattinen menetelmä ratkaisi 
voiton AG:n kaksikolle. Pronssimitalit menivät NRG:lle. 

Osallistujamäärä on edelleen kasvussa myös M75-sarjassa. Lähtijöitä oli 
66, jossa nousua viime vuotiseen 15 pelaajaa. Uudistuneessa joukkuekisassa 
pelipareja oli 15.

Kari Hiukka

M50 Joukkue-SM pelattiin Kullo Golfissa. 
Seurajoukkueiden Order of Me rit-pisteitä 
oli kauden aikana saanut 48 joukkuet-

ta. SM-kisoihin otetaan 18 joukkuetta parem-
muusjärjestyksessä. Espoon Ringside Golf selvisi 
mukaan kilpailuun sijalta 25. Tämä johtuu siitä, 
etteivät paremmin sijoittuneet joukkueet, syys-
tä tai toisesta, olleet saaneet joukkuetta kasaan. 
Kilpailua hoidettiin Golfbox-järjestelmällä rutinoidus-
ti edellisen vuoden malliin.

Ensimmäisenä pelipäivänä oli ilmassa jo syksyn 
tuntua. Navakka ja kolea tuuli ohjasi palloja usein 
suuntaan, joka ei ollut lyöjän mieleen. Sateelta kuiten-
kin säästyttiin, vaikka ennuste oli varsin pessimistinen.

Paripeleinä pelattiin lauantaina Greensome ja 
Four Ball. Greensomen kolme parasta joukkuetta oli-
vat Sarfvikin Savonen/Tiainen -1, Jyväs-Golfin Rautio/
Moilanen +2 ja Pickalan Särkkä/Utriainen ja Koski-
Golfin Sutelainen/Leppänen +3.

Vastaavasti Four Ball -paripelissä parasta vauhtia 
pitivät Jyväs-Golfin Smolander/Haapamäki -1, Kullo 
Golfin Kaske/Varjonen par ja St.Laurencen Ait tola/
Lindström +1.

Sunnuntaina toisen päivän single-peleihin lähti-
vät tasatilanteessa Sarfvik ja Jyväs-Golf tuloksella 145 
lyöntiä. Muutaman lyönnin perässä tulivat Koski-
Golf, Kullo ja Pickala. Parasta peliä esittivät Golf 
Talman joukkue 229 lyönnillä, Pickala Golf  Club 
231 lyönnillä ja Helsingin Golfklubi 232 lyönnillä. 
Joukkuetulokseen laskettiin kolme parasta single-tu-
losta.

Paras henkilökohtainen tulos oli Helsingin 
Golf klubin Tomi Pesosen tekemä 75 lyöntiä. Sarfvik 
Golfklubi piti pintansa ja voitti mestaruuden lyönti-
tuloksella 380. Pickala Golf kiri toiseksi kaksi lyöntiä 
heikommalla tuloksella ja kolmanneksi nousi Golf 
Talma lyöntituloksella 384. 

Kyösti Puustinen

Miehet M50 
kullossa

sM-seuRAjOukkueet

M50 Seurajoukkuemestaruuden voittanut Sarfvikin joukkue vasem mal-
ta: Leo Savonen, Jari-Pekka Heino, Pekka Sin to nen ja Jukka Tiai nen.
 

N50 Seurajoukkuemestaruuden voittanut Sarfvikin joukkue vasemmalta: Pirkko Havukainen, 
Anne li Alanen, Annika Ahlstedt ja Anne Kokko.
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Kilpailun johtajana toiminut Aura Golfin Risto Mäkinen seurassaan
naisten parhaat, vasemmalta Virpi Haataja (2.), Anna Maria Lehto-
nen (1.) ja Johanna Mustjoki-Purhonen (3.).

AvOIMet	sM-kIsAt

Aura Golf saavutti kypsän 60 vuoden iän 2018 ja juhlisti merkkivuot-
taan mm. järjestämällä Finnish Senior Openin 33. kerran. OnGolfin 
sponsoroima kolmepäiväinen Finnish Senior Open on FST-osa kil-

pailun lisäksi avoin Suomen mestaruuskilpailu, johon voivat osallistua myös 
ulkomaalaiset pelaajat.

MIEHET
Koko Suomea jo viikkoja syleillyt lämpöaalto toivotti pelaajat tervetulleik-
si perinteisesti hyväkuntoiselle kentälle. Puitteet kilpailulle ja hyville tu-
loksille olivat siis mainiot. Lämpötila huiteli perjantaina parhaimmillaan 
+32 asteessa, ja se asetti nestetasapainon hallinnalle omat vaatimuksensa.  
N50 sarjan osanoton jäädessä tällä kertaa vajaaksi starttasi normaalin 90 pe-
laajan sijasta yhteensä 100 miestä kamppailemaan kilpailun voitosta.

 EGA:n EM Joukkuekisojen pelaajavalinnat oli sovittu tehtäväksi 
OnGolf FSO:n jälkeen. Tämä antoi lisäpanosta kolmen päivän kilpailuun.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen miesten kärjessä oli Pickala Golfin
Jukka Utriainen lyöntituloksella 70. Toisena oli Jyväs-Golfin Matti Moilanen 
tuloksella 71. Seuraavat kolme pelaajaa olivat pelanneet lyöntituloksen 73, 
joten odotettavissa oli kireää kilvoittelua toisena päivänä. Golf Porrassalmen 
Seppo Hujaselle jäi päivä varmaan hyvin mieleen hänen teh tyään holarin väy-
lällä nro 7. Historia toisti nyt itseään, sillä myös vuosi sitten tehtiin kisassa 
holari, jopa kaksi, yksi kummassakin sarjassa. 

Matti Moilanen jatkoi kärjessä toisenkin päivän jälkeen ja johti kisaa 
kahdella lyönnillä ennen Mikkelin Golfin Petri Jyrästä ja lähituntumassa ol-
leita Keimola Golfin Jukka Lehtosta ja Pickala Golfin Mika Sandellia.

Kolmanteen päivään selvisi cut´ista 62 pelaajaa. Kilpailu voitosta oli 
tiukka. Matti Moilanen hallitsi hermonsa ja nappasi voiton yhden lyönnin 
erolla Petri Jyräkseen tuloksien ollessa 219 ja 220 lyöntiä. Kolmanneksi nou-
si hurjalla viimeisen kierroksen 67 lyönnin tuloksellaan Suur-Helsingin Ari 
Vauhkonen (221 lyöntiä). Kelit suosivat pelejä loppuun asti ja tarjosivat tasa-
laatuiset olosuhteet kilpailijoille.

Kyösti Puustinen

Finnish Senior Open 
turussa

NAISET
Huh hellettä. Kolme upeaa kisapäivää Aura Golfissa. 
Kenttä oli viritetty pelaajille upeaan kuntoon, eikä 
kuivuudesta näkynyt kentällä jälkeäkään. Naiset 
starttasivat joka aamu ensimmäisinä kentälle, jo-
ten kuumuus oli vielä siedettävää. Nestettä kului 
kierrosten aikana runsaasti, ja osa pelaajista yritti 
piiloutua auringolta varjon alle tai viilentää oloaan 
kylmillä kääreillä.

 Kilpailuun osallistui 20 naista, joten kaikki 
saivat pelata kolmen päivän kisan loppuun saakka.  
Pickala Golfin Anna-Maria Lehtonen otti komen-
non käsiinsä heti ensimmäisestä kisapäivästä läh-
tien. Hänen vakuuttava menonsa jatkui seuraavina 
päivinä ja lopulta voitto Anskulle selvästi kahdek-
san lyönnin erolla tuloksella 237 lyöntiä. Toiseksi 
kisassa tuli Virpi Haataja St.Laurence Golfista 
245 ja kolmanneksi Johanna Mustjoki-Purhonen 
Nurmijärven Golfklubista 248.

Muutoinkin Turku näytti samaan aikaan ke-
sän parhaat puolensa erilaisilla tapahtumilla kau-
pungilla, kuten Down By The Laituri ja Turku Food
& Wine Festival. Tosin pelaajathan keskittyi vät tie-
tysti vain pelaamiseen. 

Kiitos OnGolf ja Aura Golf hyvistä järjestelyis-
tä. Ensi vuoden kisaa odotellessa, hyvillä fiiliksillä.

Johanna Purhonen

 

sM-ReIkäpelit	

Finnish Senior Tourin viimeinen osakilpailu, SM-reikäpeli, 
käytiin Salo Golfin kentällä 24.–26.elokuuta. Kenttä ja 
varsinkin greenit olivat mainiossa kunnossa kuten useim-

milla kentillä Suomessa lähes ennätyksellisen pitkän hellejakson 
jälkeen.

MIEHET
Miehiä ilmoittautui 62 pelaajaa. Yhden peruutuksen myötä joil-
lekin jopa kolmipäiväiselle ja kuuden golfkerroksen turneelle 
starttasi 61 pelaajaa. Kisaan otetaan maksimissaan 64 pelaajaa.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen jatkoi 32 pelaajaa iltapäi-
väkierrokselle. Aamun upea pelisää vaihtui varsinkin myöhäisen 
iltapäivän aikana tuuliseksi ja sade antoi oman mausteensa pelaa-
miselle.

Toinen pelipäivä lähti käyntiin kuivassa säässä. Kolea tuuli 
alkoi voimistua aamupäivän lopulla ja antoi pelaajille lisähaas-
teita. Tuttuja nimiä oli selvittänyt itsensä kolmannelle kierrok-
selle. Mukana olivat mm. maajoukkueista tutut Ari Vauhkonen, 
Leo Savonen, Juha Koponen, Jukka Lehtonen, Matti Moilanen 
ja Peter Kaske. Ehkä pienenä yllätyksenä voidaan pitää myös 
maajoukkueiden lähes vakiokalustoon kuuluvien Juha Selinin ja 
Jaakko Malisen putoamista ensimmäisen päivän jälkeen. Pelaajia 
oli siis mukana enää kuusitoista.

Puolivälieriin eli kahdeksan parhaan joukkoon selvisivät Ari 
Vauhkonen-Juha Kiviharju, Mertsi Rinne-Timo Seppälä, Lauri 
Gulin-Jussi Särkkä ja Matti Moilanen-Peter Kaske. Näistä tais-
telupareista jatkoivat kolmannen päivän mittelöihin Ari, Mertsi, 
Jussi ja Peter.

Kolmas päivä toi mukanaan epävakaisen sään ja vettä ti-
huutti puoleen päivään asti. Loppuotteluun kullasta pelasivat it-
sensä Mertsi ja Peter jättäen Arin ja Jussin kamppailemaan prons-
sista. Pronssiottelu ratkesi tasaisen väännön jälkeen 18. reiällä ja 

mitali matkasi Ari Vauhkosen, SHG palkintokaappiin lukuisten 
muiden mitalien ja pokaalien joukkoon.

Vuoden 2018 Suomen M50-sarjan reikäpelimestari on Peter 
Kaske, KGC. Tämäkin ottelu oli varsin tasainen johtosijan vaih-
dellessa mieheltä toiselle pelin tuoksinnassa. Ottelu päättyi Salo 
Golfin Mertsi Rinteen tiukasta vastarinnasta huolimatta Peterin 
hyväksi 2/1. Peter totesi kiitospuheessaan, että Salon kenttä tun-
tuu sopivan hänelle erinomaisesti, kun hän voitti siellä muutama 
vuosi sitten myös M50-sarjan lyöntipelimestaruuden.

NAISET
Naisten reikäpelikaavio oli tälle vuodelle pienennetty kuuteen-
toista pelaajaan, jotta mahduttiin pelaamaan miesten kanssa sa-
malle kentälle Saloon. Tiukkoja otteluita käytiin sekä aamu- että 
iltapäivän kierroksella ja useampi ottelu meni jatkorei´ille.

Suuria yllätyksiä ei kuitenkaan nähty, vaan sunnuntain mi-
talipeleihin päässeet pelaajat olivat Order of Meritin neljä parasta 
pelaajaa. Sunnuntaiaamun välierässä Virpi Haataja, StLG, voitti 
Minna Kaarnalahden, SGC, 4/3 Anna-Maria Lehtosen, PGC, 
voittaessa Pirkko Havukaisen, SGC 5/4.

Finaali käytiin Anna-Maria Lehtosen, ja Virpi Haatajan, 
kesken. Virpi Haataja meni heti finaalin alussa kahden reiän joh-
toon, jonka Anna-Maria Lehtonen kiri kiinni reiälle 10 mennes-
sä. Siitä muutaman tasareiän jälkeen Virpi Haataja otti jälleen 
johdon ja piti sen loppuun asti voittaen ottelun ja SM kullan 2/1. 
Anna-Maria Lehtoselle siis hopeaa.

Pronssiottelu ei sen sijaan ratkennut 18 reiän aikana, joten 
Minna Kaarnalahti ja Pirkko Havukainen joutuivat turvautu-
maan uusintareikään. Reiällä 19 Minna Kaarnalahti oli parempi 
ja pokkasi näinollen pronssisen SM-mitalin.

Kyösti Puustinen ja Pirjo Sipronen

Miehet M50 ja naiset N50 
salossa

Reikäpelifinalistit yhteiskuvassa. Miehet: Mertsi Rinne (hopea), Peter Kaske (kulta) ja Ari Vauhkonen (pronssi). Naiset: Virpi Haataja (kulta), Anna-Maria Lehtonen (hopea), 
Minna Kaarnalahti (pronssi) ja Pirkko Havukainen (neljäs).

Miesten kilpailun kuusi parasta paremmuusjärjestyksessä vasemmalta: Matti Moilanen, Petri Jyräs, 
Ari Vauhkonen, Mika Sandell, Jukka Lehtonen ja Leo Savonen.
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sGs-ReIkäpelit	

SGS:n reikäpelimestaruudet 
ratkottiin uudella mallilla
SGS:n reikäpelimestaruuksista sarjoissa M60, M65, M70 
ja M75 pelattiin elokuun lopussa Espoon Golfseuran ken-
tällä. Uuden mallin mukaan järjestetyt kilpailut toimivat 
mukavasti suhteellisen kivassa säässä. Vain perjantaiaamun 
sää siirsi lähtöjä noin tunnilla ja lauantaiaamun sade häirit-
si jonkin verran alkupään pelaajia. Espoon Golfseura hoiti 
järjestelyt mallikelpoisesti Heikki Jäättelän johdolla.

Kilpailun tulokset löytyvät kahdeksan parhaan osalta 
Golfbox-kilpailukalenterista, muut sijoitukset kalenterin 
Info-osasta. Näiden reikäpelien tulokset laskettiin mukaan 
Order of Merit -pisteisiin scr-pelien osalta.

Lohkopeleihin perustuvan uuden maliin taustalla 
on pelaajilta viime vuosina saatu palaute, jonka mukaan 
reikäpeleihin ei kannata lähteä, jos pelit päättyvät yhteen 
otteluun. Uuden mallin mukaan pelit aloitettiin niin kut-
sutuilla lohkopeleillä, joihin pelaajat olivat hankkineet pai-
kan kunkin sarjan scr-tourien perusteella. Mukaan otettiin 
kuusitoista pelaajaa kustakin sarjasta jaettuna neljään loh-
koon Order of Merit sijoituksen mukaan. Alkulohkojen 
ottelut pelattiin yhdeksän reiän mittaisina, joista kustakin 
lohkosta kaksi parasta meni puolivälieriin ja 3. ja 4. sija 
pelasivat sijoitusotteluita. Näin jokaiselle osallistujalle tuli 
vähintään neljä ottelua ja välieriin päässeille yhteensä kuusi 
ottelua.  M75 sarjassa ottelut olivat kuitenkin vain kuuden 
reiän mittaisia ja näin heille riitti kahdeksantoista reiän pe-
laaminen päivässä.

Keskustelu mallista oli kilpailun aikana aktiivista ja 
palaute oli runsasta ja erittäin positiivista. Uskallankin lu-
vata, että tällä linjalla jatketaan. Joitakin muutoksia tullaan 
tekemään. Lyhyesti sanottuna tällä hetkellä tuntuu, että 
pelaamme kussakin sarjassa yhdeksän reiän otteluita alku-
lohkoissa ja myös jatkopudotuspeleissä. Näin saamme pe-
lattavaksi määräksi 27 reikää päivässä, kaikille tulee kolme 
ottelua ja kahdeksalle parhaalle kuusi ottelua ja pääosin eri 
vastustajaa varten.

Kari Hiukka

 

SGS-reikäpelin finalistit ylhäältä lukien:

M60 sarja: vas. 1. Pekka Lindeman NRG, 2. Jouni Nykänen KG,  3. Peter 
Kaske KGC. Kuvasta puuttuu 4. Jyrki Hiilivirta NRG

M65 sarja: vas. 1. Risto Hotti PGC, 2. Matti Mäkivirta AGK, 3. Olavi Hietikko 
ERG ja 4. Kari Nyman StLG.

M70 sarja: vas. 1. Erkki Kortelainen MeG, 2. Heikki Hallanoro KGM, 3. 
Markku Koskela MeG, 4. Seppo Jolkkonen KGC.

M75 sarja: vas. 1. Pekka Tolvanen TG, 2. Seth-Veli Järvinen LG, 3. Erkki 
Ripatti NRG ja 4. Juhani Nieminen AGK.

Miehet M60, M65, M70 ja M75 espoossa

sM-kIsAtuLOkset	2018

N50
1.  Sarfvik Golf Club  312
	 	Annika	Ahlstedt	
	 	Anne	li	Alanen	
	 	Pirkko	Havukainen	 	
	 	Anne	Kokko

2.  Pickala Golf Club  312
	 	Anna-Maria	Lehtonen
	 	Marika	Soravuo
	 	Sirkku	Penttilä
	 	Eini	Palo

3.  Nokia River Golf 323
	 	Sini-Päivi	Aaltonen
	 	 Ilona	Kauppinen		 	
	 	Maarit	Salomaa
			 	Marja	Virtanen	

M50
1. Sarfvik Golf Club  380
	 	 Jari-Pekka	Heino
	 	Leo	Savonen	
	 	Pekka	Sin	to	nen
	 	 Jukka	Tiai	nen

2.  Pickala Golf Club  382
	 	Risto	Hotti	
	 	 Juha	Kiviharju
	 	Mika	Sandell
	 	 Jussi	Särkkä
	 	 Jukka	Utriainen

3.  Golf Talma 384
	 	Kari	Huttunen
	 	Kimmo	Hyvärinen	
	 	Pasi	Inoranta
			 	Timo	Pulkkinen	
	 	Kai	Tiira	 	

M60
1.  Golf Porrassalmi 472
	 	Seppo	Hujanen
	 	Harri	Marjala
	 	Lauri	Valkonen

2.  Hyvinkään Golf  473
	 	Aulis	Lehtinen
	 	Lassi	Lehtomäki
	 	Marko	Moisio
	 	

3. Hartolan Golfklubi  490
	 	Kari	Kivilompolo	
	 	Aki	Kurronen
	 	Teuvo	Salento
	

M65
1.  Messilän Golf 490
	 	Markku	Koskela
	 	Erkki	Kortelainen
	 	Markku	Utti

2. Kymen Golf I 493
	 	Pekka	Niinimäki
	 	Kauko	Saarela
	 	Veijo	Suomela

3.  Kymen Golf II  509
	 	 Jarmo	Nivell	
	 	 Ismo	Puhakainen
	 	Erkki	Ritola

M70
1.  Messilän Golf  488
	 	Erkki	Kortelainen		 	
	 	Pekka	Laine
	 	Markku	Utti

2.  Keimola Golf   519
	 	 Jussi	Markkanen
	 	Veikko	Niemikorpi
	 	Erkki	Rantanen
	 	

3.  Tuusulan Golfklubi 519
	 	Sakari	Kaustinen
	 	 Juhani	Kovalainen
	 	Martti	Miettinen

M75
1.  Aura Golf  341
	 	Aarno	Eskola
	 	Veikko	Kirjonen

2.  Lahden Golf II 341
	 	Teuvo	Grönfors
	 	Seppo	Koukonen

3.  Nokia River Golf 345
	 	 Jaakko	Horttanainen
	 	Erkki	Ripatti

M50
1.	 Timo	Huuhtanen	HGK	 227
2.	 Antti-Pekka	Kaarna	VG	 228
3.	 Matti	Moilanen	JG	 230
4.	 Jukka	Utriainen	PGC	 231
5.		 Jari	Leppänen	KosG	 231
6.	 Leo	Savonen	SGC	 231

M60
1.	 Kari	Nyman	StLG	 149
2.	 Ari	Vauhkonen	SHG	 150
3.	 Peter	Kaske	KGC	 152
4.	 Aulis	Lehtinen	HyG	 152
5.	 Marko	Moisio	HyG	 153
6.	 Juha	Koponen	HGK	 154

M65
1.	 Ari	Vauhkonen	SHG	 147
2.	 Veijo	Suomela	KG	 149
3.	 Alpo	Mäntykorpi	LGV	 158
4.	 Kari	Nyman	StLG	 158
5.	 Alpo	Pakarinen	KGolf	 158
6.	 Markku	Utti	MeG	 159

M70
1.	 Markku	Utti	MeG	 157
2.	 Jussi	Olkinuora	SGC	 160
3.	 Pekka	Laine	MeG	 161
4.	 Veikko	Niemikorpi	KGV	161
5.	 Heikki	Hallanoro	KanG	 163
6.	 Pertti	Lehtinen	ViGS	 164

M75
1.	 Veikko	Eloranta	JG	 162
2.	 Erkki	Ripatti	NRG	 162
3.	 Seppo	Koukonen	LG	 162
4.	 Veikko	Kirjonen	AG	 165
4.	 Pentti	Lauronen	KarG	 165
6.	 Pentti	Hagelin	ArGC	 167

M80
1.		 Kalevi	Tellqvist	HGK	 79
2.	 Seth-Veli	Järvinen	LG	 81
3.	 Teuvo	Grönfors	LG	 82
4.	 Pertti	Huotari	LG	 82
5.	 Jussi	Paasimäki	EPG			 85
6.	 Reijo	Eerola	KGV	 86	

lyöNtipeli-sM  Miehet

N50
1.	 Minna	Kaarnalahti	SGC	 154	
2.			Virpi	Haataja	StLG	 158
3.			Marja	Virtanen	NRG	 163
4.	 Johanna		Purhonen	NGK		163
5.	 Anna-Maria	Lehtonen	PGC	163
6.	 Kristiina	Junni	HyG	 166

N60
1.			Päivi	Honka	AG		 168
2.			Pirkko	Havukainen	SGC	 169
3.			Anneli	Karttunen	Kurk	 172
4.	 Seija	Lammi	HGK	 174
5.	 Raija	Laukkanen	PGC		 176
6.	 Lea	Hatunen	KGV	 179

N65
1.	 Vuokko	Karjalainen	Kurk		168
2.	 Margit	Pasanen	SGC	 169
3.		Erja	Saraste	HGK	 174
4.		Kristiina	Ulvio-Peltonen	StLG	175
5.		Eini	Palo	PGC		 177
6.		Liisa	Eerola	KGV		 179

N70
1.		Heli	Ekström	HGK		 167
2.		Tuula	Kemppi	GPi		 174
3.		Teija	Laitto,	SGC	 179
4.		Tuija	Hannukainen	ERG	 180
5.		Eila	Koskinen	GT	 185
6.		Sirpa	Nyberg	MGC	 186

lyöNtipeli-sM  Naiset

Miehet M50
1.		 Peter	Kaske,	KGC	

2.		 Mertsi	Rinne,	SaG

3.		 Ari	Vauhkonen,	SHG

4.		 Jussi	Särkkä,	PGC

Naiset N50
1.		 Virpi	Haataja,	StLG	

2.		 Anna-Maria	Lehtonen,	PGC

3.		 Minna	Kaarnalahti,	SGC

4.		 Pirkko	Havukainen,	SGC

reikäpeli-sM  

Miehet M50
1.	 Matti	Moilanen	JG	 219
2.	 Petri	Jyräs	MG	 220
3.	 Ari	Vauhkonen	SHG	 221
4.	 Mika	Sandell	PGC	 222
5.	 Jukka	Lehtonen	KGV	 224
6.	 Leo	Savonen	SGC		 228

Naiset N50
1.	 Anna-Maria	Lehtonen	PGC	 237
2.	 Virpi	Haataja	StLG	 245
3.	 Johanna	Purhonen	NGK	 248
4.	 Sointu	Lassila	KGV	 251
5.	 Pirkko	Havukainen	SGC	 254
5.	 Sini-Päivi	Aaltonen	NRG	 254

fiNNish
seNior opeN  

lyöNtipeli-sM  seurajoukkueet
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Tunisia palasi pikavauhdilla Suomen 
Golfseniorien matkaohjelmaan vii-
me keväänä. Kun kolmen vuoden työ 
maan turvallisuuden takaamiseksi ja 

luottamuksen palauttamiseksi on tuottanut hy-
vää tulosta, lähes kolmenkymmenen golfseniorin 
ryhmä saattoi lähteä jälleen kohteeseen sekä ke-
vein että odottavin mielin.

Tunisia on kuulunut golfseniorien ehdot-
tomiin suosikkikohteisiin jo vuosien ajan. Sieltä 
SGS:n jäsenmatkojen menestyksekäs historia 
myös sai alkunsa kaksitoista vuotta sitten, ensim-
mäisenä kohteena Hammamet. Kun matkojen 
ehdoton valtti on ollut mainio hintalaatusuhde, 
paikat myytiin parhaimmillaan loppuun muuta-
massa tunnissa.

Tasainen turistivirta on hiipunut ajoittain 
poliittisiin levottomuuksiin. Kahdeksan vuotta 
sitten Tunisiasta alkanut ja myös muihin ara-
bimaihin laajentunut niin kutsuttu arabikevät 
laukaisi liikkeelle laajan kansannousun mellakoi-
neen. Tuhoisimman takaiskun maan turismi koki 
kesäkuussa 2015 lähes neljäkymmentä kuolon-
uhria vaatineessa terroristin hyökkäyksessä ranta-
hotelliin Soussen Port el Kantaouissa, suomalais-

tenkin hyvin tuntemassa ja suosimassa kohteessa.

Paluuhoukuttimena huipputarjous
Traaginen tapahtuma on historiaa, mutta luotta-
muksen ja turvallisuudentunteen palauttaminen 
on kestänyt näihin päiviin saakka. Turistien pa-
luu Tunisiaan on hyvässä vauhdissa. Tammikuun 
lopulla myös SGS teki nopealla aikataululla pää-
töksen jäsenmatkasta jälleen Tunisiaan.

Matkatoimisto Deturin tarjous kaiken pal-
velun kattavasta golfmatkasta vajaan 700 euron 
lähtöhintaan teki tehtävänsä. Parissa viikossa pai-
kat myytiin loppuun, ja 7. huhtikuuta 27 golfse-
niorin ryhmä matkusti Tunisiaan, mukana mat-
kalla enemmistönä kohteen ensikertalaisia.

Kunnostustöitä ja ystävällistä palvelua
Soussen Port el Kantaouissa turismin uusi alku 
näkyy joka puolella. Hotelleja on remontoi-
tu ja uusittu, ja työ näyttään jatkuvan edelleen. 
Suomalaisgolfarien suosimassa ja tälläkin kertaa 
ryhmän majapaikaksi valitussa Marhaba Palacessa 
kaikuivat ajoittain niin piikkauksen kuin pora-
uksenkin äänet ja maalipensselit edelleen heilui-
vat. Erityinen panostus näkyy turvallisuudessa. 

Hotellin 
sisääntulo on varustettu 
läpivalaisulinjoin ja metallinpaljastimin, kadun-
kulmissa ja yleisön suosimilla paikoilla partioivat 
vartiomiehet ja poliisit.

Tunisialaiset tekevät kaikkensa ja yrittävät 
parhaansa matkailun nostamiseksi taas jaloilleen, 
sillä niin merkittävä se on maan kansantaloudel-
le. Kaikissa palvelupaikoissa hymy on herkässä ja 
ystävällisyys ylenpalttista osoituksena siitä, että tu-
ristit halutaan taas takaisin.

Golfaria ilahdutti luonnollisesti eniten se, 
että kentistä on pidetty hyvää huolta. Sekä Sea 
Course että Panorama Course saivat pelaajilta 
myönteistä palautetta ja kehuja etenkin viheriös-
tään. Moittimista ei ollut säässäkään. Se pysyi vii-
kon ajan aurinkoisena tai vähintäänkin pilvipou-
taisena hetkellisen sadekuuron säestyksellä.

Tunisian mestaruudet VG:n senioreille
Ole Johanssonin selvin pasmoin vetämän matkan 
ohjelmaan kuului neljä joukkuekisaa sekä huipen-
nuksena viimeisenä pelipäivänä käyty henkilökoh-
tainen kilpailu Tunisian mestaruudesta.

Ensimmäisen kisan, pelimuotona Bramble-
Shamble, voitti Inga ja Mauno Hyypän (KoG), 
Säde Vaaran (HGK) ja Alpo Luhtalammin (GPi) 
muodostama joukkue 70 bogeypisteen tulok-
sella. Arizona Shufflen vei 85 pisteellä nimiinsä 
joukkue, jossa pelasivat Sinikka Kelaranta (VG), 
Mauno Hyyppä (KoG), Mirja Papunen (RuG) ja 
Ole Johansson (EGS).

Sinikka Kelaranta (VG), Leena Sjöberg 
(StLG), Säde Vaara (HGK) ja Maritta Kauppinen 

(VG) pysyivät 90 
pisteellä parhaiten 
Foxtrotin tahdis-
sa, Paula Phaler 
(MeG) ja Kalevi 
Kaukua (TGK) sel-
vittivät puolestaan 
ylivoimaisesti pari-
kilpailuna pelatun 
Bestball-kisan 46 pis-
teen tuloksella.

Tunisian mesta-
ruuden pelaajat rat-
kaisivat täysin tasoi-
tuksin käytynä lyön-
tipelinä. Matkalla hy- 
vin edustettuina olleet 
Vii purin Golfin senio-

rit veivätm mestaruuden niin nais-
ten kuin miestenkin sarjassa. Maritta Kauppinen 
(VG) oli naisten paras 70 lyönnillä, miesten sar-
jassa mestaruus ratkesi jääviyssäännön perusteella. 
Kierroksen 75 nettolyönnillä selvit tänyt EGS:n 
Ole Johans son luo vutti SGS:n edustajana mesta-
ruuden kahden lyönnin erolla mielihyvin VG:n 
Antti Reposelle, jo ka vastasi kuitenkin päivään 
parhaasta scratch-tuloksesta 89.

Kaiken aikaa eteenpäin
Senioriryhmä saattoi palata viikon matkalta hyvin 
mielin. Ainoan ja valitettavan särön aiheuttivat 
lentoaikataulut sekä meno- että paluumatkalla. 
Nouvelairin kone nousi Helsinki-Vantaan ken-
tältä kohti Monastiria viisi tuntia tuntia myöhäs-
sä, virallisena syynä sumuinen sää lähtökentällä. 
Väsynyt väki pääsi matkaan aamuyöstä sunnun-
tain puolella, mutta ehti kuitenkin hotelliin suo-
raan aamiaiselle. Onneksi viikon ainoa vapaapäivä 
oli järjestetty sunnuntaiksi. Paalulennollakin lähtö 
myöhästyi parisen tuntia teknisen tarkastuksen ta-
kia.

Voi vain toivoa, että kaikki palaset loksahta-
vat Tunisian paluussa kohdalleen. Edessä on vain 
yksi suunta. Siinä ohjenuoraksi kävisi vaikka mat-
kalla mukana olleen Kerigolfin Arto Hirvosen pe-
likierroksilla käyttämä hokema: Eteenpäin, sanoi 
Mannerheim!

Seppo rönkkö

tuNisia tavoittelee 
uutta kukoistusta 
golfkohteena
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Seniorigolfin
pelimatkat | kevät 2019

 Turkki | Belek 

Belek on edelleen Välimeren parhaimpia golfkohteita. 
Kentät ovat erinomaisessa kunnossa ja hotellien palvelut 
ennallaan. Gloria Verde hotelli sijaitsee puutarhamaisissa 
maisemissa pinjametsikön keskellä. Hotelli on tunnelmal-
taan rauhallisempi kuin monet muut alueen hotellit ja ho-
telli on tunnettu myös tasokkaasta all inclusive –paketista. 
Kierrokset pelataan Glorian kolmella tasokkaalla kentällä, 
joihin on varattu senioreille erinomaiset starttiajat.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin lennot Helsinki-Gazipasa-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Gloria Verde Resort *****
• All inclusive
• Viisi kierrosta Glorian kentillä 
   2 x New, 2 x Old ja 1 x Verde/vk 
• Lentokenttäkuljetuksen (noin 2 t)
• Golfkenttäkuljetukset 

HINNAT 
•  1 vk 1320 €, 2 vk 2140 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 80 €/vk 
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 8.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Anneli Tuominen 

Lähdöt: 16.3. ja 23.3.

 Espanja | Valle Del Este

Andalucian koillisnurkassa, Almerian provinssissa sijaitse-
va golfkeidas on Espanjan aurinkoisinta aluetta. Golfarille 
tämä tarkoittaa entistä pidempää pelikautta huippuluokan 
olosuhteissa. Valle del Esten kenttä on mielenkiintoinen 
kenttä, joka tarjoaa sopivia haasteita viikon jokaiselle kier-
rokselle. Vaihteleva väylät ovat mieleenpainuvia ja viheriöt 
isoja. Vaikka kentältä löytyy myös korkeuseroja, soveltuu 
se hyvin käveltäväksi.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Alicante-Helsinki 
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Hotelli Valle del Este ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia 
  4 x Valle del Este ja 1 x Desert Springs/vk
• Kuljetukset Desert Springs -kentälle

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
• 1 vk 980 €, 2 vk 1630 €

Lisämaksusta: 
• huone yhdelle 160 €/vk
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 7.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 9.3. ja 16.3.

 Arabiemiraatit | Ras al Khaimah 

Arabiemiraattien ilmasto on ihanteellinen ympäri vuo-
den ja Ras al Khaimah soveltuu erinomaisesti aktiiviseen 
golf-lomaan. Matkan hintaan sisältyy unlimited pelioi-
keuden lisäksi golfauton ja tasokkaiden harjoitusalueiden 
sekä rangen vapaa käyttö. Al Hamran kenttä on erittäin 
korkeatasoinen ja sen yhdeksän reikää on valaistu, mikä 
mahdollistaa pelaamisen myös illalla. Majoitus on järjes-
tetty tyylikkäässä viiden tähden Hilton Al Hamra hotel-
lissa, joka sijaitsee omalla rannalla ja vain lyhyen matkan 
päässä Al Hamran golfklubirakennuksesta.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Finnairin suorat lennot Helsinki-Dubai-Helsinki
• 1 x matkatavara 23 kg ja käsimatkatavara 8 kg
• Majoitus Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort *****
• Lentokenttäkuljetukset
• 7 päivän unlimited pelioikeus/vk
• Rangepallot
• Golfauton käyttö
• Puolihoito

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa 
•  1 vk 1650 €, 2 vk 2790 €

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 400 €/vk
• golfbägin kuljetus 40 € (meno-paluu)

Myynnissä!  
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta

Lähdöt: 13.1. ja 20.1.

 Tunisia | Sousse

Port El Kantaoui sijaitsee n. 25 km päässä Monastirin len-
tokentästä. Majoitus on järjestetty yhdessä alueen par-
haista hotelleista, 5-tähden Iberostar Diar El Andalousissa. 
Hotellia ympäröi kaunis puutarha-alue ja se sijaitsee aivan 
rannan välittömässä läheisyydessä. Golfkentät sijaitsevat 
lyhyen kävelymatkan päässä hotellilta. Ronald Fream on 
suunnittelut El Kantaouin golfkeskuksen, jossa on kaksi 
18-reikäistä kenttää, Panorama Course ja Sea Course. 

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Nouvelairin suorat lennot Helsinki-Monastir-Helsinki
• Golfbägin ja matkatavaran kuljetus lennolla
• Lentokenttäkuljetukset
• Majoitus Iberostar Diar El Andalous -hotellissa *****
• All Inclusive
• 6 green feetä El Kantaoui Golfin kahdella kentällä/vk
• Bägikuljetusauto golfkentälle ensimmäisenä ja 
   viimeisenä päivänä.
• Ilmainen bägisäilytys klubilla

HINNAT 
Jaetussa kahden hengen huoneessa
•  1 vk 950 €, 2 vk 1430 € 

Lisämaksusta: 
• osittainen merinäköala + 30 €/vk
• huone yhdelle 100 €/vk 

Myynti aukeaa 13.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Ole Johansson

Lähdöt: 29.3 ja 5.4.

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

ARABIEMIRAATIT | Ras al Khaimah
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GOLFAUTO ON HYVÄ RENKI, MUTTA ......

 Espanja | Atalaya Park 

Perinteinen Atalaya Park on ollut monelle ykkösvalinta 
Costa del Solin lomilla. OnGolfin tarjontaan palaava 
hotelli on talven 2018 aikana kokenut täydellisen kasvojen-
kohotuksen. Remontoitujen huoneiden lisäksi erityisesti 
liikuntamahdollisuudet ovat kehittyneet. Uudistuneen hotellin 
lisäksi OnGolfin lomailijat pääsevät nauttimaan Aurinkoranni-
kon kahdesta klassikkokentästä. Viikon pelit pelataan kahdel-
la eri kentällä, joista Old Course on maastoltaan 
tasaisempi ja väyliltään leveämpi. New Coursen väylät 
kiertävät kumpuilevammassa maastossa ja tällä kentällä 
golfauton käyttö sisältyy hintaan mukaan.

HINNAT 
• 1 vk 1050 €, 2 vk 1750 € (standard) 
• 1 vk 1095 €, 2 vk 1840 € (osittainen merinäköala) 

Lisämaksusta:
• huone yhdelle 150 €/vk, osittainen merinäköala 185 €/vk
• golfbägin kuljetus 80 € (meno-paluu)

Myynti aukeaa 14.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Heikki Hallaranta 

Lähdöt: 4.4. ja 11.4.

 Portugali, Lagos | Long Stay 

Kevään 2019 Long Stay matka suuntautuu etelä-Portugalin 
Lagosiin. Lagos on viehättävä historiallinen pikkukaupunki 
Portugalin kauniilla Algarven rannikolla. Lagos on arvos-
tettu lomakohde, sillä se tarjoaa kävijöilleen upeat rannat 
ja viehättävän vanhan kaupungin, joka on säilyttänyt 
ainutlaatuisen luonteensa. Lagos on eläväinen pikku-
kaupunki ympäri vuoden ja siellä on kodikas ilmapiiri. 
Lagosista käsin voi myös tutustua koko Länsi-Algarven 
nähtävyyksiin ja kauniisiin pikkukyliin kuten Sagres, 
Silves, Luz ja Portimão. Etelä-Portugali on tunnettu 
myös erinomaisista golfkentistään. Matkan hintaan 
kuuluu 16 kierrosta golfia kentillä Onyria Palmares, 
Boavista ja Espiche. 

Long Stay matkalla asutaan Marina Club Lagos huoneis-
tohotellissa, joka sijaitsee erinomaisella paikalla lähellä 
rantaa ja venesatamaa. Kävelymatkan päässä hotellista on 
Lagosin keskusta jossa on lukuisia viihtyisiä ravintoloita ja 
baareja.

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• TAPin lennot Helsinki-Lissabon-Helsinki 
• Lentokenttäkuljetukset 
• Majoitus Marina Club Lagos yhden mh:n huoneistossa
• 8 illallista Lagosissa
• Päivittäinen SPA käynti (90 min/päivä)
• 16 kierrosta golfia 
   10 x Onyria Palmares ja 3 x Boavista ja 3 x Espiche

HINNAT 
2450 € yhden mh:n huoneisto (2 hlö/huoneisto)
2690 € yhden mh:n huoneisto (näkymä marinaan) 

Lisämaksusta: 
• huoneisto yhdelle 545 € tai 695 € (näkymä marinaan)
• golfbägin kuljetus 70 € (meno-paluu)
• autovuokra 335 €/28 vrk (H-luokka) 

Myynti aukeaa 6.11. klo 9.00 
Matkanvetäjä Pertti Raimiala

Lähtö: 8.2

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

MATKAN HINTAAN SISÄLTYY:  
• Norwegianin lennot Helsinki-Malaga-Helsinki
• Matkalaukun kuljetus koneessa
• Lentokenttäkuljetukset kohteessa
• Majoitus Atalaya Park –hotellissa ****
• Puolihoito (buffetaamiainen ja illallinen)
• 5 kierrosta golfia hotellin kahdella kentällä/vk
• Golfauton käytön New kentällä
• Golfkenttäkuljetukset hotellin shuttlella

OnGolf

LONG 
STAY

UUSITTU

HOTELLI

Iltojen pimetessä ja peli-ilmojen viilen-
tyessä monet seniorigolfarit lentävät 
harrastuksensa vetäminä lämpimim-

piin olosuhteisiin. Matkavakuutus on it-
sestään selvyys ja SGL:n jäsenyys takaa 
myös vakuutusturvan pelikentillä, ei pel-
kästään pelaajalle itselleen, vaan myös va-
hingonlaukauksesta kärsimään joutuneelle 
osapuolelle, ja tämä pätee nykyisin kaikilla 
kentillä kaikkialla maailmassa.

Seniorit kiertävät usein kenttää golf-
auton avustamana ja tällöin vakuutusturva 
onkin jo paljon monimutkaisempi juttu. 
Pääsääntönä kannattaa muistaa:

- Golfautolla aiheutettu vahinko on 
liikennevahinko eikä suomalainen 
vastuuvakuutus kata liikennevahin-
koja eikä vuokratulle golfautolle ai-
heutuneita va hinkoja.

Vahinkoja sattuu onneksi hyvin har-
voin, mutta jos niin hassusti käy, on tämä 
neuvo hyvä tietää jo etukäteen. Maassa 
maan ja golfkentillä kenttien tavan mu-
kaan. Maineensa vuoksi kentät voivat kat-
soa joitain rikkeitä läpi sormiensa, mutta 

siihen ei kannata aina luottaa. Jos vahinko 
vaatii viranomaisten vierailua, niin silloin 
kentän paikallissäännöillä ei juuri painoa 
ole. Monilla kentillä vaaditaan ennen au-
ton luovutusta kirjallinen vuokrasopimus, 
mutta kukapa kiireessä ehtii sitä lukea, ei ai-
nakaan jos se on vain paikallisella murteella.  
Jos mahdollista, niin ota etukäteen selvää 

vuokrausehdoista ja vastuustasi, vahingon 
sattuessa auton vuokrahinta on sivuasia. 
Mitä kauemmaksi kotoa matkaat, sitä tar-
kempi on syytä olla.

Golfareiden vakuutusturvaa voit tarkastel-
la mm. SGL:n nettisivuilta. 

Ari Koski, Matti Santanen

vvv vvv vvv vvv vvv vvv

 VUOSIKOKOUSKUTSU
Suomen Golfseniorit ry:n jäsenet kutsutaaan sääntömääräiseen vuosikoukseen ja 
Open Forum -tilaisuuteen, jotka pidetään tiistaina 13.11.2018 klo 14.00 alkaen
Hotelli Haagassa osoitteessa Nuijamiestentie 10, 00320 Helsinki.
 

OPEN FORUM 
	 13.45	 Kahvitarjoilu

	 14.00	 Open	Forumin	avaus
	 	 	 Heikki	Hallaranta,	SGS
	 14.15	 Kauden	2019	kilpailutoiminnan	muutokset		
	 				 Ready	golf,	mitä	se	tarkoittaa
	 	 	 Kari	Hiukka,	SGS
	 15.00	 Uudet	säännöt
	 	 	 Timo	Huvinen,	SGL
	 15.45	 Yksilöllistä	hoitoa	ja	yhteiskunnallista		 	 	
	 	 vaikuttavuutta
	 	 	 Roope	Tähkä,	
	 	 	 Tekonivelsairaala	Coxa	Oy
	 16.30	 Kahvitarjoilu

	 17.00	 Vuosikokous

VUOSIKOKOUS 

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

TERVETULOA!

Tarjoilu edellyttää ennakkoilmoittautumista 9.11.2018 
mennessä:

www.suomengolfseniorit.fi–> golfseniorit–>kokous-
kutsut–> ilmoittaudu tästä
tai outi.kunttu@golf.fi, tai 0400 404 010
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otimaan pitkä pakkaskausi oli juuri 
päättynyt ja hanget korkeimmillaan, 
kun yli 60 senioria vaihtoi olosuhteet 
hyvän tuuliselle matkalle golfin pariin 
Espanjan kaakkoisrannikolla sijaitseval-
le Valle del Este Golf -kentälle. Tämä 

Raimialan Pertin kipparoima ja tyttärensä Satu 
Vehkavaaran sekä Tiina Pesosen avustamana teh-
ty matka oli 108:s SGS:n jäsenilleen järjestämä 
pelireissu.

Tuuli otti hyvin oleellisesti osaa pelitapah-
tumiin ja varsinkin toisen viikon mestaruus rat-
kaistiin myrskyisissä merkeissä. Tuulen viemää ja 
minne tuuli kuljettaa olivat kisapäivän teemat. 
Muuten pelikelit olivat aika suotuisat. Viileät 
aamutuimat kaikkosivat auringon tultua peliin 
mukaan, eikä sadetta kahden viikon aikana saatu 
niskaamme edes nimeksi.

Hotelli ****
Ensivaikutelman hotellistamme olisi voinut 
saada otollisemmallakin hetkellä. Seitsemän 
tunnin matkanteon jälkeen pääsimme yöpuulle 
vasta kolmen, neljän korvilla, joten mielialam-
me ehkä eivät olleet silloin virkeimmillään. 
Tieto siitä, että ensimmäisen päivän lähtöajat 
olisivat vasta puoliltapäivin ja hotellihuonei-

siin varattu runsas yöpala pohjusti kuitenkin 
mielemme hyville ja syville aamuyöunille. 
Perusasiat hotellissa olivat kyllä kunnossa, huo-
neet siistejä, henkilökunta ystävällistä ja palvelu-
altista. Saunat, kylpylät, hieronnat ja uima-altaat 
jäivät minulta kokematta, vaikka varsinkin sau-
naa kehuttiin kovin kotoisaksi. Huoneiden ilmas-
tointi ei vielä ollut toiminnassa, mutta parvekkeen 
ovea manuaalisesti säätämällä sai nukkumisläm-
pötilan mieleisekseen. Naisväki ainakin kaipasi 
huoneisiin lisää säilytystiloja, sillä laatikoiden 
puuttuessa irtotavaroille ei piilopaikkaa ollut.   
Aamiais- ja illallispöydässä oli monipuolista 
ravintoa riittävästi, mutta turkkilaiseen buffet-
tarjontaan tasoa ei voinut verrata.

 Lähin kaupunki ja liikekeskus Garucha 
oli 15 euron taksimatkan päässä, mutta ai-
van hotellin vieressä olevasta minimarketista 
sai kyllä vedet, viinit ja pikkunaposteltavat. 
Hotellin ehdoton vetonaula on sen yhteys golf-
kenttään. Hissillä pääsi suoraan alakerrassa si-
jaitsevaan caddiemasterin toimistoon ja bägi-
varastoon. Puttigreenit ja range olivat heti par-
vekkeen alla, sekä ykköstiikin kivenheiton päässä. 
OnGolfilaisille oli vapaa pelioikeus kentälle 
myös vapaapäivinä, mutta sitä ekstraetua taisi 
käyttää vain innokkaimmat pelaajat.

RAFFIVApAAT 
pELIKENTÄT
 Valle del Este
Kevätkosteus ei vielä ollut kenttiä tavoitta-
nut ja sen huomasi vallankin karheikkojen 
puutteena. Keinokastelulla väylät oli saatu 
hyvään pelikuntoon, mutta karheikkojen 
paikalla oli vain kuivaa heinää ja karikkoa. 
Koska kenttä on rakennettu kiviselle ja 
kanjonikkaalle alustalle, niin pallohukka 
varsinkin ensimmäisinä päivinä oli mer-
kittävä menoerä. Keskellä väylää pelaten 
ei ongelmia ollut, mutta se ei ollut aivan 
helppo juttu. Väylät olivat yleensä kallel-
laan ja niillä pysyminen vaati suoraa ja hy-
vää tai sitten lyhyttä lyöntiä.  Muussa tapa-
uksessa pallo jatkoi kulkuaan yli kivikovan 
raffin päätyen yleensä kanjonin pohjalle, 
ryteikön uumeniin tai muutamaan vesies-
teeseen. Paria tiiauspaikkaa korjattiin ja se 
osaltaan lyhensi muutenkin lyhyttä kent-
tää. Draiverilla tykittävät pääsivät vain 
harvoilla avaamaan olan takaa. Griinien 
hitautta myös kuuluvasti manattiin, joten 
lyhyet putit saivat kuulla siitä kunniansa.

 Valle del Esten kenttä ei ollut kaik-
kien senioreiden mieleen, sillä jyrkät 
mäennyppylät ja pitkähköt siirtymät ku-
luttivat lyöntiin tarkoitettuja voimavaroja. 
Kulkuväylät oli myös kauttaaltaan beto-
noitu ja jos ylämäet söivät pelienergiaa, 
niin alamäet rasittivat kävelijöiden niveliä. 
Auton käyttö olikin täällä yleistä ja sen 
suosiota lisäsi edullinen 27 euron hinta. 

Desert Springs, golfkeidas 
erämaassa
Viikoittainen vierailukohteemme oli kui-

valle ylängölle rakennettu golfkeskus De-
sert Springs. Varhain keväällä ei kentällä 
vielä isompaa ruuhkaa ollut, mutta sen 
viereen rakennetuista lomavilloista pää-
tellen sesonkiaikana on sielläkin peliajat 
kortilla.

Kenttä itsessään oli varsin mielen-
kiintoinen kokemus. Väylät ja greenit lois-
tivat tasaisen heleän vihreinä ja näyttivät 
olevan kauttaaltaan siirtonurmimattoa. 
Sivuilta väylät loppuivat kuin veitsellä lei-
katen ja totutun raffin paikalla oli täällä-
kin kovapohjainen kaktuksilla koristeltu 
savinen jankkomaa, joka vei kyllä palloa 
vauhdilla eteenpäin, useimmiten kuiten-
kin piikkipensaan tai kaktuksen juureen. 
Vaikkakin hotellikenttäämme verraten 
Desert Springs oli tasamaalle levitetty, niin 
haastetta oli täälläkin yllin kyllin, varsin-
kin ensi kertaa kiertävälle. Vaatimaton vii-
toitus kulutti myös pelihermoja sekä usutti 
marshallin hoputtamaan nopeampaan pe-
lirytmiin. Kiitosta kenttä sai loistavista ja 
sopivan liukkaista greeneistä.

MUOTOILTUjA 
pELIMUOTOjA
Vaihtelevat joukkueet ja erilaiset kisa-
muodot ovat aina olleet SGS:n matkojen 
tavaramerkki. Viimeistä päivää lukuun 
ottamatta joukkueet oli arvottu ja ki-
sat käytiin joukkueiden kesken, mes-
taruuskilpa oli toki henkilökohtainen. 
Perinteisiä pelimuotoja Pertti oli hieman 
lieventänyt ja päivitetyt versiot hyväk-
syttiin käyttöön puoltavin lausunnoin. 

Pinkkipallo on se pelimuoto, joka 
jakaa pelaajat kahteen leiriin, niihin jot-
ka nukkuvat edellisen yön hyvin ja niihin 
jotka eivät. Rankimman kaavan mukaan 
joukkue pelaa pinkkipalloa vuorotellen 
väylä kerrallaan tavoitteena saada se py-
symään pelissä maaliin saakka. Vain sillä 
tehdyt pisteet lasketaan lopputulok seen. 
Pallon kadottanut saa tuntea ole vansa 
joukkueen musta lammas. Nyt käytössä 
olleessa kevennetyssä keltapalloversiossa 
sillä saadut bogipisteet tuplattiin ja kulta-
kin väylältä otettiin huomioon kaksi pa-
rasta tulosta. Jos keltainen pallo hukkui, ei 
se mitään. Peliä jatkettiin loppuun saakka,
mutta ilman tuplabonusta.

Avaus-scramblessä joukkueen kaik-
ki pelaajat avaavat ja otollisimmassa ase-
massa olevan pallon paikalta pelaajat 
jatkavat omaa peliään kuppiin saakka. 
Joukkueen kaksi parasta väylätulosta las-
kettiin mukaan loppulukemaan. Tämän 
pelimuodon suola ja sokeri on siinä, ettei 
tarvitse jännittää oman avauksensa onnis-
tumista, mutta toisaalta ei myöskään voi 
tehdä omaa henkilökohtaista tuloskorttia.

Kahdeksas väylä holarit 
ja eaglet antaa
Näin tapatumat etenivät Desert Springsin 
väylällä 8 ns. avaus-scramblea pelatessa.

– Yksi avauspallo oli jo vajaan parin 
metrin päässä lipusta, ja Pesosen Tiina  

Takatalvea paossa 
hyväntuulisessa 
Valle del Estessä

Desert Springs´in väylällä 14 lippu kangastelee veden takana 140 metrin päässä.

K

>>>

SGS-matkojen holaritaika sai tänäkin vuonna jatkoa 
kun Tiina Pesonen (GG) pani pallon kerralla kuppiin 
Desert Springs´in väylällä 8 (kuva vasemmalla).

Mauno Hyyppä Kokkolasta kaktuksen katveessa Valle del Esten väylällä 5.
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Uudenmaan ja Muun Suomen välisestä 
viidennestä Ryder Cupista kehkeytyi 
ennennäkemättömän tasainen jännitys-
näytelmä. 
Kymen Golfin kentällä Kotkassa 17.5. 
käydyssä ottelussa Uusi maa otti paripeli-
en jälkeen pienen etumatkan, mutta Muu 
Suomi nousi lopulta tasapisteisiin päivän 
kahdessa viimeisessä singlepelissä.

Kymen Golfin kenttä oli ajankoh-
taan nähden erinomaisessa kunnossa, 
vaikkakin pelaajat olisivat toivoneet grii-
nien olleen hieman nopeammat. Päivän 
sää oli auringon paistaessa suotuisa pelille. 
Ainoastaan mäkäräiset häiritsivät pelaajia.

Kilpailijat olivat noudattaneet kut-
sua erinomaisesti, sillä vain yksi varapelaa-
ja piti kutsua paikalle. Näin ollen molem-
mat joukkueet lähtivät otteluun parhaalla 
mahdollisella miehistöllä. Keskusteluissa 
tuli esille, että pelaajat arvostavat kilpai-
lua ja siihen halutaan osallistua. Ottelun 
ajankohta kevään ensimmäisenä kisana 
on myös hyvin onnistunut.

Ottelu aloitettiin aamupäivällä pari-
peleillä, joissa Uusimaa oli hieman niskan 
päällä menemällä johtoon pistein 3,5 – 
2,5. Kaikki oli kuitenkin mahdollista vie-
lä iltapäivän singeleissä, joissa kaksitoista 
pistettä oli jaossa.

Ottelut etenivät hyvin tasatahtia ja 
yhdeksän reiän jäl-
keen näytti, että 
Muu Suomi on me-
nossa niukkaan  voit-
toon. Uusimaa ki-
ris ti kuitenkin otet-
ta takaysillä ja meni 
kahden pisteen joh -
toon, kun kaksi ot-
telua oli enää käyn-
nissä kentällä.
 Jyväskylän pojat 
Risto Rautio ja 
Matti Moilanen ot-
tivat niissä voitot ja 

sanoikin pelikavereille, jotta pelin nopeut-
tamiseksi ja pallohukan vähentämiseksi 
taidan jättää lyöntini väliin.

– Lyö nyt vain, kyllä meille holarikin 
kelpaa, muut vitsailivat. Kuinka ollakaan 
Tiinan pallo lähti mailan lavasta napa-
kasti, 120 metrisen kaaren jälkeen putosi 
greenin reunaan ja määrätietoisesti  eteni 
kohti lippua ja katosi hämmästyneiden 
katsojien silmissä kupin uumeniin. Huh!

Jo  pitkään pelanneen Tiinan uralla  
tämä  oli hänen ensimmäinen holarinsa.  
Ilalla koko SGS:n matkaseurue yhtyi Tii-
nan riemuun kuohuviinin avittamana. 

Alamäkeen lyötävän Valle del Esten 
kahdeksas väylä, par 4, ei ole pituudella 
pilattu, mutta sen vaikeus piileekin kor-
keuserossa ja malttia vaativissa mailanva-
linnoissa. Avaus on saatava jäämään ylä-
hyllylle ja lähestyminen tehdään lähes mu-
tu-tuntumalla, sillä lippu ei väylälle näy. 
Suotuisan avauksen jälkeen Lappalaisen 
Seppo valitsi puuvitosen lähestymismai-
laksi, mutta manasi heti lyönnin lähdettyä, 
jotta nyt taidetaan mennä liian pitkälle. 
Griinille saavuttaessa siellä odotti kolme 
palloa, sillä yhden pallon nähtiin pomp-
pivan pöheikköön. Kun pallonsa metsään 
laittanut Keijo päätti lopettaa pelinsä ja 
meni lippua huoltamaan, niin kupissa 
hän yllättäen näkikin Sepon pallon, joka 
oli kakkoslyönnin päätteeksi sinne upon-
nut. Pöpelikköön ei siis päätynyt kukaan. 
– Ei lyöntien pituus, vaan niiden luku-
määrä, tuumaili Seppo.

SATTUMUKSIA 
KENTÄLLÄ 
jA KENTÄN 
KUpEELLA
Ruoho ei aina ole vihreämpää 
aidan takana
Hotellikentän väylä 5 on kapea par nelo-
nen, jossa oikealla puolella on pitkä vesies-
te ja vasemmalla reunalla matalan suoja-
aidan takana autokatu. Vettä välttääkseen 
lyönnit suuntautuvat usein vasemmalle ja 
lentävät helposti yli parimetrisen suoja-
aidan. Niin kävi minullekin.

Palloni kanssa kadulle osui samaan 
aikaan henkilöauto, joka pysähtyi, kuski 
nousi autosta ja jäi odottamaan minua. 
Odotin kuulevani moiteryöpyn ja saavani 
vahingonkorvausvaatimuksen tuulilasista 
tai peltilommosta, mutta paikallinen asu-
kas esittikin minulle vain toiveen. Hän 
kertoi, että yli aidan tulee päivittäin kym-
meniä palloja, joista valtaosa autokadulle. 
Nyt ei vahinkoa sattunut, mutta hän pyy-
si minua välittämään asukkaiden huolen 
golfkentän johdolle, jotta väylää reunus-

tavaa aitaa korotettaisiin. Asukastoive on 
mennyt eteenpäin, toivottavasti toimenpi-
teitä seuraa.

Siinä sitä sataa metriä kävellessäni 
hutilyöntipaikalta autoilijan luokse mie-
lessäni kävi vastuuvelvollisuuteni ja vakuu-
tusturvani. Kotimaassa tiedän olevani tur-
vassa vahingonlaukausten varalta, mutta 
entä ulkomailla? Golfkentillä on ehkä va-
kuutuksensa ja matkailijalla myös omansa, 
mutta mikä on niiden kattavuus esim. ns. 
golfin kehitysmaissa? Vieraissa olosuhteis-
sa väärällä äidinkielellä pelaava golfari on 
vahingon sattuessa aika avuton osapuoli.

Hätä ei kuuntele Marshallia
Valvojat seurasivat kummallakin kentäl lä 
peliajankuluamme hyvin tiukasti. Läh-
tö aikoja käytiin kysymässä vähän väliä ja 
ellei optimiaikoihin päästy, niin hoputusta 
tuli, vaikka edessä olisi ollut ruuhkaakin. 
Vessoja kentillä oli hyvin harvassa ja vallan-
kin miehet toisinaan piipahtavat tarpeen 
tullen palloja katsomaan sopivan puskan 
taakse. Näin teki myös Börje Stjernberg, 
mutta valpas nuori valvoja sen huomasi ja 
kävi oitis nuhtelemaan, jotta täällä meillä 
asioidaan vessoissa, ei puskissa. 

Jahka sinäkin tähän ikään pääset, 
niin tulet ymmärtämään, ettei aina ole ai-
kaa odottaa seuraavaa vessaa, totesi Börje 
takaisin. Kommentti sai valvojan suun 
suppuun. 

Loppuhalaukset
Valle del Este Golf oli kohteena kaikille uusi 
ja sen vuoksi uudiskohteena kiehtova, mut-
ta varsinkin seniori-ikäisille aika vaativa, 
konstikas ja mäkien vuoksi uuvuttavakin.  
Muutaman kierroksen jälkeen ja uutuuden 
viehätyksen hälvettyä mielenkiinto kent-
tää kohtaan laimistui ja pelipalloiksikin 

valittiin bägistä ne kehnoimmat yksilöt.
Golfresortin ympäristö ei golfin li-

säksi liiemmin virikkeitä tarjonnut ja va-
paapäivinä hakeuduttiinkin joukolla n. 10 
kilometrin päässä siintävän meren äärelle, 
ei toki uimaan, vaan ostoksille ja syömään.

Usein matkan loppupuheenvuoroissa 
kiitellään kenttää ja toivotaan, jotta tän-
ne olisi kiva tulla uudestaan. Nyt tällaisia 
mielipiteitä kuultiin aika vähän.

Sitä vastoin Perttiä, Tiinaa ja Satua 
kiiteltiin erotessa tunteikkain halauksin.

Mestaruusmittelöt
Kummallakin viikolla kisailtiin myös hen-
kilökohtaisesta mestaruudesta sekä mies-
ten että naisten sarjoissa. Kolme parasta 
palkittiin.  
I viikko, pb
Naiset
1. Leena Peura 28	
2. Virva Kaukua, 27  
3. Ulla Ruokoniemi 26
Miehet
1. Aki Kurronen 34
2. Eero Vilen, 32
3. Markus Peura, 31
 
II viikko, pb
Naiset
1. Leena Peura 27 
2. Ritva Määttä 26 
3. Inga Hyyppä
Miehet
1. Markus Peura, 25 
2. Heikki Aalto, 24 
3. Esko Klemola ja Harri Karhu, 21
 Kaikkien lukijoiden onnittelut ovat osa-
nanne!

Teksti ja kuvat: Matti Santanen

Joukkueet yhteiskuvassa.
Uudenmaan joukkue tummissa 
paidoissa ja Muun Suomen 
sinisissä.

Kisa voi alkaa. Starttaamassa Muun Suomen Matti 
Mäkivirta ja Alpo Mäntykorpi sekä Uudeltamaalta 
Risto Hotti ja Roope Hietikko.

Huipputiukka kisa päättyi Kotkassa tasapisteisiin
Joukkueet

Uusimaa:
Lauri Gulin HGK 
Olavi Hietikko ERG 
Risto Hotti PGC 
Timo Huuhtanen HGK 
Peter Kaske KGC 
Juha Koponen HGK 
Jukka Lehtonen KGV 
Kari Nyman StLG 
Leo Savonen SGC 
Jukka Utriainen PGC 
Ari Vauhkonen SHG 
Vesa Haapavaara StLG
Kapteeni: 
Kyösti Puustinen PGC 

2018
Muu Suomi:
Markus Heikkilä GPi 
Antti-Pekka Kaarna VG 
Miikka Koivisto OGK 
Jaakko Malinen LGV 
Matti Moilanen JG 
Matti Mäkivirta AGK 
Alpo Mäntykorpi LGV 
Risto Rautio JG 
Juha Selin TawG 
Ossi Smolander JG
Veijo Suomela KG
Juhani Tervonen AGK
Kapteeni: 
Kari Hiukka LG
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RYDER CUP

näin ottelu päätyi tasapisteisiin 9–9.
Ryder Cupin suuren maailman tyylin 

sääntöjen mukaan tasatilanteessa pokaali jää 
edellisen kilpailun voittajalle ja näin Muu 
Suomi sai uuden kiinnityksen kiertopalkin-
toon. 

Ensi vuonna ottelu pelataan Uudella-
maalla. Valitsija kapteeneiksi valittiin Muun 
Suomen osalta Juha Selin Tawast Golfista 
ja Uudeltamaalta Ari Vauhkonen Suur-
Helsingin Golfista.

Sarjajaon sääntömuutoksesta keskus-
tellaan tämän vuoden aikana ja päätök-
sen tekevät Ryder Cupin perustajat Veijo 
Suomela ja Kari Nyman.

Kari Hiukka

Ei lyöntien pituus, vaan niiden lukumäärä ..., tuumaili Kalajokilaakson Golfin Seppo Lappalainen tehtyään eaglen 
Valle del Esten kasiväyällä (par 4).
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Käytimme arvioinnin pohjana kolmea tieto-
lähdettä: (1) Golflehden vuonna 2017 to-
teuttamaa kenttäranking-arviointia, (2) 
maailman suurimman golflehden Golf 
Digestin samana vuonna julkaisemaa lis-

taa ja (3) itse tekemäämme gallupia. Mielenkiintoista on 
ainakin se, että näissä kolmessa ryhmässä nousivat esiin 
osittain eri kentät. Tämä kertoo ensinnäkin siitä, että
asiantuntijat (Golf Digest) arvioivat kenttiä eri kriteereillä 
kuin suuri klubipelaajien enemmistö (Golflehti), ja toi-
seksi siitä, että senioreilla näyttää olevan aivan omia miel-
tymyksiään.

Koska pelaamiamme ja arvioimiamme kenttiä kertyi 
kesän aikana useita kymmeniä, käsittelemme aihetta kah-
dessa osassa: tässä jutussa keskitymme Golf Digest -kent-
tiin, ja ensi kevään Seniorigolfarissa ilmestyvässä jutussa 
käymme läpi Golflehden ja oman gallupimme tuottamaa 
listaa. Olemme käyttäneet arvioinnissa seuraavia kritee-
reitä: klubitalo ja muu miljöö, pro shop, käveltävyys, 
visuaalisuus/kentän kauneus, pelattavuus/tuloksenteko, 
opasteet ja väylätaulut, kunto, ravintolapalvelut, hinta. 
Lisäksi tarkastelimme naisnäkökulmasta mm. vessojen, 
väylätaulujen ja pallopesureiden sijaintia.

golf digestin kenttäranking
Golf Digestin julkaisema lista Suomen parhaista golfken-
tistä perustui syksyllä 2016 julkaistuun Pohjoismaiden 

Top 100 -listaan, jonka laatineessa raadissa oli yli 100 
kenttäarkkitehtia, ammattilaispelaajaa, golftoimittajaa, 
golfmatkailualan vaikuttajaa ja muuta alalla toimivaa am-
mattilaista kaikista viidestä Pohjoismaasta. Listaa onkin 
mainostettu ”asiantuntijoiden” rankingina. Arvioinnissa 
painotettiin seuraavia kriteereitä: kentänsuunnittelu ja 
layout (60 %), kentän kunto (20 %), estetiikka ja kentän 
ympäristö (20 %). Siten esimerkiksi fasiliteetit, pelatta-
vuus, ravintolapalvelut ja hinta jätettiin huomioimatta.

Suomesta top 100 -listalle pääsi yhdeksän kenttää 
seuraavassa järjestyksessä: 

1. Kytäjä Golf / South East
2. Linna Golf
3. Kytäjä Golf / North West
4. Vierumäki Golf / Cooke Course
5. Tapiola Golf 
6. Vuosaari Golf
7. Nordcenter / Fream
8. Ruuhikoski Golf 
9. Paltamo Golf 
Pelasimme kesällä kaikki muut kentät paitsi Kytäjä 

North Westin ja Paltamon. Nekin olemme pelanneet ai-
kaisemmin, joten osaamme sanoa jotakin myös niistä.

Asiantuntijat ja klubipelaajat eivät ole yhtä mieltä 
sii tä, millainen on ”hyvä” golfkenttä. Golf Digestin listalla 
olevista kentistä puolet eli Vierumäki Cooke (80), Tapiola 

(50), Vuosaari (77) ja Ruuhikoski (71) 
menestyivät surkeasti Golflehden kent-
tärankingissa (suluissa ko. sijoitus) eikä 
myöskään Kytäjä North West (13) ollut 

kärkikymmenikössä. Loput asiantunti-
joiden mielikentistä sen sijaan kelpaavat 
myös klubipelaajille: Kytäjä South East oli 
Golflehden rankingissa sijalla 10, Linna 
sijalla 3, Nordcenter Fream sijalla 7 ja 
Paltamo sijalla 4. Tekemämme gallupin 
tulokset poikkesivat vielä selvemmin Golf 
Digestin listasta: ainoastaan Kytäjä South 
East ja Linna saivat runsaasti puoltoääniä, 
ja muutama listakenttä sai haastattelemil-
tamme senioreilta pelkästään miinuspis-
teitä. Miksi näin – miksi asiantuntijoiden 
arvostamilla laatukentillä pelaaminen ei 
maistu klubipelaajille, erityisesti senio-
reille?

Kävellen?
Seniorit pitävät golfia paitsi urheilulaji-
na, ehkä jopa ennen kaikkea, kuntoiluna. 
Niinpä suurin osa heistä haluaa kiertää 
golfkentän kävellen. Se ei oikein onnistu 
tai ainakaan maistu, mikäli kentällä on lii-
kaa mäkiä tai liian pitkiä siirtymiä väylältä 
toiselle.

Tällä kriteerillä Kytäjä North West,
Vuosaari, Nordcenter Fream ja Ruuhikoski 
eivät ole hyviä seniorikenttiä: North 
Westin, Freamin ja Ruuhikosken mäet 
tekevät apostolinkyydistä kovin ras-
kaan ja Vuosaaren muutamat pitkät siir-
tymätaipaleet tympivät. Jyrkät mäet ja 
pahat sivurinteet tekevät lisäksi pelaami-

sen vaikeaksi, joten North West, Fream 
ja Ruuhikoski eivät ole seniorien mieleen 
myöskään tästä näkökulmasta.

Mittasimme kaikilla testikentillä 

kävelemämme matkan ja kierroksen kes-
ton. Kävelymatkassa 10 km näyttää ole-
van karkea rajapyykki: sitä lyhyemmät 
kentät ovat mukavasti käveltävissä ja sitä 
pidemmät kentät taas raskaan oloisia. 
Kaikki kesän aikana kiertämämme Golf 
Digest -kentät Tapiolaa lukuun ottamatta 
menevät rajan väärälle puolelle eli yli 10 
kilometrin kävelyn. Eniten jouduim-
me kävelemään Kytäjä South Eastilla ja 
Nordcenter Freamilla, molemmilla noin 
10,7 km.

Kierroksen kesto ei ole suoraan ver-
rannollinen kävelymatkaan, koska se riip-
puu myös ryhmän koosta ja kentän ylei-
sestä täyttöasteesta. Todettakoon kuiten-
kin, että nopein Golf Digest -kenttämme 
oli Tapiola (kahteen pekkaan tasan neljä 
tuntia suhteellisen ruuhkaisella kentällä) ja 
hitain puolestaan Linna (4:40 neljän hen-
gen ryhmässä täydellä kentällä). Toisaalta 
senioreilla ei yleensä ole samanlaista hop-
pua kuin nuoremmilla, joten peliajalla ei 
ole niin suurta suurta merkitystä.

Pelattavuus
Vaikka useimmat seniorit eivät pelaa kil-
pailumielessä, kaikki haluavat kuitenkin, 
että ”peli sujuu”. Peli sujuu ainakin sil-
loin, kun ei ajauduta suuriin ongelmiin 
tai katastrofeihin ja kohtuullista tulostakin 
syntyy. ”Helpoilla” kentillä tämä onnistuu 

paremmin ja ”vaikeilla” kentillä huonom-
min. Tärkeä tekijä kentän pelattavuudelle 
on myös sen kunto: jos avauslyöntipaikat 
ovat epätasaiset, väylät huonossa ruohossa 
tai kuoppaiset, raffit liian tiukat, bunkkerit 
täynnä jalanjälkiä ja viheriöt epätasaiset, ei 
pelikokemusta voi kehua hyväksi.

Koska Golf Digest -kenttiä pidetään 
laatukenttinä, voi niiltä vaatia huippu-
kuntoa. Tämä pitikin testissämme pää osin 
paik kansa erityisesti viheriöiden osalta. Ne 
olivat Vierumäki Cookea ja Ruuhikoskea 
lukuun ottamatta tasalaatuiset ja hyvässä 
ruohossa. Cooke näyttää olevan varsinai-
nen murheenkryyni, sillä sen viheriöt ovat 
vuodesta toiseen pikemminkin kuoppai-
sen hiekkaiset kuin tasaisen ruohoiset. 
Parhaimmassa kunnossa olivat Linna ja 
Kytäjä South East, joskin vaikutti siltä, 
että taso oli niissä jonkin verran laske-
nut. Kuumasta kesästä johtuen väylät 
olivat kentillä ainakin paikoitellen kuivat 
ja huonossa ruohossa lukuun ottamatta 
Kytäjää, jonka väylät olivat kuin samettia. 
Yleinen ongelma kentillä ovat bunkkerit, 
joissa on usein hiekkaa liian vähän. Lisäksi 
melkein kaikilla kentillä on huonosti 
haravoituja bunkkereita, mutta sehän on 
pikemminkin välinpitämättömien pelaa-
jien kuin kentän syy.

Kenttien pituudet
Pitkällä kentällä eivät seniorit saa aikaan 
kunnollista tulosta ja mieli mustuu. Golf 
Digest -kentillä pelataan ammattilaiskiso-
ja, joten niillä pitää olla tarpeeksi pituutta 
ja haastetta. Kentät ovatkin taka tiiltä pe-
lattuna pitkiä: Tapiola on lyhin (6061 m) 
ja Linna pisin (peräti 6624 m). Me emme 
kerjänneet liikaa hankaluuksia pelaamalla 
takatiiltä vaan tyydyimme tavan omaisiin 
seniorimittoihin Jukan pelatessa keltai-
silta lyöntipaikoilta tai niiden vastineilta 
ja Annen pelatessa punaisilta tai niiden 
vastineilta. Pisin kenttä Jukalle on Linna 
(5965 m) ja Annelle Vuosaari (5025 m), 
ja lyhin puolestaan Jukalle Paltamo (5484 
m) ja Annelle Tapiola (4600 m). Kenttien 
pituus on keltaisilta lyöntipaikoilta keski-
määrin 5704 m ja punaisilta 4821 m.

Kuinka hyvää tulosta sitten syn-
tyi? Bogipisteitä kertyi vaihtelevasti, 
Jukalle eniten Linnassa (36) ja Annelle 
Nordcenterin Freamillä (35). Eniten yh-
teispisteitä saimme kokoon Vierumäki 
Cookella (67) ja vähiten Kytäjä South 
Eastilla (59). Emme pelanneet kaikkia 
väyliä loppuun, mutta parhaat lyönti-
pelitulokset tulivat Jukalle Ruuhikoskella 
(85, tiiltä 53) ja Kytäjällä (86, tiiltä 55) 
ja Annelle Tapiolassa (88, tiiltä 46). 
Huonoimmin meni Nordcenterissä, jos-
sa kumpikaan ei päässyt alle 90 lyönnin 

Suomen golfkenttiä on pantu paremmuusjärjestykseen monilla eri tavoilla. Niitä on arvioitu 
ainakin tavallisten klubipelaajien, asiantuntijoiden ja naisten näkökulmasta, mutta silmiin ei ole osunut

 erityisesti seniorien mieltymyksiin perustuvaa arviointia. Niinpä päätimme kesän 2018 aikana
 selvittää, mitkä Suomen kentistä ovat nimenomaan seniorigolfarien mieleen.

Suomen kentistä Golf Digestin rankingissa kakkossijalle päässyt Linna Golf on klubimiljööltään ja fasiliteeteil taan 
maamme ykköskenttiä. Viereisellä sivulla Kytäjän South East -kentän kaunis päätösväylä.

Suomen parhaat 
Seniorikentät

Osa 1

Teksti: Anne ja Jukka Paakki
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maagisen rajan. Siellä ajauduimme myös 
eniten katastrofeihin hukaten pallojamme 
joko taskuun tai huitsin nevadaan.

Koska tulos riippuu aina paitsi ken-
tästä, myös ainakin säästä ja pelivireestä, ei 
testikierrostemme tuloksista voi tehdä ab-
soluuttisia johtopäätöksiä. Verratessamme 
Golf Digest -kentillä pelaamiamme tulok-
sia kesän aikana muilla kentillä saamiimme 
tuloksiin uskallamme kuitenkin väittää, 
että senioreille on tuloksenteko (ml. bogi-
pisteet) ns. kisakentillä selvästi vaikeampaa 
kuin ns. klubikentillä.

Golfkentille on määritelty erikseen 
naisille ja miehille ns. slope-arvo, joka 
kuvaa niiden suhteellista vaikeusastetta 
tasoituksella 18 pelaavalle klubipelaajal-
le ja johon perustuu pelaajan pelitasoitus 
kullakin kentällä. Slope-arvo voi vaihdella 
välillä 55-155 periaatteella ”mitä vaike-
ampi kenttä, sitä korkeampi slope”. Golf 
Digest -kentistä suurimmat slopet kel-
taisilta lyöntipaikoilta pelaaville miehille 
ovat Nordcenter Freamissä (139, koko 
Suomen korkein slope) ja Linna Golfissa 
(138, Suomen 4.) ja punaisilta pelaaville 
naisille puolestaan Linnassa (131, Suomen 
2.) ja Kytäjä South Eastilla (129, Suomen 
8.). Kovaa tulosta himoitsevien seniorien 
kannattaa siis välttää näitä kenttiä. Niiden 
sijasta kannattaa mennä vaikkapa Tapiola 
Golfiin, jonka slope-arvot ovat todella al-
haalla: miehille 117 (Suomen toiseksi ma-
talin) ja naisille 115 (neljänneksi matalin).

Hinta
Seniorit haluavat pelata edullisesti. Lista-
hintaa ei maksa juuri kukaan, joten käy-
tössä on monenlaisia alennuskortteja ja eri-
koispaketteja. Se onkin järkevää erityisesti 
Golf Digest -laatukentillä, joiden green feet 
ovat keskikesällä suomalaisella mittapuul-
la pääsääntöisesti korkeita. Kalleimmiksi 
profiloituvat näistä kentistä Linna Golf 
(tasaraha 100 €) ja Kytäjän kentät (92 €), 
halvimmaksi puolestaan Vuosaari, jonka 
listahinta vieraspelaajille on arkena 49 € ja 
viikonloppuna 54 €. Vuosaari saa lisäpis-
teitä myös siitä, että siellä on eläkeläisille 
oma halpa kategoriansa: arkena 36 € ja vii-
konloppuna 41 €.

Seniorit käyttävät siis ahkerasti eri-
laisia alennuskortteja, joista yleisimpiä 
ovat Golfpisteen jäsenkortti sekä eri kent-
tien osakkeenomistajille tarjottavat kortit 
kuten Kultakortti ja Red Card. Suomen 
Golfseniorit ry:llä (SGS) on lisäksi yli 30 
pelioikeuskenttää, joille SGS:n jäsenet 
pääsevät pelaamaan pienellä ”toimisto-
maksulla”.

Golf Digest -kentät tuntevat oman ar-
vonsa eivätkä halua myydä itseään halvalla, 
joten ne ovat kovin nihkeästi mukana alen-
nusjärjestelmissä. Kultakortissa on muka-
na näistä kentistä ainoastaan Ruuhikoski, 
Red Cardissa vain Kytäjä ja Vierumäki. 
Golfpisteen kortilla voi kerran kaudes-
sa kaksi pelata yhden hinnalla Kytäjällä, 
Nordcenterissä, Vuosaaressa, Linnassa ja 

Ruuhikoskella, mutta Kytäjää lukuun ot-
tamatta ne ovat ikävästi rajoittaneet kortin 
mahdollisia käyttöaikoja. SGS:n pelioi-
keuksia on ainoastaan Vierumäellä. Eipä 
siis ihme, että paljon pelaavat tarkan eu-
ron seniorit menevät mieluummin muille 
kentille, jotka tarjoavat heille merkittäviä 
alennuksia.

Kokonaispaketti
Vaikka edellä on esitetty kritiikkiä Golf 
Digest -kenttiä kohtaan, on niissä kuiten-
kin laatu yleisesti ottaen korkea: kentät 
ovat kauniita ja pääosin hyvässä kunnossa, 
miljöö on hieno ja ruoka hyvää, palvelu 
pelaa. Toki niin pitääkin olla, koska hinta 
on korkea.

Klubiravintoloista voi esiin nostaa 
Nordcenterin, jossa söimme 12 eurolla 
maittavan ja monipuolisen lounaan siis-
teissä tiloissa Viasat Golfia televisiosta kat-
sellen. Myös Vanajanlinnassa ja Tapiolassa 
saa maittavaa ruokaa, mutta niissä se on 
pahasti ylihinnoiteltua. Muilla kentillä 
tarjolla on ”ihan ok” peruslounas ja lyhyt 
á la carte -lista. Kytäjä South Eastilla ja 
Vierumäki Cookella on ysien välissä mu-
kava taukokioski.

Linna Golf, Kytäjä Golf ja Nord-
center Golf & Country Club sijaitsevat 
hienossa kartanomiljöössä, joka on jo 
sinällään ilo silmälle. Linna Golfin yhte-
ydessä on lisäksi runsaasti monipuolisia 
kokous- ja majoitustiloja pidempääkin 

oleskelua varten. Tapiola Golfin klubitalo 
on puolestaan Suomen hienoimpia ja kal-
leimpia(?), ja sen alakerrassa sijaitsee pro 
shopiksi harvinaisen suuri GolfCenterin 
myymälä. Muutakin urheilua kuin golfia 
harrastava suunnatkoon Vierumäelle, josta 
löytyy toimintaa lähes lajissa kuin lajissa.

naisnäkökulma
Entäpä se naisnäkökulma? Näillä kentil-
lä naisasiat ovat kohtuullisessa jamassa: 
kentillä on vessoja, ja opasteet, väyläkar-
tat ja pallopesurit sijaitsevat punaisella 
kulkureitillä. Erikoismaininnan ansait-
sevat Tapiola Golf ja Vierumäki Cooke, 
joiden väyläkartat ovat poikkeuksellisen 
yksityiskohtaiset ja sijaitsevat hyvin sekä 
keltaisten että punaisten lyöntipaikkojen 
ääressä. Kytäjä South Eastilla ei puoles-
taan ole väylillä lainkaan karttoja, vaan 
ne on sijoitettu koko ajan mukana kulke-
vaan tuloskorttiin. Anne tykkäsi, Jukka ei 
niinkään. Surkein tilanne on Nordcenter 
Freamillä, jossa ei ollut (ainakaan 14.6.) 
väylän 6 jälkeen yhtä ainutta väyläkart-
taa! Eipä siis ihme, että ensikertalaiset ja 
heidän pallonsa olivat pahasti eksyksissä. 
Vessoista saa sapiskaa Linna Golf, jonka 
klubitalon naisvessasta oli saippua lopussa 
ja ainoasta(!) kentällä sijaitsevasta vessasta 
käsipaperi. Lisäksi kenttävessa oli melko 
siivottomassa kunnossa.

yhteenveto
Golf Digestin suomalaiset kärkikentät
ovat laadukkaita kokonaispaketteja, mutta 
eivät hintansa ja vaikeutensa takia kuulu 
seniorien mielikenttiin. Erityisesti Nord-
center Fream ja Vuosaari tuntuvat olevan 
pahasti paitsiossa.

Koska Linna Golf ja Kytäjä South 
East ovat käveltäviä, hyväkuntoisia ja koh-
tuullisella tuloksella pelattavia kenttiä, oli-
si jokaisen aktiiviseniorin syytä käydä sil-
loin tällöin nauttimassa näistä kansainvä-
lisestikin arvostetuista laatukentistä. Edes 
kerran kaudessa vaikkapa Golfpisteen 
kortilla. Kytäjälle SGS:n jäsenet pääsevät 
kerran kaudessa kaksi yhden hinnalla. 
Jos Vierumäki Cooke saadaan joskus hy-
vään kuntoon, voi sen nostaa tähän kas-

tiin kolmanneksi. SGS:n pelioikeudet 
Vierumäellä ovat varsin kysyttyjä, joten 
kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

Jos haluaa pelata vaihteeksi sopivas-
ti erilaisella kentällä, ovat Ruu hikoski ja
Tapiola hyviä kohteita. Tapiola tosin ve-
rottaa rahapussia turhan paljon, mutta
Ruuhikoski kuuluu edulliseen Kulta-
korttikerhoon. Jos taas tykkää katsella 
järvi maisemaa, voi suunnata Paltamoon. 
Tuulisella säällä Paltamo kannattaa tosin 
ohittaa kaukaa.

Robert Trent Jones Jr:n suunnittelema Ruuhikoski oli EGA:n ensimmäisten seniorien EM-kisojen peliareenana vuonna 2006. Kuvassa kentän ehkä kaunein ja myös haastavin 
väylä nro 13.

Tapiola Golfin klubitalo kuuluu maamme näyttävimpiin. 
Terassi lienee Suomen suurin, kuten myös pro shop.
Alla Vuosaaren hieman vaatimattomampi klubitalo ja 
osa kenttää. Tuulisella säällä kumpikin kenttä antaa li-
sähaastetta ja myös aavistuksen siitä, miltä pelaaminen 
skottilaisella links-kentällä tuntuu.

Erilaista golfkokemusta hakevan kannattaa suunnata golfkärrynsä vanhalle kaatopaikalle rakennetulle Tapiola 
Golfin kentälle Espooseen. Toinen kaatopaikalle rakennettu kenttä on Vuosaari Golf Helsingissä, joka myös on yltä-
nyt Golf Digestin Top Ten -listalle.

Kirjoittajat:
AnnePaakkionHillSideGolfinnaistoimikunnan
vetäjäjatoinenkapteeneistajaJukkaPaakkipuoles-
taanHillSidensenioritoimikunnanvetäjä.Golf-
kierroksiakertyymolemmillevuodessayli150.Annen
tasoitusolisyyskuunalussa12,9jaJukan10,3.Ikää
kummallakinon62vuotta.



44   SENIORIGOLFARI 2/2018 SENIORIGOLFARI 2/2018     45

Lokakuun ensimmäisenä päivänä 23 seniorigolfaria suuntasi kohti 
Saksaa ja Euroopan suurinta golfkeskusta Quellness Golf Resortia.  
Edessä oli lyhyt golfloma matkalaisille uudessa kohteessa, joka sijait-
see Baijerin Griesbachissa lähellä Itävallan rajaa noin kahden tunnin 

ajomatkan päässä Munchenistä itään.
Seikkailu alkoi heti Munchenin lentokentällä, kun vastaanottajaa ei nä-

kynyt missään. Muutaman puhelinsoiton jälkeen bussi löytyi toisesta termi-
naalista. 

Kuljettajan reitinvalinta herätti hilpeyttä ja pienoista jännitystäkin. 
Ajoimme osittain peltojen keskellä pientä ”kinttupolkua” suurella bussilla. 
Syynä reitinvalintaan olivat tietyöt ja onnettomuus suoremmalla reitillä.

Kohteemme Quellness Golf Resort sijaitsee kauniiden maalaismaise-
mien keskellä. Ympärillä on pieniä kyliä sekä maissi- ja rypsipeltoja silmän 
kantamattomiin. Hotelli on viihtyisä upeine oleskelutiloineen. Perille päästy-
ämme sadepilvet väistyivät ja aurinko pilkisti pilvien välistä. Innokkaimmat 
ehtivät vielä kiertämään puolikkaan golfkierroksen ennen iltaa.

Hotellin ruokaa oli mainostettu jo etukäteen ja tässä suhteessa hotelli 
täytti hyvin odotukset. Neljän ruokalajin menu tuotti monine vaihtoehtoi-
neen jopa valinnan vaikeutta. Seuraavana iltana meitä odotti runsas buffet-
illallinen, jossa varsinkin kaunis jälkiruokapöytä herätti huomiota.

Pelasimme golfresortin kahta kenttää, Beckenbauer ja Porsche. Arvoi-
tukseksi jäi liittyvätkö kentät jotenkin samoja nimiä  kantaviin kuuluisuuk-
siin Franz´iin ja Ferdinand´iin, vai liittyvätkö ollenkaan. Pelasimme joka 
tapauksessa kummallakin nimikkokentällä yhden täyden kierroksen koko 
ryhmän kanssa ja pari puolikasta pienemmällä ryhmällä. 

Kentät olivat suhteellisen vaikeita johtuen useista vesiesteistä ja pitkis-
tä väylistä. Beckenbauer on keltaisilta tiimerkeiltä 6078 metriä ja punaisilta 
5174. Miehet valitsivat naisten 5508 metriä pitkän takatiin, mutta naisilla ei 
tunnetusti ole valinnan varaa punaisia lyhentääkseen. 

Porschen mitat ovat hieman kohtuullisemmat, keltaiset 5690 ja punaiset 
4920 metriä. Silmänruokaa väyliltä kuitenkin löytyi. Maissi ja rypsipellot ym-
päröivät väyliä ja kylien kauniit kirkontornit häämöttivät taustalla.

Saksalaisten kuuluisa täsmällisyys oli totta paperilla, muttei niinkään 
käytännössä. Matkalle suunnitellut aikataulut osoittautuivat liian tiukoiksi 
ja väljennyksiä oli pakko tehdä. Muutosten tekeminen vaati useita puhelin-
soittoja. 

Kohteesta jäi useimmille mukana olleille kaksijakoiset tunnelmat. 
Hienot ja kauniit puitteet, mutta palvelu olisi voinut olla joustavampaa. 
Sääolosuhteet olivat samat kuin Suomessa eli syksyisen koleat. Todettiin, että 
ensi kerralla vaihdetaan kuivat maissipellot viiniköynnöksiin!

Seniorit
pikavisiitillä

SAKSAN BAIJERISSA

Pukeutumisesta ja ilmeistä päätellen keli ei ole kovin lämmin. Porsche-kentän 13. tiillä avaamassa oikealta lukien Outi Korte, Erkki Hoskari ja Erkin caddie 
Aune Rantanen.

Tekst ja kuvati: Anneli tuominen

Hotellin ruokatarjonnassa erityisesti jälkiruokavalikoima sai runsaasti kiitosta ja veden kielelle.

Yksi Euroopan suurimman golfkskuksen Quellness Golf Resortin 
kentistä kantaa autonsuunittelijan Ferdinand Porschen nimeä.

Hotellin ruokaa oli mainostettu jo etukäteen, eikä se myöskään tuot-
tanut pettymystä. Tässä sitä vielä odotetaan.

Parhaista suorituksista myös palkittiin. Kuvassa voittajat oikealta: 
Leif Lindroos, Ulla Ruokoniemi, Erkki Hoskari, Tuija Ilamo, Gunn 
Ikäheimonen ja Jouko Ikäheimonen

Matka vei halki kauniiden maissi- ja rypsiviljelmien reunustamien 
maalaismaisemien.
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OnGolf Finnish Senior Touriin kuului 
miehillä kuusi osakilpailua ja naisilla seit-
semän osakilpailua, joista kuusi parasta 
huomioitiin pelaajien Order of Merit -pis-
teissä.

Monivuotinen yhteistyö Audin kans-
sa päättyi FST:n osalta viime vuoteen. 
Uudeksi yhteistyökumppaniksi ja pää-
tukijaksi saatiin matkatoimisto Travelon 
Matkat Oy (OnGolf ), jonka kanssa sol-
mittiin talvella 2018 yhteistyösopimus 
FST:n sponsoroinnista. OnGolf on toi-
minut jo pitkään SGS:n jäsenmatkojen 
järjestäjänä.

  
Avaus St Laurence Golfissa
St Laurence Golfin Pyhän Laurin kentällä 
Lohjalla pelattua kauden avajaiskisaa sävyt-
tivät täydelliset olosuhteet. Historiallisen 
lämpimän toukokuun ansiosta kenttä oli 
mainiossa kunnossa ja lähes helteinen sää 
lämmitti luita ja ytimiä. Toukokuussa usein 
käytetty siirtosääntökin oli tarpeeton. 
Lisäväriä kilpailulle antoi vielä uusien se-
nioripelaajien näyttävä ja menestyksekäs 

esiintyminen.
Ilmoittautuneita oli 141 eli runsaat 

parikymmentä innokasta jäi varasijalle.  
Ensimmäisen päivän tulostaso oli varsin 
kova. Kärkeen nousi Espoon Golfseuran 
Timo Karttaavi pelaamalla neljä lyöntiä 
alle parin eli 68 lyöntiä. Kun tuloksen 71 
pelasi viisi ja tuloksen 72 myös viisi pelaa-
jaa, odotukset toiselle päivälle olivat kor-
kealla.

Toinen päivä oli aamulla selkeäs-
ti viileämpi ja tuulikin puuttui peliin. 
Loppupäässä lähteneet ensimmäisen päi-
vän parhaat saivat kuitenkin pelata kier-
roksensa varsin hienossa ja aurinkoisessa 
säässä.

Tulostaso heikkeni hitusen toisena 
päivänä, sillä vain voittaja Timo Karttaavi 
pelasi alle parin yhteistuloksen ollessa 143 
lyöntiä. Sijat 2-5 menivät samalla 146 
lyönnin tuloksella Jari Leppäselle ( KosG), 
Ari Vauhkoselle (SHG), Timo Sirolle 
(RuG) ja Mika Sandellille (PGC). Järjestys 
määräytyi matemaattisella menetelmällä. 
Pasi Inoranta (GT) sijoittui kuudenneksi 
tuloksella 148 lyöntiä.

Senioripokaalit Lahden Golfissa
Lahden Golfin Mestari -kenttä toimi uu-
tena pelipaikkana perinteiselle Seniori-
pokaalit-kilpailulle. Sää oli edelleen suo-
siollinen golfin pelaamiseen ja kenttä erin-
omaisessa kunnossa. Siinäpä perusedelly-
tykset nautinnolliselle kisaviikonlopulle. 
Ensimmäisen päivän jälkeen oli johtoon 
siirtynyt par-tuloksella edellisen vuoden
voittaja Keimola Golfin Jukka Lehto nen 
kahden lyönnin erolla Tawast Golfin Juha 
Seliniin. Kolmantena oli Pickalan Jukka

Utriainen yhden lyönnin päässä Selinistä. 
Toisena päivänä ei kukaan pelaajista pys-
tynyt parempaan tulokseen kuin 75 lyön-
tiä, jonka pelasi kolme pelaajaa. Tulostaso 
muodostuikin selvästi heikommaksi kuin 
Lohjan kisassa pari viikkoa aikaisemmin. 
OoM pisteille pääsi Lahdessa 10 lyöntiä 
heikommalla tuloksella kuin Lohjalla. 
Vuoden 2017 voittaja Jukka Lehtonen 
uusi voittonsa ja selätti toiseksi ja kolman- 
neksi sijoittuneet Messilä Golfin Markku 
Utin ja Juha Selin kahdeksalla lyönnillä. 
Hopea- ja pronssisija määräytyi vät ma-
temaattisella menetelmällä. Kenttä sai  
pelaajilta paljon kiitosta kunnostaan ja se 
tulee toimimaan myös vuoden 2019 kisa-
kenttänä.
 
FST 2 Pickalassa 
Seniorien pääkiertueen kolmas osakil-
pailu pelattiin kesä-heinäkuun vaih-
teessa Siuntiossa Pickala Golf Clubissa 
Seniorimaajoukkueen konkari Ari Vauh-
konen ja viime vuoden seniorisankari 
Jukka Lehtonen jatkoivat siellä tuimaa 
kaksinkamppailuaan.

Suur-Helsingin Golfia edustava Ari 
Vauhkonen oli hyvässä vauhdissa lauan-
tain kisakierroksella alittaen Park-kentän 
ihannetuloksen yhdellä lyönnillä. Tourin 
kärkisijaa niukasti hallussaan pitänyt 
Keimola Golfin Jukka Lehtonen lähti 
ratkaisukierrokselle kahden lyönnin taka-
matkalta. Samassa ja viimeisessä ryhmässä 
kärkikaksikon kanssa taipaleelle starttasi 
seniorien juniorikaartiin kuuluva Golf 
Talman Timo Pulkkinen vain yhden lyön-
nin päässä Lehtosesta.

>>>

OnGolf Finnish Senior Tourilla oli naisilla tänä kautena seitsemän ja miehillä kuusi osakilpailua,
 johtuen siitä, että ainoastaan naiset pelasivat perinteisen Senior Open -kisan. Kisoista

 kolme oli SM-kilpailuja. Order of Merit -pisteitä miehet keräsivät kaikissa otte-
luissa ja naiset kuudessa parhaassa. Muutama vuosi sitten päätettiin, että 

naiset ja miehet pelaavat FST-kilpailunsa eri kentillä ja näin on saatu 
kuhunkin kilpailuun enemmän pelaajia mukaan. Seuraavilla sivuilla

 on raportti miesten ja naisten FST-kilpailuista lukuun ottamatta 
SM-kisoja, joista erilliset reportaasit toisaalla tässä lehdessä.

tour-voittajina
Haataja & vauHkonen 

Pickalan kisan avauspäivän kärkikolmikko Jukka Lehtonen, Ari Vauhkonen ja Timo Pulkkinen jutusteli letkeästi 
rangella ennen sunnuntain ratkaisukierrosta..

OnGolf FST:n avauskisa pelattiin St Laurencen kentällä. Kuvassa miesten pelaaman Pyhä Laurin 14. reikä.

Finnish Senior Tour 

Miesten Finnish 
Senior Tour
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tapahtuman.  
Seniorikisan voitto ratkesi vasta uusintareiällä Sarfvikin 

Pirkko Havukaisen kurottua huomaamattaan Lohjan Virpi 
Haatajan ensimmäisen päivän kolmen lyönnin etumatkan kiin-
ni takaysillä. Uusinnassa voittaja selvisi nopeasti: Pirkko onnistui 
jämäkästi pitämään pallon väylällä, mutta Virpin toinen lyönti 
suuntautui outiin. Voiton vei siis Pirkko, joka pelasi hienon tu-
loksen 74 toisena kisapäivänä. Viime vuoden voittajan Virpin en-
simmäisen kierroksen tulos 73 oli myös loistava. 

Näin Pirkko summasi onnistumistaan: ”Kahden päivän tu-
los +9 lienee oma ennätykseni ainakin vieraskentällä. Yksi birdie, 
27 paria ja ainoastaan 30 greeniputtia per kierros. Onnistumista 
edesauttoivat rennoin ja ripein rutiinein etenevät pelikave-
rit,  Pirjo Kortesoja ja Eeva Määttänen lauantaina ja Virpi sekä 
Minna Kaarnalahti sunnuntaina.”

Hill Side oli tulostasoltaan FST-kauden paras kilpailu. 
Kärkikolmikko pelasi singletulokset molempina päivinä, ja kaik-
kiaan seiskalla alkavia lukemia lyötiin 17 yhteensä 14 pelaajan 
voimin. Kentän par on toki 71.

Ansku kiertueen kärkeen Pickalassa
Naisten sarjassa neljännen osakilpailun voittoon kiri sunnun-
tain mainiolla kisakierroksella ja 156 lyönnin yhteistuloksella 
Forestilla St. Laurence Golfin Virpi Haataja. Kotikentällään kil-
paillut viime vuoden ykköspelaaja Anna-Maria Lehtonen taipui 
toiseksi, mutta siirtyi kuitenkin koko kiertueen johtoon ennen 
Haatajaa ja Pickalasta poisjäänyttä ja näin kolmanneksi pudon-
nutta Minna Kaarnalahtea.

Lehtonen oli kerännyt Finnish Senior Tourilla tähän men-
nessä yhteensä 206 pistettä ja johti Kaarnalahden edelle toiseksi 
noussutta Haatajaa reilulla kahdellakymmenellä pisteellä. Tourin 
kokonaisvoittoa kärkkyi tämän jälkeen moni naispelaaja, sillä pis-
teitä oli jaossa vielä kolmessa SM-kilpailussa.

Pirjo Sipronen

Ari Vauhkonen otti FST:n johtopaikan
Kärkikaksikko eteni sunnuntaina tasatahtia molempien päätyessä 
samaan 76 lyönnin kierrostulokseen. Pickalan sijoitukset pysyivät 
toisena kisapäivänä muuttumattomina, mutta kier tueen koko-
naistilanteessa Vauhkonen siirtyi johtoon vajaan viiden pisteen 

erolla. Osakilpailun kolmannen sijan jakoivat Timo Pulkkinen ja 
Sarfvikia edustava Jari Danielsson.

Miehet keräsivät Pickalasta paitsi tourin pisteitä myös 
meriittejä Hämeenlinnassa elokuussa pelattavien ESGA:n EM-
joukkuemestaruuskilpailujen valintoihin. Tässä kisassa pelistä pu-
tosivat nuoret seniorit, sillä ESGA edellyttää kisoissaan miehiltä 
edelleen 55 vuoden ikää. 

Tuuli tuiversi ja kiitosta satoi
Kilpailijat kiittelivät Pickalan kenttien kuntoa, etenkin niiden so-
pivan nopeita ja tasalaatuisia viheriöitä, sekä yleisesti kisajärjeste-
lyjä. Satikutia monelta sen sijaan sai tuuli, joka sunnuntaina vielä 
yltyi edellispäivästä. Kun aukeimmilla paikoilla voimakas tuuli 
taittoi puuskissa griinin lipputangon jopa neljänkymmenenvii-
den asteen kulmaan, lyönneissä riitti miettimistä.

Löytyi tosin kentältä kilpailija, joka sanoi löytäneensä tuu-
lesta hyvän ystävän toivoen siltä apuja viimeiselle reiälle asti.

Lopuksi
Mennyt pelikausi oli allekirjoittaneen ensimmäinen FST M50-
sarjan peräsimessä. Saimme pelata tourin kisat historiallisen 
upeissa pelikeleissä hienoilla kentillä. Minulla oli kunnia ja suuri 
ilo toimia maajoukkueiden kapteenina sekä Itävallan Diamond 
Golf Resortissa että Hämeenlinnassa, jossa myös otimme Cup-
joukkueiden Euroopan mestaruuden 22 vuoden tauon jälkeen.

Iso kiitos kaikille pelaajille miellyttävästä yhteistyöstä sekä 
erityiskiitokset kilpailujen järjestäjille ja järjestelytehtäviin osal-
listuneille!

Tapaamisiin viimeistään toukokuussa 2019
Kyösti Puustinen

FST 1 Lohjalla
Kauden avajaiskilpailu on aina mukava jälleennäkeminen talven 
jälkeen. Iloinen puheensorina ja kuulumisten vaihto on pelaajien 
kesken iloista katsottavaa ja kuultavaa. 

Hyvissä olosuhteissa pelattu kisa toi Sarfvikin Anne Kokolle 
ensimmäisen voiton Senior Tourilla. Anne luonnehti voittoaan 
näin:

”Ensimmäinen Senior Tourin voittoni heti kauden al-
kuun tuntui todella hyvältä. Varsinkin kun oli tiedossa, että kak-
si kisaa kesäkuussaa jää osaltani väliin. Tasaisella pelillä yltää nä-
köjään hienoon lopputulokseen St. Laurencen hyväkuntoisella ja 
tutulla kentällä. Tästä sai mainion startin kauteen.”

Kilpailussa toiseksi tuli Pickalan Anna-Maria Lehtonen. 
Kolme pelaajaa päätyi tasatulokseen kolmannesta sijasta. 
Hyvinkään Golfin Tarja Lähteinen, Pickalan Sirkku Perttilä ja 
Minna Kaarnalahti. Toisen päivän parhaasta kierrostuloksesta 
vastannut Tarja palkittiin näin kolmannella palkinnolla. 

Senior Open Ruukissa
Tiukasta kilpailukalenteriaikataulusta johtuen vain naiset pelasi-
vat yksipäiväisen Senior Openin ja siihen liittyvän parikilpailun.  
Tämä kilpailu pelattiin nyt viimeisen kerran.   

Ruukissa huokui mukava tunnelma paikallisten pelaajien 
ja vieraiden kesken. Ruukissa todella tunsi itsensä tervetulleeksi. 
Seurassa kisajärjestelyistä oli huolehdittu hyvin. Kentän griinit 
olivat huippukuntoiset ja saivat pelaajilta kiitosta kautta linjan. 
Kilpailun voitti Sarfvikin Minna Kaarnalahti hyvällä tuloksella 
75, Talman Tuija Lindvall oli toinen ja kotikentällään pelannut 

Satu Huotari oli kolmas tasatuloksella 79 Tuijan kanssa. 
Parikilpailun, joka on tasoituksellinen kilpailu, voitti 

Talman pari Tuija Lindvall & Tiina Kukkonen-Suvivuo. 

Senioripokaalit Hill Sidessa
Senioripokaalit pelattiin tänä vuonna Hill Siden hyväkuntoisel-
la kentällä. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Mid-naisten tourin 
kanssa. Molemmat pelasivat oman kilpailunsa peräkkäislähtöinä. 
Formaatti toimi hyvin ja sai kiitosta molemmin puolin. Kahden 
tourin yhdistäminen toi kentälle yhden suuremman kokonais-

OnGolf FST:n avauskisa pelattiin Lohjan St Laurencen kentällä. Kuvassa kisan viisi 
parasta. Keskellä voittaja EGS:n Timo Karttaavi, muut vasemmalta Timo Siro RuG 
(4.), Ari Vauhkonen SHG (3.), Mika Sandell PGC (5.) ja Jari Leppänen KosG (2.).

Naisten Finnish Senior Tour Tänä vuonna sekä miesten että naisten Finnish Senior 
Tour -valtikka vaihtoi omistajaa. Miesten puolella se on 
tosin jo monena vuotena aikaisemminkin ollut Ari Vauh- 
kosen kädessä, mutta naisten puolella saatiin kokonaan 
uusi haltija. Lohjan Virpi Haataja kävi viimeiseen SM-
reikäpeli kisaan asti tiukan mutta voitokkaan taistelun 
tittelistä Anna-Maria Lehtosen kanssa. 

Ari Vauhkonen näytti nuoremmilleen jälleen kerran kaapin pai-
kan ja valtasi FST:n Order of Merit -ykköspaikan miesten tourilla 
yli 120 pisteen erolla seuraavaan. Arille voitto oli jo viides!

Toiseksi sijoittui Jyväs-Golfin Matti Moi lanen ja kolman-
neksi viime vuoden voittaja Keimola Golfin Jukka Lehtonen.

Naisten rankingissa Anna-Maria Lehto nen oli kerän-
nyt Pickalan kisaan mennessä yhteensä 206 pistettä ja johti 
Kaarnalahden edelle toiseksi noussutta Virpi Haatajaa reilulla 
kahdellakymmenellä pisteellä. Tourin kokonaisvoittoa kärkkyi 
siinä vaiheessa moni naispelaaja, sillä pisteitä oli jaossa vielä run-
saasti edessäolevissa touriin kuuluvissa SM-kisoissa. 

Loppupeleissä FST:n voitto oli kahden kauppa. Lyöntipeli-
SM:ssä Virpi oli toinen ja Ansku viides, FSO:ssa Ansku puoles-
taan vei kullan ennen Virpiä, mutta Reikäpeli-SM:n finaalivoitto 
Anskusta ratkaisi FST-tourin voiton lopulta Virpille. Näin valtik-
ka vaihtoi omistajaa myös naisten osalta. 

Miesten seurajoukkuerankingissa puhalsivat uu det tuulet. 
Viime vuonna yhdeksänneksi sijoittunut Pickala Golf valtasi kär-
kipaikan yli 240 pisteen erolla toiseksi tulleeseen Golf Talmaan, 
joka ei viime vuonna mahtunut 10 parhaan seuran listalle. 
Kolmanneksi tuli kestomenestyjä Jyväs-Golf.

 

Pickalan kisan viimeinen naisryhmä valmistautuu starttiin Forestin ykköstiillä. 
Vasemmalta Annika Ahlstedt, Pirjo Kortesoja ja Anna-Maria Lehtonen.

Senioripokaalien viisi parasta. Vasemmalta Virpi Haataja, Pirkko Havukainen, Minna 
Kaarnalahti, Satu Huotari ja Riitta Jutila.

Order of Merit

Miehet    											pist.
1.	  Vauhkonen	Ari,	SHG	 592,25	
5.	 Moilanen	Matti,	JG	 468.00
3.	 Lehtonen	Jukka	KGV		 460,65
4.		 Kaske	Peter,	KGC	 418,75
5.	 Savonen	Leo,	SGC	 527.00
6.		 Särkkä	Jussi,	PGC	 337,50

Naiset	 		pist.
1.	 Haataja	Virpi,	StLG		 408,75			
2.	 Lehtonen	Anna-Maria,	PGC	 388,50
	3.	 Kaarnalahti	Minna,	SGC	 292,50
4.	 Havukainen	Pirkko,	SGC	 259.00
5.	 Lassila	Sointu,	KGV	 196,75	
6.	 Huotari	Satu,	RuG	 184,50	

seurat (miehet)  	pist.
1.	 Pickala	Golf	Club	 1182,50	
2.	 Golf	Talma	 938,21
3.	 Jyväs-Golf	 912,96	
4.	 Helsingin	Golfklubi	 906,50
5.	 Sarfvik	Golf	Clubi	 793,00
6.	 St	Laurence	Golf	 756,66

seurat (naiset)  	pist.
1.	 Sarfvik	Golf	Club	 773,00
2.	 Pickala	Golf	Club	 720,75
3.	 St.	Laurence	Golf	 474,00
4.	 Helsingin	Golfklubi			 301,25
5.	 Nokia	River	Golf			 296,00
6.	 Hyvinkään	Golf	 258,25

fiNNish seNior tour    orDer of Merit

Finnish Senior Tourin vuoden 2018 voittajat Virpi Haataja StLG ja Ari Vauhkonen SHG.

Finnish Senior Tour 
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Aluetourilla pelattiin kaudella 2018 seitsemällä alueella kulla-
kin kolme osakilpailua. Ensimmäistä kertaa aluetourin kil-
pailut hoidettiin SGS:n Golf boxissa. Talven aikana aluekoor-
dinaatorit opastettiin golfboxin käyttöön. Aluekoordinaattori 
organisoi oman alueensa kilpailut eli käy neuvottelut kenttien 

edustajien kanssa osakilpailujen järjestämisestä, hoitaa golfboxiin kilpailu-
jen tiedot, arpoo golfboxissa peliryhmät ja varmistaa tulospalvelun. Hän 
opastaa myös seurojen caddiemasterit golfboxin käytössä tulosten syöttä-
misessä ja kilpailun lopettamisessa. Koordinaattorin tekemänä siirtyvät 
tulokset Order of Merittiin. Uutena aluekoordinaattorina Uudellamalla 
aloitti Jukka Paakki (HSGC).

Lopullisessa Order of Meritissä huomioimme jokaisen osakilpailun 
tulokset. Havaintona tästä voidaan todeta, että viimeiseen osakilpailuun 
osallistui edellistä vuotta enemmän pelaajia ja tässä kilpailussa ratkesi mo-

Aluetourin 
suosio	kasvaa	edelleen

Ilottelua	Aluetour-finaalissa	
RUUHIKOSKELLA

aluetour fiNaali 
Aluetourin loppukilpailun 
kunkin sarjan kolme parasta

N50	(lyöntipeli	hcp)
1.		Jaana	Nyström	ReG		 66
2.		Maarit	Leinonen	PaG		 71
3.		Maarit	Lepomäki	PGK	 71

N65	(Stableford	hcp)
1.		Katriina	Karvonen	IGS		 36	p	
2.		Eira	Lemetyinen	JG		 35	p
3.		Marja	Nissinen	RTG	 34	p

M50	(lyöntipeli	hcp)
1.		Jari	Anttila	RG		 	 69
2.		Lassi	Salminen	IG		 71
3.		Kari	Rannasmaa	KarG	 72

M60	(lyöntipeli	hcp)
1.		Markku	Pienimäki	KGV		 69
2.		Seppo	Renko	JGS	 72
3.		Mauri	Lehtinen	PG		 72

M65	(lyöntipeli	hcp)
1.		Rauno	Hietamäki	UGK		 71
2.		Elis	Ask	NGK		 	 71
3.		Tenho	Hakola	EPG		 72

M70	(lyöntipeli	hcp)
1.		Alpo	Klasila	PaG			 66
2.		Simo	Mikkola	AGK		 69
3.		Matti	Pihlajisto	GG		 72

Nevas Golfissa tiukkaa tuloskorttien vertailua vas. Heikki Saarinen, Jukka Paakki, Dick Bärlund 
ja Hannu Virtanen

aluetouriN osallistujaMäärät 2018
sarjat  N50 N65 M50  M60  M65  M70

LOUNAIS-SUOMI 34  36  62  61  77  115

UUSIMAA 35  69  74  61  118  149

HÄME 26  26  38  63  58  120

KAAKKOIS-SUOMI 24  37  32  46  65  92

POHJANMAA 31  33  23  41  78  132

KESKI-SUOMI 33  36  37  48  68  106

POHJOIS-SUOMI 43  50  43  65  89  88

Finaali  12  15  16  19  29  41

yhteensä 238  302  325  404  582  843

Ilmassa oli suuren urheilujuhlan 
tuntua, kun lauantaina 8.9. klo 
9:15 nostettiin Etelä-Pohjanmaan 
Golfissa Ruuhikoskella salkoon 
Suomen lippu. Alkamassa ei tosin 

ollut Suomi-Ruotsi -maaottelu vaan vie-
lä hienompi urheilutapahtuma, seniorien 
Aluetourin finaali. Lipunnostoa säes-
ti vuo den 1989 tangokuninkaan Risto 
Nevalan esilaulama Maamme-laulu, jon-
ka jälkeen jaettiin kisainfoa ja käytännön 
ohjeita. Tangokuningas lauloi vielä oodin 
golfpallolle, ”Säkuulutpäivään jokaiseen,
säkuulutaamuunjailtaan…”, minkä jäl-
keen oltiinkin valmiita yhteislähtöön.

Finaaliin oli kutsuttu yhteensä 132 
Aluetour-osakilpailuissa parhaiten me-
nestynyttä pelaajaa ympäri Suomea. 
Muutaman poisjäännin jälkeen finaaliin 
osallistui yhteensä 129 pelaajaa ja lisäksi 
13 pelaajaa varsinaisen finaalin ulkopuo-
lella pelatussa sarjassa SGS-hallinto. Eri 
sarjoihin kutsuttiin finalisteja suhteessa 
niiden osakilpailuissa pelanneiden mää-
riin, joten N50-sarjassa oli 12 pelaajaa, 
N65-sarjassa 14 pelaajaa, M50-sarjassa 
16 pelaajaa, M60-sarjassa 19 pelaajaa, 
M65-sarjassa 28 pelaajaa ja suurimmassa 
M70-sarjassa 40 pelaajaa. N65-sarjassa pe-
limuotona oli pistebogey, muissa sarjoissa 
tasoituksellinen lyöntipeli.

Vaikka Aluetour on klubipelaajien
kilpailu, se otetaan tosissaan, muttei toi-
vottavasti kuitenkaan liian vakavasti.

 Niinpä jo perjantaina reilusti yli 100 
kilpailijaa kävi tutustumassa kenttään etu-
käteen ja ottamassa askelmittoja. Itse en 
muilta velvoitteiltani ehtinyt pelaamaan 
harjoituskierrosta vaan delegoin sen mu-
kaan lähteneelle puolisolleni. Monilla 
muillakin kilpailijoilla näytti olevan tuki-
henkilö matkassa. Finaalitapahtumaan 
tultiin, varsinkin vähän kauempaa, suu-
remmalla porukalla viettämään pohjalaista 
laatuaikaa.

Kentän väylät olivat monin paikoin 
epätasaiset, joten finaalissa oli siirtosääntö 
voimassa. Viheriöt olivat melko tasalaatui-
set, mutta jostakin selittämättömästä syys-
tä moni pelaaja (minä muiden mukana) 
tuskaili puttaamisen kanssa. No, useim-
miten vika on pelaajassa eikä kentässä, 
joten ei muuta kuin suunta puttigriineille 
harjoittelemaan.

Yleisimmin kuultu kommentti ken-
tästä oli, että se on ”mielenkiintoinen”. 
Luonnehdinta pitää todella hyvin paik-
kansa takaysin osalta: vaikka luulisi, että 
Pohjanmaa on kauttaaltaan tasamaata, 
oli Ruuhikoskelta onnistuttu löytämään 
golfkenttää varten oikein kunnon mäki-
maasto. Kun mäkien ja väylien välissä vielä 
virtaa palloja syövä Nurmon joki, voidaan 
todeta, että jälleen kerran ”mielenkiintoi-
nen” on synonyymi sanalle ”sikavaikea”. 
”Mielenkiintoisen” takaysin vastapainoksi 
Ruuhikosken etuysi on ”tavanomainen” 
eli ainoastaan ”vaikea”.                      >>>

Ruuhikosken kilpailutoimikunnan puheenjoh-
taja Antti Lammi (kolmas oikealta) on päässyt 
yhteis kuvaan Aluetourin finaalin sarjavoitta-
jien kanssa. Sarjojen voittajat vasemmalta; 
N50 Jaana Nyström, Revontuli Golf, 
N65 Katriina Karvonen, Iitin Golfseura, 
M50 Jari Anttila, Rauma Golf,  
M65 Rauno Hietamäki, Uudenkaupungin GK,
M70 Alpo Klasila, Paltamon Golf. 
Kuvasta puuttuu sarjan M60 voittaja Markku 
Pienimäki, Keimola Golf Vantaa

nessa tapauksessa myös rankingin lopullinen järjestys.
Finaali pelattiin 8.9.2018 Ruuhikoskella Etelä-

Pohjanmaan Golfin järjestämänä. EPG:n kilpailu-
organisaatio onnistui järjestelyissään erinomaisesti. 
Finaalissa palasimme yhteislähtöön, jossa kierrosajan 
keston on todettu olevan pienempi haitta kuin kimp-
pakyytiläisten odottelu klubilla. Suuren tapahtuman 
tuntua lisää myös, kun kaikki pelaajat ovat startissa 
yhtä aikaa ja palkintojenjako tuntuu arvokkaammalta 
suuremman joukon ollessa paikalla.

Osallistujamäärissä on kasvua edelliseen vuoteen 
243 suoritusta eli n. 10%. Tilastosta huomiotavaa 
on naisten lisääntynyt aktiivisuus ja sarjan M70 osal-
listujamäärän suuri kasvu. Alueilla suurin kasvu oli 
Uudellamaalla ja Pohjan maalla.

Aluetourilla on takana onnistunut kausi. Esitän 
kiitokseni aluekoordinaattoreille, mukana olleiden 
kenttien henkilökunnille ja vapaaehtoisille sekä jokai-
selle Aluetourille osallistuneelle kilpailijalle.

Senioritoimikuntien alueellisia tilaisuuksia pidet-
tiin viidellä seitsemästä alueesta: Lounais-Suomessa, 
Uudellamaalla, Hämeessä, Kaakkois -Suomessa ja Kes-
ki-Suomessa. Kokoonkutsujina toimineet aluekoor-
dinaattorit saivat paikalle edustajat lähes jokaisesta 
alueensa seurasta. Lopuksi pelasimme seurojen välisen 
joukkuekilpailun. Antina tilaisuuksista saimme jälleen 
hyviä vinkkejä toimintamme kehittämiseksi ja tehtiin-
pä siellä sopimuksiakin seurojen välisestä yhteistyöstä.

Nyt ladataan vilkkaan kauden jälkeen akkuja, ku-
kin omalla tavallaan, ja tullaan taas mukaan suurella 
joukolla kauden 2019 kilpailuihin ja tapahtumiin.

Paavo reunanen
Aluetourista vastaava kiertuepäällikkö
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GoLfrISTIKKo 3
Nyt ei tarvitse ristikkoa tehdä pelkästään omaksi iloksi, vaan myös palkinnon toivossa. Kaikkien ristikon oikein täyttäneiden kesken arvotaan SGS:n 
pikee-paita. Lähetä ratkaisusi ristikon laatijalle Helena Rajalle 31.12.2018 mennessä joko sähköpostitse (helena.rajalat@gmail.com) tai kirjeitse (Eerontie3,
01900Nurmijärvi). Kerro myös paitakokosi ja sähköpostiosoitteesi. Voittajan nimi julkaistaan SGS:n nettisivuilla ja voittajalle ilmoitetaan heti arvonnan
jälkeen tammikuun alussa.
Helena on Kytäjä Golfin senioripuheenjohtaja ja palautetta saa mielellään antaa myös muuten hänelle tai lehden toimitukseen (ole.johansson@ecsad.inet.fi). 
Viereisellä sivulla edellisen ristikon ratkaisu. 

Nimi ............................................................       Sähköpostiosoite .............................................@............... Paidan koko M/N ............
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GOLFRISTIKKO 2
Kevään lehden golfristikon ratkaisu.

Tuloksenteon vaikeudesta kertoo esimerkiksi se, että vaikka 
kisassa oli Aluetourin parhaita senioripelaajia, oli heidän lyönti-
keskiarvonsa niinkin korkea kuin 92,04 (par 72). Vaikein väylä 
oli jyrkkään ylämäkeen pelattava 15, jolla pelattu keskiarvo oli 
5,70 eli 1,7 yli parin. Itse sorruin sutimaan griinillä tuplabogin. 
Tilastollisesti kentän helpoinkaan väylä ei ollut kisassa aivan ka-
kunpala: par 5 -väylällä 7 keskiarvo oli 6,01 eli sekin yli bogin. 
Tällä väylällä onnistuin laskemaan keskiarvoa pelaamalla hienon 
parin.

Koska kenttä oli mielenkiintoinen ja pelaajia paljon, kestivät 
kierrokset vähintään 5,5 tuntia. Lounaan jälkeen päästiin kuiten-
kin jakamaan palkintoja vielä hyvissä ajoin ennen auringonlas-
kua. Mitalistit löytyvät edellisellä sivulla olevasta taulukosta.

Kisassa pelattiin myös perinteiset erikoiskilpailut. Miesten 
pisimmän draivin tirvaisi väylällä 5 Seppo Vehka-aho (Messilä 
Golf ) ja naisten pisimmän draivin väylällä 11 Anna-Kaisa Koitto 
(Etelä-Pohjanmaan Golf ). Lähimmäs lippua pääsi naisista väyläl-
lä 6 Maarit Lepomäki (2,26 m), ja miehissä nähtiin väylällä 12 
sellainen ihme, että minä (Hill Side Golf ) kuittasin kenkäpussu-
kan ja tilpehöörit itselleni. Rauta 9 -lyönti oli lähes täydellinen, 
mutta 1,05 metriä pitkä birdie-putti olikin sitten tietysti liian 
”mielenkiintoinen”.

Aluetour-finaali oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja 
mukava tapahtuma: aurinkoinen ja poutainen sää piti seniorien 
jäsenet vetreinä, peliseura oli parasta a-luokkaa, kenttä oli sopi-
vasti erilainen verrattuna tavallisiin puistokenttiin ja järjestelyt 

toimivat moitteettomasti. Klubilla yleisesti kuultuihin kehuihin 
olikin tällä kerralla helppo yhtyä eikä neljän tunnin kotimatka 
tuntunut raskaalta.

teksti: Jukka Paakki, 
kuvat: Henna niemi

Ruuhikoskella starttia odottelemassa vasemmalta Ossi Sorjonen huoltajansa Raija 
Sorjosen tukemana, Kari Hiukka, Jukka Paakki yhdessä valmentajansa Anne Paakin   
kanssa sekä EPG:n kilpailutomikunnan pj. Antti Lammi.
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Golfin positiiviset terveysvaikutukset

Tiesitkö, että pelaaja kävelee yhden golfkierroksen aikana keski-
määrin 8,2 km. Tämä reippailu yhdessä lyöntisuoritusten sekä 
golfkärryjen vetämisen tai kantobägin kantamisen kanssa kulut-
taa paljon energiaa, keskimäärin n. 1200-1800 kcal/ golfkierros, 
joten liikunnaksi golfia voi siis hyvällä omalla tunnolla kutsua. 
Teho ja vauhti eivät kuitenkaan ole riittäviä kohottaakseen kunto-
asi pelkällä pelaamisella. Se täytyy tehdä peliaikojen ulkopuolella.  

Koska golfkierros kestää 4-5 tuntia, asettaa se kestävyyskun-
nolle omat vaatimuksensa. 
Kun kestävyyttä on riittäväs-
ti reservissä, pysyy peliasen-
to ja keskittyminen kasassa 
kierroksen viimeisille väylille 
saakka. On myös hyvä tietää, 
että kaikki yksittäisen lyön-
nin vaiheet toistuvat yhden 
golfkierroksen aikana jopa 
100-150 kertaa (harjoituss-
wingit mukaan lukien), joten 
kestävyyskunnon lisäksi myös 
lihaskunnon tulee olla lajin 
edellyttämällä tasolla. 

Golf on mitä parhainta 
terveysliikuntaa. Kaksi-kolme 
kierrosta viikossa pelaavien 
golfareiden vyötärön ja olka-
varren rasvapoimut saattavat 
ohentua jopa kymmenyksen pelikauden aikana. Myös kävelykes-
tävyys paranee ja keskimääräinen sydämen syke laskee tutkimus-
ten mukaan jopa viisi lyöntiä minuutissa, jolloin elimistön kyky 
toimia tavallisessa arkirasituksessa paranee. 

Koska golf on rasitustasoltaan kevyttä tai hieman rasittavaa 
liikuntaa, on sillä myönteisiä vaikutuksia myös verenpaineeseen 
sekä kolesteroliin. Tutkimusten mukaan hyvä kolesteroli lisääntyy 
pelikauden aikana keskimäärin viisi prosenttia ja huono koleste-
roli sekä triglyseridit laskevat saman verran. 

 
paranna peliäsi fysiikkaan panostamalla 
Vaikka golf on hyvä terveysliikuntamuoto, ei pelikauden aikana 
saavutetut terveysvaikutukset kestä seuraavaan kauteen asti ilman 
säännöllistä kuntoliikuntaa myös talvikaudella. Koska pelikausien 
välinen aika on yleensä itse pelikautta pidempi, on hyvä suunni-
tella omaa kuntoharjoittelua myös sen ulkopuolelle. 

Golfin pelaaminen vaatii hyvää kestävyyskuntoa, lihaskun-
toa, kestävyyttä, lihastasapainoa ja liikkuvuutta. Monen golfarin 

kierros saattaa hajota kierroksen loppupuolella, koska keskitty-
minen häiriintyy energian vähyyden sekä hapenkuljetuselimistön 
kunnon heikkouden johdosta. Keskittymiskykyyn vaikuttavat 
monet erilaiset tekijät, eikä varmasti vähiten fyysinen kunto. Eri 
tutkimusten mukaan 40-60% golfaajista kärsii huonosta fyysises-
tä kunnosta, joka haittaa tai jopa estää normaalin pelaamisen.

  
parempi kunto – rennompi suoritus

Heikon lihaskunnon sekä –tasapainon seurauksena myös rasi-
tusvammojen määrä kasvaa. 
Mikäli huomaat pelikauden 
aikana kipeyttä selässä tai vai-
voja lonkan alueella tai har-
tiaseudulla, on oletettavaa, 
että käytät näiden alueiden 
lihaksia joko liian vähän tai 
yksipuolisesti. Siksi olisikin 
järkevää ja myös tehokasta 
kehittää fyysistä kuntoa. Oma 
kehosi usein kertoo, kun se 
vaatii huoltoa tai harjoitusta. 
Yleensä juuri silloin kun fyy-
sinen aktiivisuus tuntuu vas-
tenmielisimmältä, tarvitsem-
me sitä kaikkein eniten.

Kun fysiikka on hyvällä 
tasolla, pystyt tekemään ta-
saisia, hyviä suorituksia kier-

roksen ajan käyttämättä siihen liikaa energiaa. Lihakset toimivat 
oikeassa järjestyksessä rennosti, eivätkä estä kireydellään tasapai-
noista suoritusta.

 
lajinomaisuudella lisää motivaatiota 
Tiesitkö, että golfari voi lisätä svinginsä pituutta jopa parikym-
mentä metriä pelkästään liikkuvuuttaan parantamalla. Erilaiset 
selkärangan, lantion ja olkanivelen liikkuvuutta parantavat har-
joitteet tekevät lyönnistä laajemman, rennomman sekä tehok-
kaamman. Kun liikkuvuuden lisäksi harjoitetaan vielä lihas-
kuntoakin, on voimaa reservissä, eikä lyönnistä tule väkinäisen 
kulmikas. Hyvä kestävyyskunto mahdollistaa stanssin ja koko 
liikesuorituksen pysymisen mahdollisimman identtisenä koko 
golfkierroksen ajan. Hyväkuntoisen henkilön keskittyminen säi-
lyy skarpina aina kierroksen viimeisille väylille saakka, jolloin pe-
laaminen on nautinnollista ja tuloksekasta. 

nico manninen
personal trainer 

easyfit kokkola

Golfkausi päättyy 
   – kuntoilukausi alkaa

Tilamme ovat tyylikkäät sekä laitteet laadukkaat ja 

helppokäyttöiset. Tarjoamme edulliset toistaiseksi 

voimassa olevat asiakkuudet ilman sitoutumista, 

laadukkaan kuntosalin ja päivittäin runsaan 

valikoiman non-stop-ryhmäliikuntatunteja. 

Tarjous Suomen Golf Seniorit ry:n jäsenille:

  aloitusmaksu 0 € (norm. 29,90 €)

  veloitukseton golf-kuntosaliharjoitusohjelma

  veloitukseton liikuntaneuvonta

  yhden keskuksen käyttöoikeus 29,90 €/kk

  kaikkien keskusten käyttöoikeus 39,90 €/kk

Lunasta etusi verkko-
kaupassa EasyFit.fi
koodilla SGS18Y

LIIKUNTAKESKUS
 EASYFIT

Voimassa 1.9.–31.12.2018. Varaudu esittämään 
voimassaoleva jäsenkorttisi kulkuavainta noutaessasi.

SGS18Y
ka
mp
an
jak
oo
di

Varsinainengolfinpelaamineneijuurikaankehitälajissavaadittavia
fyysisiäominaisuuksia.Oheisharjoittelunmerkityskorostuumyösgolf-
kaudenlyhyydenvuoksi.Vuodestareilupuolikasonaikaa,jolloinken-
tilleeipääsepelaamaan.Tällöinharjoittelunonhyväpainottuapelissä
vaadittavienkunto-ominaisuuksienkehittämiseen,jottaseuraavakausi
olisiedellistäkinnautinnollisempijatuloksekkaampi. 
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M50 Haastajatour ja M60 Tour 

>>>

Nuorimmat seniorit aloittivat Tourkauden 19.-20.5. kun Saloon 
kokoontui 106 golfaria aurinkoisessa, mutta navakan pohjoistuu-
len viilentämässä säässä kaksipäiväiseen kilpailuun. Viikonlopun 
sääolosuhteet eivät olleet parhaat mahdolliset, sillä perjantaina 
kentän kasteli melkoinen sateenmyräkkä ja lauantaina pohjoi-
nen tuuli piti kelin viileänä ja vaikka tuuli kääntyikin lounaaseen 
ja keli lämpeni, olosuhteet olivat edelleen haastavat. Parhaiten 
olosuhteet hallitsi Salon oma pelaaja Tommi Vainio yhteistu-
loksellaan 159 voittaen niukasti Pirkkalan Markus Heikkilän ja 
Messilän Juha Sillmannin yhdellä lyönnillä. 

M60 Tourin aloitus tapahtui kaksi viikkoa myöhemmin 
hankalana Lakkiaisviikonloppuna Meri-Teijossa. Kisaan lähti ai-
noastaan 80 pelaajaa ja opetus oli se, että Lakkiaisviikonloppuna 
voi järjestää yhden päivän kisan sunnuntaina, mutta ei kahden 
päivän kisaa. 

Sää oli jo huomattavasti lämmennyt, mutta Meri-Teijon 
erikoisuus on se, että noin puolenpäivän aikaan nousee meri-
tuuli, joka myöhemmin iltapäivällä voi olla hyvinkin navak-
kaa. Parhaiten nämä tuulet hallitsi Suur-Helsingin Ari ”Pappa” 
Vauhkonen, joka pelasi tuloksen 155 (74-81), Pekka   Lindemanin 
ja Seppo Pakolan päätyessä molempien 157 lyöntiin. Pekka 
Lindemanilla olisi ollut erinomaiset mahdollisuudet voittaa koko 
kisa, mutta hän teki molempina päivinä 18. reiällä valitettavasti 
tuplaparin.

Traaginen tapahtuma synkensi tunnelmaa 
Hirvihaarassa
M50 Haastajatourin kilpailu Hirvihaaran Golfin kentällä Mänt-
sälässä 16.6. keskeytettiin kuolemantapauksen vuoksi. Kilpailun 
loppupuolella startannut pelaaja sai sairauskohtauksen muuta-
man reiän jälkeen valittaen hengitysvaikeuksia, joten hänet nou-
dettiin autolla kentältä ensiapuun. Paikalle hälytetyt ensihoitajat 
ja FinnHems-lääkärihelikopterin henkilökunta yrittivät elvyttää 
pelaajaa, mutta ponnisteluista huolimatta hän menehtyi.

Kilpailun johto päätti keskeyttää kilpailun välittömästi ja 
kutsui kaikki kentällä vielä olleet pelaajat takaisin. Menehtynyttä 
kanssapelaajaa kunnioitettiin kilpailupaikalla hiljaisella hetkellä. 
Hirvihaaran Golf, Suomen Golfseniorit ja kilpailun johto esit-
tivät menehtyneen pelaajan läheisille ja ystäville osanottonsa ja 
surunvalittelunsa.

M60 Tourin toinen osakilpailu pelattiin sunnuntaina 17.06. 
Espoon Ringside Golfissa. Kilpailuun osallistui 97 pelaajaa. 
Päivän kilpailun voitti Ari Vauhkonen (SHG) upealla tuloksel-
la 70 (-3) ennen Nevaksen Seppo Pakolaa, 74 ja Kulloon Peter 
Kaskea, myös 74. Hcp-sarjan voitti Wiurilan Klaus Löfberg tu-
loksella 70 netto. 

Hirvihaarassa pelatun kilpailun uusimiselle löydettiin vapaa 
aika vasta elokuun 13. maanantaina. Valitettavasti ainoastaan 

62 kilpailijaa pääsi osallistumaan tähän uusintakilpailuun, jossa 
ei luonnollisesti peritty kilpailumaksua. Ne pelaajat, joilla ei ol-
lut tilaisuutta osallistua, voivat pelata vapaasti yhden kierroksen 
Hirvihaarassa kauden 2019 mennessä. Uusintakilpailussa parhai-
ten pelasivat Aarre Salonen ViGS, 75, Kari Kekkonen SHG, 76 
ja Risto Westermarck MGC, 77.

Hellettä Kanavagolfissa ja Koski-Golfissa
Kauden kolmas osakilpailu pelattiin Vääksyn Kanavagolfissa 
13.07. Kilpailu osui melkoiselle hellejaksolle, ja kilpailuun osal-
listuneet saivat kärvistellä yli 30 asteen helteessä ja nesteitä var-
masti kului. Toimitusjohtaja Jyrki Jalli tiimeineen oli trimmannut 
kentän hyvään kuntoon. Kisan vaativuutta Kanavagolfissa lisäsi 
se, että se pelattiin tiiltä 61, koska kenttä olisi ollut liian lyhyt 
Haastjatourpelaajille pelattuna tiiltä 56, ja sitä olisi jouduttu 
muuttamaan liikaa. Parhaiten pidemmän kentän saloja hallitsikin 
sitten Kanavagolfin oma pelaaja, Eero Pöhö, 77 lyöntiä, vaikka hä-
nelle hyvän vastuksen antoi Nokian Harri Rasimus samalla tulok-
sella. Sijoituksen ratkaisi kuusi viimeistä reikää. Kolmannen sijan 
vei Masterin Mika Fagerström ennen Messilän Juha Sillmannia, 
molemmilla 78 lyöntiä, takaysi ratkaisi.

M60 Tour kokoontui kaksi päivää myöhemmin Koski-
Golfissa Kuusankoskella. Sää oli jopa helteisempi kuin Vääksyssä, 
luultavasti myös korkean ilmankosteuden vuoksi, jota lienee li-
sännyt myös kova ukkossade edellisenä päivänä. Tämän johdosta 
kentällä oli myös paikoin tilapäistä vettä.

Parhaiten kuumuutta kesti SHG:n Ari Vauhkonen, joka 
pelasi kentän pariin, eli 73 lyöntiä. Seppo Pakola Nevaksesta jäi 
hänestä kaksi lyöntiä. Pertti Sallilalla Messilästä ja Risto Rautiolla 
Jyväs-Golfista oli sama tulos 76 lyöntiä, mutta Pertti oli kolmas 
paremmalla sisääntulolla. Paras hcp-tulos oli Tapio Lappalaisella 
Espoon Ringside Golfista, netto 68.

M60 Tourin lyöntipelin SM-kisat pelattiin juuri ennen 
Hämeenlinnan EM-kisoja Hartolassa ja ne on käsitelty erikseen 
SM-kilpailuosiossa.

M50 Haastajatour päätökseen Rönnäsisä
M50 Haastajatourin viimeinen osakilpailu pelattiin Sea Golf 
Rönnäsissä 12.08. Kilpailupäivän aamuna kentän ja myös aikai-
sin lähteneet pelaajat kasteli hurja rankkasade. Vettä tuli todella 
hurjasti ja sen näki myös moottoritiellä, jolla olin parhaillaan tu-
lossa Rönnäsiin.  Ajonopeutta oli laskettava reippaasti, sillä tuntui 
siltä, että olisi ajanut vuolaasti virtaavassa purossa.

Messilän Juha Sillmann hallitsi parhaiten märän kentän pe-
laten tuloksen kaksi yli parin. Hänen takanaan Espoon Ringsiden 
Jouko Latvakangas ja Messilän Mohamed El-Ghaoui pelasivat 
molemmat 77 lyöntiä Joukon voittaessa paremmalla sisääntulolla.

Voitollaan Juha sinetöi myös Ranking-voittonsa. Seuraavina 
olivat 2) Markus Heikkilä, Gpi 3) Jukka Salo, VGH 4) Jouko 
Latvakangas, ERG 5) Mohamed El-Ghaoui, MeG ja 6) Tommi 
Vainio, SaG.

M60 Tourin viidentenä osakilpailuna oli vielä jäljellä SGS-
reikäpelimestaruuskisa, joka pelattiin Espoon Golfseurassa 
elo-syyskuun vaihteessa. Parhaiten eri otteluissa onnistui Pekka 
Lindeman, NRG, joka finaalissa voitti Kymen Golfin Jouni 
Nykäsen 3/2. Pronssiottelussa Peter Kaske, Kullo Golf voitti 
NRG:n Jyrki Hiilivirran yhdellä reiällä.

M60 Tourin rankingin voitti Ari Vauhkonen, SHG 2) Peter 
Kaske, KGC 3) Seppo Pakola, NG 4) Kari Nyman, StLG 5) 
Pekka Lindeman, NRG ja 6) Markus Heikkilä, GPi.

Kristian toivio

M50 Haastajatourin rankingin mitalimiehet oikealta: 
1) Juha Sillman MeG, 2) Markus Heikkilä GPi ja 3) Jukka Salo VGH.

M60 Tourin rankingin mitalimiehet oikealta: 
1) Ari Vauhkonen SHG 2) Peter Kaske KGC ja 3) Seppo Pakola NG.

Hartolan Golf, jonka klubitalo kuvassa, isännöit tänä vuonna 60-vuotiaiden lyöntipelin 
SM-kisaa, joka on osa M60 Touria.
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Uuden kokeilua
Pelaajilta oli tullut viestiä, että olisi syytä vähentää kilpailujen 
määrää, mutta ei kierroksia. Tällä saatiin vähennettyä matkusta-
mista, josta pitkämatkalaiset aina kärsivät. Päätettiin, että kau-
della pelataan neljä varsinaista lyöntipelikilpailua ja niistä SM ja 
toinen kisa lisäksi ovat kaksipäiväisiä. Myös reikäpelimestaruuski-
sat otettiin mukaan Order of Merit -pistelaskentaan, kuten on ol-
lut Finnish Senior Tourilla pitkät ajat. Pistelaskennassa päätettiin 
huomioida kaikki kilpailut ja aikaisempi sääntö huonoimman 
poisjättämisestä lopetettiin.

Kokemukset kaksipäiväisistä kisoista jakaantuivat, oli kan-
nattajia ja vastustajia. Kaksipäiväisyys vähentää matkustamista, 
mutta lisää yöpymisiä ja kustannuksia. Urheilullisuuden kannalta 
ne ovat tietysti oikea suunta, mitä pitempi kisa, keulassa on var-
memmin parhaat pelaajat. On huomattava, että maajoukkueis sa 
pelataan kolmen päivän kisoja ja kun siihen lisätään vielä har-
joituspäivä, tarvitaan jaksamista. Tämähän koskee tietysti vain 
harvoja pelaajia.

Kokeilu antoi sellaisen käsityksen, että tulevalla kaudella pa-
laamme entiseen osittain. Pelaamme viisi osakilpailua, joista neljä 
on lyöntipeliä ja vain SM-kisa ja reikäpelit ovat kaksipäiväisiä.

Osallistujamäärät toureilla
Kilpailijamäärien voidaan katsoa pysyneen suuruusluokaltaan 
ennallaan. M65-sarjassa oli laskua, M70-sarjassa nousua ja M75-
sarjassa aivan lievä nousu. Kilpailukierrosten kokonaismäärä 
nousi 1 683:een, mikä on reilut 100 enemmän, kuin edellisenä 
vuonna. Mielenkiinto SM-kisoihin on edelleen suurta ja siinä 
oli selvää nousua, lukuun ottamatta M65-sarjan kisaa Kotkassa. 
Näissä sarjoissa kävi yhteensä 371 pelaajaa pelaamassa vähintään 
yhden kilpailun. Siinä on laskua 26 edelliseen vuoteen verrattu-
na. Olisikohan jotakin tehtävissä suunnan kääntämiseksi takaisin 
ylöspäin?

Reikäpeleihin tuli myös täydet määrät pelaajia eli 16 per sar-
ja. Tämä vaati kylläkin sääntöjen muokkaamista vielä loppusuo-
ralla M75-sarjan osalta.

M65-, M70- ja M75-sarjat pelattiin kaikki pääosin omilla 
kentillä. Tämä antoi väljyyttä kentille, mutta antoi lisätyötä tour-
päällikölle, kun piti hoitaa asioita useamman kentän ja vastuu-
henkilön kanssa.

Kilpailukentät
Kausi aloitettiin perinteisesti Lounais-Suomen kentillä. M70-
sarja pääsi Aura Golfin hienoon ympäristöön ja nautti suuresti 
olostaan siellä. Kultaranta oli tullut uutena tourjärjestäjänä mu-
kaan ja onnistui kentän ja järjestämisen osalta mukavasti. M65 oli 
avauksessa Alastarossa kaksipäiväisessä kisassa. Järjestelyt toimivat 
Minna Nenosen johdolla hyvin, mutta valitettavasti talvi oli koh-
dellut griinejä ikävällä tavalla.

Toiset osakilpailut olivat Helsingin itäpuolella, M75 Rön-
näsissä, M70 Vuosaaressa ja M65 Nevaksessa. Näistä M75 ja 
M70 pelasivat kaksipäiväisen kisan. Ko. seurat ovat tottuneita ki-
sajärjestäjiä ja onnistuivat nytkin erinomaisesti. Vuosaaren links-
kenttä syvine bunkkereineen jakaa tietysti mielipiteitä.

Seuraavana olivat vuorossa SM-kisat heinäkuussa M65 
Kymen Golfissa ja elokuun puolivälissä M70 Messilässä ja M75 
Kanavagolfissa. Näistä on omat kirjoitukset tässä lehdessä.

Lyöntipelien päätöskisat olivat Tampereen seudulla, jossa 
M65 pelasi Tammer-Golfissa ja M70 ja M75 Nokian uudella 
Rock-kentällä. Tammer hoiti asiat mallikkaasti, mutta Nokialla 
tuli minun viiden vuoden järjestelyjen pohjanoteeraus. Viestintä 
kilpailuvastaavalta toimistosta kenttämestarille ei kulkenut eikä 
kenttä ollut tourin edellyttämässä kunnossa.

Tourin päätöskisa oli SGS:n reikäpelimestaruuskisat Espoon 
Golfseurassa, joista on myös oma raportti.

Kauden menestyjät
Yleensä kauden lopputilastoja katsellessa huomaa, että samat ni-
met hallitsevat kärkitiloja. Aina löytyy kuitenkin jonkin verran 
yllättäjiä, näin tänäkin vuonna. 

M65-sarjassa Pickalan Risto Hotti on ollut kärkipaikoilla 
viime vuodet ja otti nyt voiton tämän sarjan osalta, niin scr- kuin 
hcp-luokassa. Lohjan Kari Nyman oli toinen ja Kotkan Veijo 
Suomela kolmas scr-sarjassa. Hcp-luokan toinen ja kolmas tulivat 
M70-sarjan ikäluokasta eli Markku Koskela Messilästä ja Jorma 
Junttila Alastaro Golfista, näinkin saa tehdä.

Veikko Niemikorpi Keimolasta palasi ykköspaikalle pienen 
hiljaiselon jälkeen nyt ensimmäisenä vuotena M70 scr-luokassa. 
Toisena Messilän Markku Utti vain vajaa viisi pistettä jäljessä. 
Kolmantena saman seuran Erkki Kortelainen. Heikki Pekkinen 
Kerigolfista voitti M70 hcp-luokan, toisena Matti Pihlajisto 
Gumbölestä ja kolmantena Ilkka Haaslahti Yyteri Golfista.

Vanhimman sarjan tour-voittajaksi scr-sarjassa pelasi jäl-
leen kerran Erkki Ripatti Nokialta. Toisella sijalla oli yhtä tuttu 
mies Pekka Tolvanen Tammer-Golfista. Kolmannelle sijalle tuli 
Lahden Golfin Seth-Veli Järvinen, tuttu hänkin. M75-sarjan hcp-
luokan voitti Nurmijärven Matti Kilpeläinen, toisena Aura Golfin 
Veikko Kirjonen ja kolmantena Pickalan Martti Karjalainen.

Onnittelut menestyjille. Kaikki Order of Merit listat löyty-
vät SGS:n nettisivuilta www.suomengolfseniorit.fi/golfbox.

Tourien finaalit Linna Golfissa
Kunkin sarjan parhaat olivat saaneet kutsun Tour-finaaleihin. 
Kutsua noudatettiin erittäin hyvin, yksi oli estynyt ja kaksi pois-
sa sairauden vuoksi. Kilpailu siellä ei ole touriin kuuluva, vaan 
erillinen, jossa kuitenkin päivän paras kustakin sarjasta palkittiin. 
Tämä tapahtuma on sinänsä jo palkinto hyvin pärjänneille; aa-
mukahvit, pelaamisen ja lounaan tarjoa Suomen Golfseniorit. 

Tulevaan kauteen
Uusi kausi avataan jälleen toukokuun lopulla Lounais-Suomessa. 
Kalenteri on tämän lehden ilmestyessä julkaistu SGS:n nettisivuil-
la. Pelaamme M75-sarjasta alaspäin aina M50 Haastajatouriin 
saakka nk. pitkän viikonlopun. Se alkaa M75, N60 ja N70 
Toureilla keskiviikkona, jatkuu M70 Tourilla torstaina, M65 
Tourilla perjantaina, M60 Tourilla lauantaina ja päättyy M50 
Haastajaan sunnuntaina. Kilpailut pelataan aina lähiseudun ken-
tillä. 

Toinen vastaava sarja on kesäkuussa Tampereen seudulla ja 
Kanta-Hämeessä. Välissä pelataan kaikki SM-kisat eri aikaan ja 
eri kentillä heinäkuussa ja elokuussa. Kolmas pitkä viikonloppu 
on elokuun alkupuolella pääkaupunkiseudulla. Tourit päättyvät 
reikäpeleihin Mäntsälän Hirvihaaran kentällä.

Kiitos kaudesta 2018
Esitän parhaat kiitokset pelaajille ja järjestäjille. Toivotan hyvää 
treenikautta ja tapaamisiin viimeistään kauden alkaessa.

Kari Hiukka 

Order of Meritin kolmen kärki  (scr):
M65 Tour: Risto Hotti (1.) ja Veijo Suomela (3.). Kari Nyman (2.) puuttuu kuvasta.
M70 Tour: Erkki Kortelainen (3.), Markku Utti (2.) ja Veikko Niemikorpi (1.)
M75 Tour: Pekka Tolvanen (2.), Erkki Ripatti (1.) ja Seth-Veli Järvinen (3.)

Order of Meritin kolmen kärki (hcp):
M65 Tour: Heikki Pekkinen (1.), Matti Pihlajisto (2) ja Ilkka Haasalahti (3.)
M70 Tour: Markku Koskela (2.), Risto Hotti (1.) ja Jorma Junttila (3.)
M75 Tour: Veikko Kirjonen (2.), Matti Kilpeläinen (1.) ja Martti Karjalainen (3.)
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Seniorikilpailijoilta oli jo jonkin aikaa esitetty toivomus erillisestä 
scratch-tourkilpailusarjasta myös pohjoisemmassa osassa Suomea. 
Näin päätimme toteuttaa toiveet kaudella 2018 pilottikokeiluna 
järjestämällä kolme osakilpailua käsittävän Pohjois-Suomi Tour 
(PST) nimisen kietueen.

Kilpailukentiksi valikoituivat Paltamon Golf, Oulun Golf-
kerhon Sankivaara ja Tahko Golfin New Course. Pelimuodoksi 
märiteltiin tasoitukseton 18 reiän lyöntipeli. Sarjoja oli nel-
jä, naisille yksi N50 ja miehille kolme M50, M60 ja M70. 
Kilpailusarjan lopullisessa Order of Meritissä huomioitiin kaksi 
kilpailua kolmesta. 

Kilpailijamäärät vastasivat suurin piirtein odotuksia, joskaan 
ei mistään tungoksesta voida puhua. On selvää, että pelaaminen 
ilman tasoituksia asettaa omat haasteensa ja etenkin naisilla osal-
listumiskynnys on silloin melko korkea.

Osallistujista n. 70% oli Pohjois-Suomesta, n. 24% Keski-
Suomen alueelta ja loput 6% muualta. Kilpailuissa noin puolet 

pelaajista oli kotiseurasta. Tulemme jatkamaan kokeilua pienillä 
muutoksilla kaudella 2019.
Sarjojen voittajat: 
N50  Maarit Leinonen, PaG
M50  Veijo Haverinen, OGK
M60  Urpo Pökkä, KaG
M70  Raimo Tuimala, JG
Onnittelut voittajille ja kiitoksen kaikille mukana olleille.

Paavo reunanen

Naisten N60 ja N70 Tourien kaikki neljä osakilpailua saatiin 
pelata upeissa kesäkeleissä, joillekin jopa liiankin kuumissa olo-
suhteissa. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös tämän tourin 
kisaan ilmoittauduttiin Golfboxin kautta.  Kaikilta osin sekä il-
moittautuminen että tulospalvelu kentillä toimi loistavasti vaikka 
Gofboxin käyttö oli osalle vielä uutta. 

Perinteisen mallin mukaan jokaisessa kilpailussa palkittiin 
kummankin sarjan kolme parasta hcp-tulosta sekä paras scr-tulos.

Ensimmäinen osakilpailu pelattiin 23.5. Wiurila Golf & 
Country Clubin kentällä.  Pelin jälkeen  saimme nauttia maitta-
van keittolounaan upean kartanomiljöön huomassa. Osallistujia 
tässä kilpailussa oli 38. 

Kesäkuun osakilpailu pelattiin 13.6. Virvikin luonnonkau-
niilla merenrantakentällä.  Kenttä  oli loistavassa kunnossa ja tu-
lokset sen mukaiset. Peräti kuusi pelaajaa pelasi alle oman tasoi-
tuksensa. Pelaajia oli tällä kertaa mukana 51 mikä oli kaikkien 
osakilpailujen suurin osanottajamäärä.

Heinäkuussa 18.7 kisakenttänä toimi Gumböle Golf. 
Lämpöasteet lähentelivät 30 astetta, joten juotavaa piti varata 
runsaasti mukaan kierrokselle. Helteistä huolimatta tulostaso oli 
jälleen hurja, tälläkin kertaa kuusi pelaaja pelasi alle oman tasoi-
tuksena. Mukaan oli ilmoittautunut 48 pelaajaa.

Viimeinen osakilpailu pelattiin Vääksyn Kanavagolfin ken-
tällä varsin helteisissä olosuhteissa huolimatta siitä, että elettiin 
jo elokuun puoliväliä. Vaikka loppukesällä omat haasteensa kent-
tien hoidolle toi koko kesän jatkunut kova helle, merkkejä siitä 
ei Kanavagolfissa ollut havaittavissa. Hyvä niin, olihan kentällä 
samaan aikaan M75 SM-kisat. 

Kaiken kaikkiaan N60/70 Tourilla pelikierroksia saatiin 

kasaan 171. Kaikilla kentillä saimme nauttia erittäin hyvästä ja 
ammattitaitoisesta palvelusta. Tässä vielä yhteinen kiitos kaikille 
pelaajille, kenttävastaaville ja vapaaehtoisille menneestä kaudesta!

N60 ja N70 Tourin pelaajista kutsuttiin finaaliin neljä pa-
rasta pelaajaa kummastakin sarjasta. Order of Merit´issä huo-
mioitiin kolme osakilpailua neljästä. 

Kaikkien tourien finaali pelattiin 11.9. perinteiden mukai-
sesti Vanajanlinnan kentällä. Säätiedotus ei enää luvannutkaan 
helteitä vaan koko päivän kestävää sadetta. Onneksi se ei kuiten-
kaan kestänyt ihan koko päivää, toki muutaman väylän verran 
saimme tarpoa melkoisssa lätäköissä kastuen reippaasti.

    
          

    
          

N60 Tourin kolmen kärki. Voittaja Mervi Sillanpää keskellä, toiseksi sijoittunut Pirjo 
Kujala oikealla ja kolmonen Raija Laukkanen vasemmalla.

N60 ja N70 Tour

Pohjois-Suomi Tour

Tour-kilpailut ovat oiva tilaisuus tutustua uusiin pelaa-
jiin ja kenttiin. Pelimuoto kummassakin naisten sarjassa on 
tasoituksellinen lyöntipeli. Tervetuloa niin nykyiset kuin uu-
detkin golfarit joukolla mukaan ensivuoden peleihin!

Olen tämän vuoden hoitanut tourien Golfbox-osuuden 
ja Liisa Eerola tourpäällikkönä itse kilpailut. Ensi vuonna 
posti siirtyy kokonaisuudessaan minulle. 

Iso kiitos omasta puolestani Liisalle ansiokkaasta pa-
noksesta N60/70 Tour vastaavana!

tellervo Maunuksela

 

M50 Haastajatour . M60 tour . M65 tour . M70  tour . M75 tour . N60 tour . N70 tour . Pst tour

oSALLISTUJAMÄÄrÄT PST 2018
  M50  M60  M70  N50  yht.
19.6.  PaG  17  37  17  7  78
22.7.  OGK  16  23  13  7  59
11.8.  TGS  8  13  10  6  37
Yhteensä  41  73  40  20  174

N70 Tourin rankingin kaksi parasta, voittaja Brita Metzger oikealla ja kakkonen 
Leena Peura vasemmalla.

M50 Haastajatour scr
1	 Sillman	Juha	MeG	 262.75
2	 Heikkilä	Markus	GPi	 224.25
3	 Salo	Jukka	VGH	 205.25
4	 Latvakangas	Jouko	ERG	 200.25
5	 El-Ghaoui	Mohamed	MeG	 192.00
6	 Vainio	Tommi	SaG	 174.50

M60 Tour hcp
1	 Löfberg	Klaus	WGCC	 244.00
2	 Pakola	Seppo	NG	 210.50
3	 Nyman	Kari	StLG	 174.75
4	 Röppänen	Pekka	AlGo	 173.75
5	 Pöyry	Seppo	HiGM	 165.25
6	 Heikkilä	Markus	GPi	 159.25

M60 Tour scr
1	 Vuhkonen	Ari	SHG	 342.50
2	 Kaske	Peter	KGC	 299.00
3	 Pakola	Seppo	NG	 284.25
4	 Nyman	Kari	StLG		 267.75
5	 Lindeman	Pekka	NRG	 254.75
6	 Heikkilä	Markus	GPi		 251.25

M65 Tour hcp
1	 Hotti	Risto	PGC	 232.50
2	 Koskela	Markku	MeG	 230.75
3	 Junttila	Jorma	AlGo	 207.25
4	 Nyman	Kari	StLG		 199.50
5	 Suomela	Veijo	KG	 182.50
6	 Hietamäki	Reijo	UKG	 164.10

M65 Tour  scr
1	 Hotti	Risto	PGC		 401.00
2	 Nyman	Kari	StLG		 368.83
3	 Suomela	Veijo	KG		 339.58
4	 Hietikko	Olavi	ERG	 281.75
5	 Mäntykorpi	Alpo	LGV	 273.25
6	 Mäkivirta	Matti	AKG	 210.58

M70 Tour hcp
1	 Pekkinen	Heikki	KeriG	 255.75
2	 Pihjajisto	Matti	GG	 231.25
3	 Haaslahti	Ilkka	YG	 195.75
4	 Jolkkonen	Seppo	KGC	 175.75
5	 Talja	Reijo	HyG	 174.75
6	 Raunio	Martti	HyG	 160.09

M70 Tour scr
1	 Niemikorpi	Veikko	KGV	 333.25
2	 Utti	Markku	MeG	 328.55
3	 Kortelainen	Erkki	MeG	 275.00
4	 Jolkkonen	Seppo	KGC		 266.50
5	 Hallanoro	Heikki	KGM	 243.50
6	 Jokipii	Kim	HGK	 223.05

M75 Tour hcp
1	 Kilpeläinen	Matti	NGK	 251.00
2	 Kirjonen	Veikko	AG	 247.00
3	 Karjalainen	Martti	PGC	 208.50
4	 Ripatti	Erkki	NRG	 202.75
5	 Nyman	Rainer	PGC	 196.50
6	 Ihalin	Rainer	KanG	 189.25

M75 Tour scr
1	 Ripatti	Erkki	NRG		 408.75
2	 Tolvanen	Pekka	TG	 361.75
3	 Järvinen	Seth-Veli	LG	 307.25
4	 Kirjonen	Veikko	AG		 293.25
5	 Nieminen	Juhani	AGK	 235.00
6	 Patrikka	Jouko	EGS	 216.75

N60 Tour hcp
1	 Sillanpää	Mervi	HiGM	 61.50
2	 Kujala	Pirjo	SaG	 58.50
3	 Laukkanen	Raija	PGC	 54.75
4	 Vairinen	Leila	AGN	 49.00
5	 Vuori	Mirja	HiGM	 46.75
6	 Uotila	Sirpa	LGS	 42.50

N70 Tour hcp
1	 Metzger	Brita	GT	 65.00
2	 Peura	Leena	HyG	 63.00
3	 Hämäläinen	Ritva	VGC	 59.50
4	 Määttä	Riyva	HyG	 55.00
5	 TuiskuSirpa	KGV	 44.50
6	 Jare	Eeva	LG	 41.50

PST M50 scr
1	 Haverine	Veiji	OGK	 47.00
2	 Kyllönen	Tero	PaG	 46.00
3	 Pesonen	Juha	OGK		 34.50
4	 Pikkarainen	Ari	OGK	 32.00
5	 Kovalainen	Harri	PaG		 30.50
6	 Rauhala	Eero	LG	 25.00

PST M60 scr
1	 Pökkä	Urpo	KaG	 49.00
2	 Kosunen	Teuvo	KarG	 48.00
3	 Koivisto	Miikka	OGK	 45.00
4	 Jämsä	Erkki	NGS	 34.00
4	 Leppänen	Markku	EeG	 34.00
6	 Hyvönen	Arto	Tarina	 32.00

PST M70 scr
1	 Tuimala	Raimo	JG	 49.00
2	 Juntunen	Esa	OGK	 48.00
3	 Konttinen	Pekka	Tarina	 47.00
4	 Mikkilä	Risto	OGK	 41.00
5	 Myllyoja	Veijo	OGK	 39.00
6	 Paloniemi	Pertti	OGK	 30.50

PST N50 scr
1	 Leinonen	Maarit	PaG	 49.00
2	 Toikka	Eila	MLGK	 43.00
3	 Turunen	Riitta	Tarina	 42.00
4	 Nissinen	Marja	RTG	 38.00
5	 Nuottimäki	Ritva	KlG		 21.00
5	 Savolainen	Sari	Tarina		 21.00

ORDER OF MERIT  RANKING 2018

Startteri on antanut luvan ja Pohjois-Suomi Tour -kokeilu voi alkaa. Tarinagolfin 
Virpi Lappalainen on saanut kunnian avata uusi tour.
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KYSYMYKSET

1. Pelaajan caddie tai joukkueen jäsen ei saa viheriöllä 
 koskea pelilinjaa?
  a)	oikein
	 	 b)	väärin

2. Voit korjata viheriöllä lintujen tekemiä jälkiä?
  a)	oikein
	 	 b)	väärin

3. Reikäpelissä pelaaja korjaa kengänjälkiä ja tasoittaa 
 ruohonleikkurin pyörän tekemän jäljen?
 	 a)	yhden	lyönnin	rangaistus
	 	 b)	pelaaja	saa	kaksi	rangaistuslyöntiä	mutta	ei	
	 	 	 menetä	reikää
	 	 c)	 ei	rangaistusta

4. Jos merkitset, nostat ja asetat pallon viheriöllä ja pallo
  hetken kuluttua lähtee itsekseen liikkeelle ja vierii 
 reikään:
  a)	pallo	on	mennyt	reikään	edellisellä	lyönnillä
	 	 b)	aseta	pallo	takaisin	vain	jos	olet	itse	aiheuttanut	
	 	 	 sen	liikkumiseen
	 	 c)	 pallo	on	asetettava	takasin	ilman	rangaistusta

Uudet säännöt nurkan takana

Sääntöpalsta

VaSTauKSET:

1. b) uusien sääntöjen mukaan pelaajan caddie, joukkue-
  toveri tai tämän caddie saa koskettaa pallon peli-
  linjaa, jota aikaisemmin sanottiin puttauslinjaksi

2. a) uusien sääntöjen mukaan pelaaja saa korjata kaikki 
  viheriön vauriot, aikaisemmin linnun tekemästä 
  jäljestä sai vapautuksen

3. c) uusien sääntöjen mukaan pelaaja saa korjata vihe-
  riön vauriot kädellään tai jalallaan, griinihaarukalla, 
  mailalla tai muulla normaalivarusteellaan, jos se 
  tapahtuu peliä viivyttämättä

4. c) jos pallo uusien sääntöjen mukaan liikkuu asetta-
  misen jälkeen, on pallo asetettava takaisin, vaikka 
  pallon liikkumisen aiheuttaisi tuuli tai maan kalte-
  vuus

5. c) uusien sääntöjen mukaan viheriöllä putatun pallon 
  koskettaminen huoltamattomaan lipputankoon ei
   tuota rangaistusta

6. a) jos osakin pallosta on reiässä viheriön pinnan ala-
  puolella, on pallo reiässä (vanhojen sääntöjen mu-
  kaan koko pallon on oltava pinnan alapuolella)

 7. a) uudet säännöt eivät anna tästä vapautusta, mutta 
  se voi olla mainittu  paikallissäännöissä, joihin on
   entistä tarkemmin syytä perehtyä

8. a) pallo on aina ennen nostamista merkittävä ja jos 
  tarkkaa pallon sijaintia ei voida määritellä, on se 
  arvioitava ja pallo asetetaan tähän paikkaan

Kari Bastman

kari.bastman@gmail.com

*)	Yleinen rangaistus on lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän   
    menetys.

Kari 
Bastman 

Uudet säännöt ovat jo julkisessa esittelyssä, vaikka vanhoilla säännöillä vielä vuoden loppuun saakka mennäänkin. 
Tässä joitakin esimerkkejä siitä, miten uudet säännöt muuttavat eri tilanteissa mahdollisesti tulevia rangaistuksia tai 
muuta pelaamiseen liittyvää. Jatketaan ensi vuonna samasta aiheesta.

5. Mikä on rangaistus, jos jätät lipputangon paikoilleen ja
 puttisi osuu tankoon?
	 	 a)	yksi	lyönti
	 	 b)	yleinen	rangaistus	*)

	 	 c)	 ei	rangaistusta

6. Pallo pysähtyy reiän reunan ja lipputangon väliin niin, 
 että vain osa pallosta on viheriön pinnan alapuolella?
	 	 a)	pallo	on	reiässä
	 	 b)	lipputankoa	on	nostettava	pystyyn	niin,	että	
	 	 	 pallo	putoaa	reikään
	 	 c)	 pallo	asetetaan	reiän	reunalle	ja	on	putattava	
	 	 	 reikään

7. Pelaajan pallo on alle kahden mailanmitan päässä 
 viheriöstä ja kastelulaitteen kansi on pallon ja viheriön  
 välissä:
	 	 a)	pallo	pelataan	paikaltaan
	 	 b)	pelaaja	saa	asettaa	palloon	korkeintaan	mailan-	
	 	 	 mitan	päähän	vapautuakseen	kannesta
	 	 c)	 pallon	saa	pudottaa	polven	korkeudelta	lähim-
	 	 	 pään	paikkaan,	jossa	kansi	ei	haittaa

8. Pelaaja nostaa pallonsa merkitsemättä sitä?
	 	 a)	yhden	lyönnin	rangaistus
	 	 b)	ei	rangaistusta	ja	pallo	on	asetettava	paikoilleen
	 	 c)	 pelaaja	saa	yleisen	rangaistuksen*)	

Griinityöskentelyssä muuttuu moni asia 
ensi vuonna, kun uudet säännöt astuvat 
voimaan. Kuva: Petri Kyllönen

Seniorien 

Talvi-
päivät 

Vierumäen 
urheiluopistolla 
02.-03.02.2019

Lauantai 2.2.2019 
 
Ohjelma
 09.00 Saapuminen Vierumäki Golf Resortiin
      09.30 Talvipäivien avaus, SGS:n kuulumiset
      10.00 Uudet säännöt 2019 ja ready golf
   Luennoitsijana Arto Teittinen      
 12.00 lOUnaS  
      13.00 majoittuminen Vierumäki Golf Resort      
 14.00 Golfin syvin olemus
   Luennoitsijana Seppo Palminen
      15.00 Ohjattua liikuntaa, golfjoogaa ja keilailua 
      19.00 Illallinen ja yhteinen illanvietto 

Osallistumismaksu
150,-/hlö sisältäen majoituksen kahden 
hengen huoneessa, ruokailut ja ohjelman. 
Yhden hengen huoneen hinta 180,-
hinta ilman majoitusta 90,-
Osallistuminen maksetaan Vierumäen vastaanottoon 
sisäänkirjoittautumisen yhteydessä

Sunnunntai 3.2.2019

 Ohjelma

 08.00 aamiainen

      09.00 Golfopetusta ja kehon hallintaa ryhmissä

      12.00 huoneiden luovutus

 13.00 lOUnaS      

 14.00 Talvipäivät päättyvät  

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

Ilmoittautuminen 28.1.2019 mennessä
• netin kautta: www.suomengolfseniorit.fi
• sähköpostitse: outi.kunttu@golf.fi 
• puhelimitse 0400 404 010

lisätietoja: ari mustonen p. 0400 159 114
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LäHETTäJä:
Suomen Golfseniorit ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
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ASHBY TAKKI
erittäin käyttökelpoinen, 
hengittävä drycool-materiaali 
 Naisille kolme väriä, plum  
 (luumu), musta ja navy
     69 euroa (ovh 79,90) 
   Miehille kaksi väri-  
   yhdistelmää,    
   harmaa/sininen ja   
   harmaa/musta    
       69 euroa (ovh 89,90)

MYYNNISSÄ EDELLEEN

GLADE-perustakki miehille ja naisille   
ohut, kevyt, tuulen ja pienen tihkusateen 
  kestävä bägin todellinen perusvaruste. 
    Värit: tummansininen, punainen, musta ja
     dk.cobolt (kirkas sininen)     
       69 euroa (ovh 89,90)

Kaikissa vaatteissa on  SGS:n logo brodeerattuna.
Toimitusmaksu 5 euroa / tilattu tuote. Posti tuo tuotteen suoraan kotiin. 
Saat tilauksesta sähköpostiisi ennakkolaskun, jolla maksat tuotetilauksen. 
Toimituksen mukana tulee lopullinen kuitattu kauppalasku. Hinnat 
sisältävät alv:n.
Tilaukset tehdään sähköpostilla: mailisoukka@gmail.com  
Mikäli jokin kysymys askarruttaa niin voi myös soittaa 040 5010 358.
Tuotteita voi tilata jatkuvasti, kausituotteissa saattaa saatavuus olla 
rajoitetumpaa.

Kuluneesta golfkaudesta kiittäen, Maili

HAvSTEN-neule  
Tyylikäs neule lämmittämään pelin aikana.
 Naisille värit: punainen, musta ja 
 lipstick (tummahko pinkki) 
  Miehille värit: kirkas sininen 
  (dk.cobolt), tummansininen ja 
  musta 
   69 euroa (ovh 79,90)

SGS loGoTuoTTeeT
talvikausi 2018-19


