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Arvoisat lukijat

Olisin tietenkin voinut kirjoittaa, että hyvät 
GP:n jäsenet, mutta uskon lehtemme ta-
voittavan myös muita kuin golffareita. On-
han lehtemme ikkuna toimintaamme, josta 
haluamme kertoa niin omille jäsenillemme 
kuin yhteistyökumppaneille ja kentälläm-
me vieraileville. 

Lehdessä olevista paristakin kilpailuka-
lenterista voisi luulla, että suosimme kil-
pailemista. Näin ei ole, vaan tavoittee-
namme on liikuttaa ihmisiä tämän hienon 
harrastuksen parissa. Ei tarvita ”numero-
lappua” rintaan, vaan kierretään kenttää 
nauttien hyvästä seurasta ja luonnosta - 
tai vain luonnosta . Tarkoitan tuolla, et-
tä yksinkin voi kierroksen heittää, mutta se 
ei yleensä ole niin mukavaa kuin seurassa. 
Mitäs jos teet holarin, niin eihän sitä ku-
kaan usko!

Kevätkokouksessa todettiin toimintaker-
tomuksemme olevan kuin tulosluettelon. 
Siis vain kilpailuja, ei oikeastaan muuta toi-
mintaa. Tehkäämme siihen muutos, ruve-
taan järjestämään toisenlaisia ”kilpailuja”. 
Ei oteta niin tosissaan niitä tuloksia, vaan 
pidetään hauskaa. Erilaiset erikoiskisat ku-
ten scramblet ja bestballit ovat vähemmän 
tiukkapipoisia tapahtumia. Ehdotuksia kai-
kenlaisista kisoista otetaan vastaan. Gril-
latahan voinee kisan jälkeen muulloinkin 
kuin Juhannuksena?

Toinen asia johon kiinnittäisin huomio-
ta, on oikean tiipaikan valinta. Naisillahan 
ei ole valinnan varaa, paitsi pidentää kent-
tää. Miehille suosittelen välillä pelaamista 
punaisilta tiimerkeiltä. Varsinkin vanhem-
miten olen huomannut, että silloin paarin 
ja böördin tekeminen on huomattavan pal-
jon helpompaa. 

Tuolla aiemmin mainitsin, että nautti-
simme luonnosta pelikierroksilla. Annan 
tässä hyvän vinkin, miten pelikierroksesta 
saa enemmän irti. Ryhdy bongaamaan lin-
tuja. Yhtenä Suomi 100 -teemana on ”bon-
gaa” sata lintua. Itselläni on jo huhtikuun 
loppuun mennessä kirjattuna 53 lintua, lä-
hes kaikki golfkentillä tai niiden välittömäs-
sä läheisyydessä. Kokeilkaa! 

Kuten lukija huomaa, en halua, että golf 
on totista puurtamista, vaan iloista ja ren-
touttavaa ulkoilua yhdessä tai yksin. Naut-
tikaamme siis tästä mainiosta pelistä!

Mainiota golfkesää lukijoillemme toivo-
tellen,

 
Jorma Hietanen
Golf-Porrassalmi ry:n puheenjohtaja

 

PääKirjoitus 
Kevät 2016



Keväinen tervehdys 
toimistolta

Tänä vuonna kevään tuloa on saatu 
odotella urakalla! Vielä näin toukokuun toi-
sella viikolla on ollut yöpakkasia useita as-
teita, ja päivän lämpötilakaan ei paljon pää-
tä huimaa. Välillä paistaa aurinko, välillä sa-
taa rakeita. Kevät on useita viikkoja myö-
hässä ja kylvettyjen viheriöiden kasvukausi 
ei ole päässyt vauhtiin. Muutamilla viheri-
öillä on ollut jääpoltetta, ja niiden elpymi-
nen kestää kauemmin kylmän sään vuoksi, 
joten toivon pelaajilta malttia ja ymmärrys-
tä niiden käyttöönoton suhteen. Toivotta-
vasti kausi sitten jatkuu syksyllä pidempään 
suotuisassa säässä!

Tänä vuonna golfl iitosta ei tule enää jä-
senmaksun maksaneille perinteistä jäsen- 
ja tasoituskorttia, vaan jäsenet lataavat pu-
helimiinsa ebi rdie-sovelluksen, sähköisen 
jäsenkortin. ”Kortti” päivittyy tasoitusmuu-
toksen myötä öisin tapahtuvan päivitys-
ajon kautta. Lumian puhelimessa ja iPho-
nen vanhemmissa malleissa sovellus ei va-
litettavasti toimi. Suomessa pelatessa riit-
tää edelleen, että ilmoittaa caddiemasteril-
le kotiseuran ja jäsennumeron, niin tiedot 
löytyvät verkkotietopalvelun kautta. Saat 
toimistoltamme paperisen tasoitustodis-
tuksen, mikäli ebirdien lataus ei onnistu ja 
olet menossa ulkomaille pelaamaan. 

Tulevalla kaudella on paljon tapahtumia 
ja kilpailuja, toivottavasti jokaiselle löytyy 
mieluista tekemistä. Luvassa on Rentoa 
Seurascramblea, Naisten hakua, yhteisiä 
treenausiltoja, sääntökoulutusta jne. Uusia 
pelaajia tuodaan tutustumaan lajiin Kan-
sallisen Golfviikon aikana. Tällöin jäsenem-
me voivat tuoda kentälle kaverinsa kokei-
lemaan lajia samalla opastaen tutustujaa. 
Golfl iitto on vakuuttanut tutustujat ko. vii-
kon aikana. Yritetään saada lisää golfareita 
mukaan, ja golfopettajien kurssit täyteen! 

Tiedotamme tapahtumista kotisivuillam-
me www.annilangolfkeskus.fi , sähköisillä 
jäsentiedotteilla sekä facebookissa Anni-
lan Golfkeskus – nimellä. Käy tykkäämäs-
sä, niin saat tietoa nopeimmin! 

Annilan Etukortin ja junioreiden kausi-
maksuihin ei ole tullut muutoksia. Meillä on 

useita vaihtoehtoja pelaamiseen osakkeen 
omistamisen lisäksi, ja jokainen voi valita 
itselleen sen sopivimman. Annilan Etukort-
ti on hyvä vaihtoehto silloin, kun pelaat ko-
tikentälläsi enemmän ja haluat etuja myös 
muille kentille sekä varata itse parhaimmat 
peliajat itsellesi ja kavereillesi. Etukorttiin 
sisältyy kenttäyhtiöiden keskenään sopimat 
edut ja alennukset lähistön golfkentille, se-
kä tarjouksia omalle kentälle (esim. range-
korttiin 10 latausta veloituksetta). Etukortin 
hinta on aikuisilta 615 e ja aikuisilta opiske-
lijoilta (opiskelijakortti) 450 e. Maksua voit 
jaksottaa käyttämällä Nexgolfi n Erämaksu-
ominaisuutta tai maksaa siitä osan tai ko-
konaan liikuntaseteleillä tai – korteilla, jois-
ta jäljempänä infoa. Katso lisää kotisivuil-
tamme ja varaa oma Etukorttisi!

Mikäli pelaat vähemmän, voit hankkia 
myös henkilökohtaisen 5- tai 10-kortin, tai 
Yrityskortin 10 krt, jolla voi pelata eri hen-
kilöt. Yksittäisellä greenfeellä voit pelata 
yhden päivän aikana vaikka kaksi kierros-
ta, onhan greenfeemme koko päivän voi-
massa. Voit vuokrata myös osakkaalta pe-
lioikeuden, jolloin voit Annilassa pelaami-
sen lisäksi varata lähtöaikoja myös pelika-
verillesi. 

Junioreiden pelikausimaksussa on kolme 
eri ikäryhmää: Juniorit ikä max 9 v maksa-
vat 50 e kauden peleistä, ikä 10–15 v mak-
su on 100 e ja ikä 16–21 sekä varusmiesten 
koko kauden maksu on 170 e.

Tilaukset Etukorteista ja junioreiden pe-
likausimaksuista sekä tiedustelut pelaami-
sen vaihtoehdoista ja jäsenyyteen liittyvis-
tä asioista toimisto@annilangolfkeskus.net 
tai puh. 044 583 3213.

Annilassa voi maksaa pelaamista Smar-
tum-liikuntaseteleillä sekä – kortilla, Tyky- 
sekä Virikeseteleillä, Ticket Mind & Body-
kortilla sekä Sporttipassilla. Voimme myös 
laskuttaa työnantajaasi, mikäli yritys osal-
listuu pelaamisen maksuihisi. 

Tuleva kausi tulee olemaan Annilassa vil-
kas mm. Asuntomessujen vuoksi. Ajoreit-
ti tulee olemaan kesän aikana ”normaa-
li”, mutta messujen jälkeen on kaupungin 

suunnitelmissa muuttaa ajoreittiä kulke-
maan messualueen kautta, ja jättää osa 
Porrassalmentiestä kevyen liikenteen väy-
läksi. Tiedotamme mahdollisesta muutok-
sesta jäseniämme kun asiasta saadaan li-
sää tietoa ja aikataulua. 

 Vielä toivon, että kiinnittäisim-
me entistä enemmän huomiota sujuvuu-
teen niin kentällä kuin harjoittelualueilla. 
Autot jätetään jatkossa merkitylle parkki-
paikalle, ei enää pysäköintiä porttien eteen 
tai majoitusasiakkaille varatulle parkkipai-
kalle. Muistetaan kentällä ystävällisyys ja 
muiden pelaajien huomioiminen sekä vaa-
ratilanteiden varalta FORE-huuto riittävän 
aikaisin riittävän kovalla äänellä. Pidetään 
mielessä, että meitä on täällä paljon, ja toi-
votetaan jokainen uusi ja vanha pelaaja ter-
vetulleeksi!

Golfkautta odotellen, 
Anneli Kaikkonen, toiminnanjohtaja
anneli.kaikkonen@annilangolfkeskus.net
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Aloitin seuramme sihteerinä ja tiedottaja-
na tämän vuoden alusta ja olettekin jo saa-
neet minulta muutaman jäsentiedotteen 
kevään aikana. Tiedotteita lähettäessäni 
huomasin, että ihan kaikkien sähköposti-
osoitteet eivät ole ajan tasalla NexGolfissa. 
Koska olemme siirtyneet tätä GPosti-leh-
teä lukuun ottamatta sähköiseen tiedotta-
miseen sähköpostin välityksellä, kannattaa 
varmistaa, että oma osoite on oikein.

Jos sinulla on tiedotettavaa jäsenistölle, 
laita asiasi minulle sähköpostitse, niin li-
sään sen seuraavaan lähtevään tiedottee-
seen. Muistathan toimittaa tiedot ajois-
sa, sillä tiedotteita lähetämme sopivin vä-
liajoin, kun tiedotettavaa kertyy riittävästi.
Omasta puolestani toivotan kaikille letkei-
tä svingejä ja rentoa golfkesää – hymyil-
lään, kun kohdataan!

Mari Syväoja
seuran sihteeri ja tiedottaja
mari.syvaoja@gmail.com 

sihteerin 
vinKit

Tänäkin vuonna Golf-Porrassalmen pe-
laajilla on suunnitelmissa osallistua 24 h 
Golf tapahtumaan juhannuksen jälkeise-
nä maanantaina klo 16.00 alkaen Annilan 
golfkentällä.

Mikäli haluat olla tapahtumassa mukana 
keräämässä seuran junioreille tukirahoja, 
niin osallistumismahdollisuuksia on mo-
nenlaisia.

Kokoa ryhmä ja lähde pelaamaan koko 24h 
eli n viisi  tai kuusi  täyttä kierrosta tai pelat-
kaa   vuorotellen kierroksia tai 12 tuntia ja 
toinen ryhmä sitten 12 tuntia. Vaihtoehtoja 
on useita. Voit osallistua myös huoltoryh-
mään tai olla tukija.

Lähde kokeilemaan golfpelaamisen rajojasi 
ja jaksamista. Lähde kokemaan golfaami-
nen Annilan golfkentällä aamuyöllä   aurin-
gon noustessa. 

24h extream ryhmään ovat lupautuneet 
Ville Vilen, Antti Tunkkari ja Jarkko Vahva-
selkä. Antti ja Ville  osallistuivat tapahtu-
maan viime vuonna. Jarkko on osallistunut 
tapahtumaan jo kahdesti.  Ryhmällä on ta-
voitteena pelata viisi kierrosta. 

Seuran juniorityöhön on tällä tapahtumalla 
saatu  parina edellisenä kesänä  kerättyä n.
1   000 euroa. Rahat ovat käytetty seuran 
juniorien  toiminnan tukemiseen  mm. val-
mennusmaksuihin.

Tukemismahdollisuuksia on monia, esi-
merkiksi:
- euro/par tai parempi/ryhmä   tai joku pe-
laaja
- 10 e kierros/ryhmä tai joku pelaaja
- tai vain jokin summa pelaamisesta
- muitakin mahdollisuuksia on

Lisätietoa ja ilmoittautumisia ottaa vas-
taan seuran kapteenit ja extream ryh-
mään osallistuja Jarkko Vahvaselkä  puh. 
0400807375 tai jarkko.vahvaselka@gmail.
com 

24 h Golfia. 
lähde KoKeilemaan 
rajojasi



Aluksi toivotan tervetulleeksi joukkoomme tänä vuonna 
50–54 vuotta täyttävät miehet. Tämän vuoden alustahan jo 
viisikymppiset miehet ovat senioreita halusivatpa tai eivät.

Meille seniori-ikäisille golf on oikea harras-
tusten herkkupala, jossa liikunnan kaut-
ta ylläpidetään omaa kuntoa ja terveyttä 
kauniin luonnon keskellä. Golfkentällä kä-
vellään paljon, ja mikä parasta: läheisten ja 
ystävien kanssa. Kentällä ei suinkaan olla 
tuppisuina, vaan iloitaan yhdessä peliryh-
män jäsenten onnistuneista suorituksista ja 
otetaan yhdessä vastaan myös pettymyk-
siä. Tästä kaikesta golfi n harrastajat palki-
taan eräänlaisella lisäbonuksella: ihmisen 
henkistä hyvinvointia tukevalla mukavalla 
yhdessäololla ja kiinteytyvällä hienolla yh-
teisöllisyydellä.

Kuuden vuoden ajan olimme enemmän 
tai vähemmän mukana SSSTourilla. Viime 
syksynä 22.9. järjestimme 

Jäähdyttelykisan voitto valui MG:n parille 
Pekonen/Pöysä tuloksella 42 pistettä, mut-
ta Vanhaset Malla ja Matti olivat komeas-
ti kakkosia samoilla pisteillä kuin voittajat. 

Tässäkin tapauksessa alempi slope ratkaisi. 
Mainittakoon että osallistuneista 28 jouk-
kueesta 9,5 oli GP:n senioreita.

Ennen kilpailua pidetyssä kokouksessa 
meille kerrottiin vähäisestä osallistumises-
tamme johtuen tämän kesän jo aiemmin 
sovitun osakisan järjestämisen peruuntu-
misesta. Meille annettiin kuitenkin mah-
dollisuus osallistua kiertueelle ja mahdol-
lisesti vuonna 2018 voisimme saada osa-
kisan kentällemme. Lokakuussa tourilaiset 
kokoontuivat vielä kerran, nyt Kartanogol-
fi n klubille. Siellä vahvistui aiemmin kerrot-
tu asia eli GP ei järjestä osakisaa tänä ke-
sänä. Samoin sovittiin, että Kartanogolf on 
ns. isäntäseura joka hoitaa koko SSSTourin 
hallinnoinnin. Heiltä tulee puheenjohtaja 
ja sihteeri. Vastikkeena KGolf saa järjestää 
joka vuosi yhden osakisan. Keskusteluissa 
sen oli tarkoitus olla kauden päättävä fi naa-
li. Nyt kuitenkin tuo on muuttunut ”hovis-
sa”. 

Tämän kauden fi naalin isäntä on Laukaa 
eli LPG. Senioritoimikuntamme otti kantaa 
kokouksen päätökseen ja teki ratkaisunsa. 
Totesimme yksimielisesti ettemme enää 
jatka Saimaa Senior Scramble Tourilla pe-
laamista. Tämä tiedonanto on myös saa-
tettu julki SSSTourin keväällä 10.4. pidetyl-
le kokoukselle.

Täysin ei ole ovi sulkeutunut meidän se-
nioreilta. Jos kiinnostusta ao. kilpailuun on, 
niin ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen 
paikka varmaan järjestyy.

Viime kilpailukauden päättänyt Ruska-
golf pelattiin 20.9.. Miesten sarjan paras 
oli Tapio Leskinen 41 pisteellä. Naisten pa-
ras oli Malla Vanhanen pisteen paremmal-
la tuloksella 42 p. Tämä tarkoitti sitä, että 
Malla pitää kiertopalkintoa hallussaan syys-
kuun 19 päivään jolloin pelataan jälleen se-
niorien Ruskagolf. Toivottavasti hyvän sään 
vallitessa!

Syyskokouksessa jo palkittiin kuukausi-
kisan voittaja, mutta mainitaan vielä Matti 
Matikaisen kolmen kisan tulos 119 pistettä 
eli lähes 40 p / kisa!!

senioritoimi-
Kunnan 
terveisiä
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Kilpailukalenterimme löytyy myös ko-
tisivuillamme, tässä kuitenkin muutamia 
huomiota:

Alkanut pelikausi on täytetty kuukausi-
kisoilla ja seuraotteluilla. Ohjelmassa on 
edelleen kisat niin Kartanogolfia 30.5., Ke-
rigolfia kuin myös Mikkelin Golfia vastaan. 
Saamme todeta Jyväsgolfin seniorien vi-
reen ja Hartolakin on vastustajamme tänä-
kin kautena. Kuten huomataan aloitamme 
jo toukokuussa, toivottavasti. Kirjoitan tä-
tä huhtikuun puolivälissä, joten olen opti-
misti, mutta uskon että Annilassa pelataan 
ensimmäinen kuukausikisa toukokuun 22. 
päivä hyväkuntoisella kentällä. Sen jälkeen 
onkin vuorossa tiuhaan tahtiin seuraotte-
luita kunnes heinäkuussa hellittää. Elokuu 
taas pelataan ja kuten aiemmin mainitsin 

Ruskagolf päättää kisakautemme syys-
kuun 19.päivä. Huomion arvoinen asia on 
että järjestämme muutaman vuoden tauon 
jälkeen Aluetour-osakisan elokuun 8. päi-
vä. Tähän tietysti toivomme runsasta osan-
ottoa. 

Muutama vuosi sitten yritimme järjestää 
senioreille matkan jollekin kotimaan kentäl-
le, mutta se ei saavuttanut suurempaa suo-
siota. Olisiko reissu nyt aiheellinen? Esityk-
siä saa antaa!

Entä haluaako seniorit enemmän pela-
ta scramble-kilpailuja? Tarttukaa Jantusen 
Seppoa tai minua hihasta ja esittäkää toi-
veita toiminnan suhteen niin katsotaan mi-
tä voidaan toteuttaa.  

Hyvää alkanutta golfkesää! 

toivoo senioritoimikunnan puolesta 
Jorma Hietanen

Toukokuu

ma 22.5 kk-kisa 1/5 Annila

ti 30.5 KGolf-Gp Joroinen

Kesäkuu

ma 12.6 kk-kisa 2/5 Annila

ma 12.6 GP-IG Annila

ti 13.6 AlueTour 1/3 Iittigolf

ti 20.6 GP-KeG Annila

Heinäkuu

ma 3.7 kk-kisa 3/5 Annila

ti 4.7 AlueTour 2/3 PuulaG/RanG

Elokuu

ma 7.8 kk-kisa 4/5 Annila

ti 8.8 AlueTour 3/3 Annila

ke 9.8 GP-HaGK Annila 

to 17.8 IG-GP Imatra

la 19.8 mest.kilp Annila

su 20.8 mest.kilp. Annila

ti 22.8 JG-GP Jyväskylä

Syyskuu

ma 4.9 kk-kisa 5/5 Annila

ma 4.9 GP-MG Annila

to 7.9 MG-GP MG/Mikkeli

ti 19.9 Ruskagolf Annila



teKstit: sanna Pietiäinen ja siniKKa hiidenmaa

oPetusKliniKat

Kauden aikana järjestetään opetusklinikoi-
ta PRO Jarno Hovilan kanssa. Aikataulut il-
moitetaan niiden varmistuttua. 

naisten haKu 11.6.2017

Palautetaan tämä vanha hauska tapahtu-
ma henkiin. Naiset hakevat kahta seuram-
me miesjäsentä pelaamaan kanssaan. Ta-
pahtumassa edetään rennon pelimuodon 
keinoin ja taukokioskilla evästetään picnic 
henkisesti.

Pelaa 100!

Tämä koko kesän kestävä kansallinen golf-
tapahtuma haastaa sinut keräämään 100 
bogeypistettä. Kierrosten lukumäärällä ei 
ole väliä! Laskenta katkeaa muutaman ker-
ran kesässä ja alkaa alusta! Tarkempia tie-
toja seuramme tapahtumissa ja myös gol-
fl iiton sivuilta!

juhlistetaan 100-vuoti-
asta suomea – rento seu-
rataPahtuma 17.6.2017 

Teemana Suomi 100 vuotta.
Kilpailu tulee olemaan joukkuekilpailu. Tar-
kemmat ohjeet ja tiedot kilpailusta tulevat 
myöhemmin.

naisten ystävyysottelu 
mG:n Kanssa 7.7 Klo 15 

Pelaamme vuosittain toisen kaupunkim-
me seuran, Mikkelin Golffi n kanssa nais-

hyvässä 
seurassa
Viime vuodet seuramme naiskapteenina toiminut Lispe Lai-
tinen on tehnyt erinomaista työtä, hänet korvaamaan tarvi-
taan kaksi henkilöä! Kiitos Lispe hurjan aktiivisista vuosis-
tasi! Uskomme että näemme sinut aktiivisesti Annilan ken-
tällä pelailemassa meidän kanssa. Naistoimikunnasta veto-
vastuun on ottanut Sinikka Hiidenmaa ja Ladykapteenina 
toimii Sanna Pietiäinen.

naiset ensin - teemavuo-
si

Seuramme naisgolfareille on luvassa aktii-
vinen kesä. Jokaiselle juuri niin aktiivinen 
kuin itse haluaa. Voit valita PRO:n opetus-
ta, juhlistaa 100-vuotiasta Suomea golf-
kentällä, kisailla itseäsi vastaan tai treena-
ta yhdessä seurakavereidesi kanssa ja op-

pia harjoitteita joilla parannat omaa peliä-
si. Kansallisella golfviikolla on meidänkin 
kentällä paljon erilaisia tapahtumia, kuten 
tästä lehdestä olet voinut lukea. Silloin voit 
tuoda myös ystäviäsi tutustumaan lajiin! 
Tavoitteena on mukavan rentoa golfi a ja 
yhdessä oloa hyvässä seurassa. Tarjontaa 
on suunniteltu huomioiden kaikenlaiset pe-
laajat, jokaiselle on jotakin. 
Jos olet aloitteleva golffari tai muuten uusi 
Annilan kentällä, niin ota reippaasti yhteyt-

tä. Käydään yhdessä kiertämässä kenttä, 
niin se ja toimintamme tulee sinulle tutuksi.

Kesän aikana jokainen voi kilvoitella itse-
ään vastaan tai haastaa myös muita. Tar-
jolla on Jarno Pro:n klinikoita, kilpailuja, yh-
teistä harjoittelua, rentoja golfkierroksia ja 
paljon muuta. 

tässä maKusteltavaKsi 
tulevaa Kesää!

taPahtumat
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ten oman seuraottelun ja tänä vuonna se 
järjestetään Annilassa 7.7 klo 15 alkaen. 
Varaa tämä kalenteriisi, teitä jokaista tar-
vitaan! Tämän vuotisessa seuraottelussa 
kentällä saattaa olla vastassa yllättäviä 
tehtäviä, joita sitten yhdessä selvitellään J.

Perhe- ja PariKisa heinä-
Kuussa

Kaksihenkisin joukkuein, pelimuotona ta-
soituksellinen Greensome. Tarkemmat oh-
jeet myöhemmin.

naisten PelimatKa

Suunnitteilla on naisille 2 päivän pelimat-
ka heinäkuun lopulla joko Imatralle ja Lap-
peenrantaan tai Vierumäelle.   Pelataan 
kaksi eri kenttää peräkkäisinä päivänä, vä-
lissä yövytään ja rentoudutaan.

naisten Kauden Päätös 
30.9.2017

Golfissa voi tiipaikkaa vaihtaa!
Miehet siirtyvät punaisille ja Naiset päät-
tävät kauden valtaamalla keltaiset tiit. Pe-
likierroksen jälkeen luvassa on kauden pää-
tös, jälkipelit ja jossittelut.

Päätösscramble 7.10.2017

Koko seuran yhteinen kauden päätös. Tätä 
iloista tapahtumaa et halua missata!

seuran jäsenten yhtei-
set treenit

Yksin ei jaksa kukaan treenata! Se on Tyl-
sää! A-P Mäkelä järjestää kesän aikana 
seuran jäsenille yhteisiä harjoituksia, jois-
sa saat vinkkejä erilaisista harjoitteista joil-
la voi parantaa eri osa-alueita.

lähiPelirata

Oletko koskaan laskenut, kuinka monta 
lyöntiä sinulle menee sadasta metristä kup-
piin? Ja kuinka monta prosenttia se on ko-
konaislyöntimäärästäsi? Kokeilepa ja uskon 
että huomaat tarvitsevasti lähipeliharjoitte-
lua. Kesän aikana kilpailutoimikunta pitää 
lähipelirataa harjoitusalueillamme, voi tree-
nata ja testata kuinka kehityt. Ajankohdat 
löydät tästä lehdestä.

Seuran Lyöntipelimestaruuskilpailut pide-
tään 19.-20.8 eli SGL:n suosittelemana vii-
konloppuna.
Naisille sarjat: Yleinen, Seniorit, veteraani 
ja Junnut. Sarjat järjestetään, mikäli pelaa-
jia on vähintään viisi. Naiset pelaavat pu-
naiselta tiiltä.

Pelataan 18 + 18 reiKää.

Tämä kisa on virallinen mestaruuskisa jos-
sa jokainen voi haastaa itsensä ja yleen-
sä kenttäkin on viritetty erinomaiseen ki-
sakuntoon. Finaalikierroksella kenttä ja li-
pun paikat ovat joskus selvästi normaalia 
haastavampia. Tässä kisassa kokee myös 
sen, miten lippujen paikat vaikuttavat pe-
laamiseen. 

seuran reiKäPelimesta-
ruusKilPailut

Alkuottelut pelataan sunnuntaina 2.7 (mi-
käli naisille osallistujia yli 16 niin karsinta 
illalla 30.6)
Jatko eli sijoitusottelut jatkoon päässeille 
sunnuntaina 9.7
Naiset pelaavat punaiselta tiiltä.
Tässä kokeillaan ensimmäistä kertaa si-
tä että pelit pelataan tiettyinä päivinä eikä 
pitkin kesää. Samalla tavalla pelataan mm. 

golfliiton reikäpelimestaruuskilpailut.
Reikäpelin kokeilua suosittelen kaikille, yksi 
väylä ei ratkaise vielä yhtään mitään.

annilan mestaruusKil-
Pailu, reiKäPeli

Tämä kisa on perinteinen ja sen on tarkoi-
tus olla selvästi rennompi reikäpelikisa jos-
sa sekä naiset että miehet pelaavat samas-
sa sarjassa. Ilmoittautuneista muodoste-
taan kilpailukaavio, jonka mukaan pelit pe-
lataan kesän aikana.
Tänä vuonna pelataan täysillä tasoituksil-
la eli jos pelaaja A:n slope on 25 ja pelaaja 
B:n 7, saa pelaaja A 18 väylälle yhden lyön-
nin edun. 
Pelaaja saa myös itse valita miltä tiil-
tä kierroksensa pelaa ja slope määräytyy 
sen mukaan. Eri vastustajia vastaan saat 
vaihtaa tiitä.

naisten viiKKoKisa 2017 

Naiset pelaavat punaiselta tiiltä. Kilpailu-
muoto on pistebogey ja kaikki pelaavat sa-
massa sarjassa.
Viikoittain kilpailupäivän voi valita keskivii-
kon tai torstain. Lopulliseen tulokseen las-
ketaan kesän 6 parasta tulosta. Mikäli kier-

roksia on 5, lisätään huonoimman kierrok-
sen tulos puuttuviin kisoihin. Alle 5 kierros-
ta pelanneiden tuloksia ei oteta huomioon 
kokonaiskilpailun sijoituksia määrättäessä. 
Kokonaiskilpailun lisäksi palkitaan kunkin 
viikon parhaan tuloksen tehnyt! 
Tätä kisailua suosittelen kaikille ja se yksi 
mainio tapa keskittyä pelikierrokseesi as-
tetta paremmin.  

shoot out eloKuussa

Tässä perinteisessä pelissä kilpailijat läh-
tevät yhtä aikaa ykköstiiltä. Kilpailusta pu-
toaa kullakin reiällä huonoimman tuloksen 
tehnyt pelaaja/pelaajat. Pelataan ilman ta-
soituksia. Bogey pelillä pääsee jatkamaan 
hyvin pitkälle ja historia kertoo pienen ta-
soituksen pelaajista jotka eivät ole kos-
kaan päässeet pellolle asti vaan ovat tip-
puneet matkalla. Hyvä henkinen tapahtu-
ma ja hauskan näköistä kun koko porukkaa 
starttaa yhtä aikaa 

KilPailut



uusi-seelanti 
marrasKuussa 2016

Matkamme toiselle puolelle maapalloa oli kaukainen haa-
veemme. Päätimme toteuttaa sen, kun olemme kumpikin 
vielä hyvissä voimissa ja siten saisimme matkasta enemmän 
irti. Näin muutama kuukausi reissun jälkeen voimme todeta, 
että kyllä kannatti.

Keskityimme enemmän maan upean luon-
non kuin golfkenttien bongailuun. Mikä-
li haluaa tehdä pelkän golfmatkan, niin ei 
ole järkevää lähteä noin kauas. Lähempää-
kin löytyy hienoja golfkenttiä, mutta Uuden 
Seelannin monipuolinen ja kaunis luonto 
on ainutlaatuinen. Kahden viikon matkas-
ta voisi kirjoittaa kymmeniä sivuja. Yritäm-
me kuitenkin tiivistää muutamia huikeim

pia elämyksiä. Lennot Singaporeen ja ta-
kaisin ostimme Finnairin tarjouksista noin 
vuosi ennen H-hetkeä. Samoin varasim-
me valmiiksi majoitukset kummankin saa-
ren keskiosasta eli Wanakasta ja Taupos-
ta. Finnair asetti käyttöömme uudet A350 
koneensa, joten lentomukavuus oli ihan 
huippua. Singaporesta matka jatkui Syd-
neyn kautta Christchurchiin. Tämä viimei-

sin etappi lennettiin maailman suurimmal-
la matkustajakoneella Emiratesin A380:lla, 
elämys sekin. Matkattuamme kotiovelta 41 
tuntia ja päästyämme Wanakaan, maittoi 
uni niin hyvin, että muutaman sadan kilo-
metrin päässä tapahtunut 7,2 magnitudin 
maanjäristyskään ei meitä herättänyt. Aa-
mulla totesimme saapuneista tekstareista, 
että omaiset ja ystävät olivat huolissaan. 
Majoitusnaapurit kertoivat, että talot oli-
vat hieman huojahdelleet.

QueenstoWn

Queenstown on pieni ja siisti kaupun-
ki 100 km Wanakasta etelään. Se sijaitsee 
kirkasvetisen järven rannalla vuorten sy-

teKsti ja Kuvat: Katri ja harri marjala
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leilyssä. Jo pelkästään sijainti takaa paljon 
nähtävää ja erilaisia aktiviteetteja.  Suun-
tasimme kaupungin pohjoisreunalta läh-
tevälle Gondolihissille. Ylhäällä oli näkö-
alaravintola ja mahdollisuus mutkikkaa-
seen kelkka-ajeluun sekä patikointiin vuo-
ren rinteellä. Paikalliset hurjapäät harras-
tivat polkupyörillä alamäkiajoa. Hissillä 
ylös ja fillarilla alas. Myös benji-hyppy ja 
liitovarjolla lentäminen olisi ollut mahdol-
lista, mutta itsesuojeluvaisto päätti, että 
nämä harrasteet jää pois suunnitelmista.  
Päätimme keskittyä patikointiin ja maise-
mien katseluun. Oheisesta kuvasta voi pää-
tellä, että maisemat tosiaankin olivat koh-
dillaan. Palattuamme alas kaupunkiin kä-
vimme lounaan jälkeen ”akvaariossa”. Sa-
tamassa ihailimme lasin läpi mm. sateen-
kaarinieriöiden ja lohien ruokailua luonnol-
lisessa ympäristössä.

jäätiKöt ja sademetsä

Ilman lämpötila eteläsaarella oli marras-
kuussa 8-18 astetta. Vettäkin satoi muuta-
mana päivänä. Periaatteessa sade ei hai-
tannut, mutta tehdessämme retken Fox 
Glacierille ja Frans Josef Glacierille olisim-
me toivoneet hieman parempaa näkyvyyt-
tä, jolloin olisimme saaneet paremman ku-
van jäätiköiden koosta. Patikoimalla itse 
jäätiköille ei pääse. Siihen olisi tarvinnut os-
taa helikopterilento. Oli kuitenkin vaikutta-
va kokemus nähdä, missä jäätiköt aikanaan 
olivat olleet ja mitä on tapahtunut vuosien 
saatossa. Muun muassa Fox Glacier on ve-
täytynyt (sulanut) noin 3 km viimeisen 80 
vuoden aikana. Jään alta paljastuneessa 
laaksossa on jäljellä pystysuorat vuorten 
seinämät, ja uskokaa, sademetsä valloittaa 

alaa jatkuvasti!  Seuraavana päivänä teim-
me 3 erillistä sademetsäkävelyä. Ensimmäi-
nen oli riippusillan ylittävä lyhyt patikoin-
ti joen rantaan. Toinen yritys kariutui n. ½ 
tunnin kiipeämisen jälkeen, kun emme on-
nistuneet ylittämään erästä puroa. Kolmas 

yritys olikin sitten useamman tunnin kiipe-
äminen, välillä jopa 4-vedolla, satoja met-
rejä ylöspäin lähtöpaikasta. Viereisessä jo-
essa virtasi vuorelta alaspäin syöksyvä su-
lamisvesi. Tällä reitillä ei näkynyt muita ih-

misiä. Maisemat olivat huikeat.



milford sound

Teimme kokopäiväretken vuonolle, jo-
ka on kuuluisa kymmenistä vesiputouksis-
taan. Vesimassat suihkuavat alas kymme-
nien, jopa sadan metrin korkeudesta. Lai-
vamme ajoi yhden putouksen alle ja saim-
me tuntea ylhäältä syöksyvän kylmän ve-
den rummuttavan kehoamme. Kallioilla 
pötköttelivät hylkeet ja pikku- pingviinit. 
Tälle matkalle teimme viisaan päätöksen, 
kun ostimme edellispäivänä netistä bussi-
kyydin välille Te Anau – Milford Sound. Eipä 
tarvinnut itse ajaa vuorten ylitse vaan sai 
keskittyä hulppeiden maisemien katseluun. 
Milford Soundille pääsee maitse vain yhtä 
tietä pitkin ja se kulkee n. kilometrin kor-
keudessa olevan solan ja tunnelin kautta.

siirtolento

Majoituspaikkojemme väli Googlen mu-
kaan oli 1228km ja autolla tuohon matkaan 
olisi kulunut 18 tuntia. Ostimme n. 50 eu-
rolla sisäisen lennon Queenslandista Auck-
landiin, josta jatkoimme uudella vuokra-
autolla Taupoon. Lentosää oli pilvetön kun 
hurautimme yli lumihuippuisten Etelä-Alp-
pien.  Näimme muun muassa maan kor-
keimman vuoren Mount Cookin (3 754m). 
Ohessa maisemakuva lennolta.

tonGariro alPine cros-
sinG

Näin jälkikäteen ehkä ikimuistoisin elä-
mys, golfkin huomioiden, oli Tongariro Al-
pine Crossing. Se on vaellus, jossa ylitetään 
aktiivinen tulivuori. Patikointi alkoi 1000 
metrin korkeudesta, ylitti vulkaanisen vuo-
ren kahdessa kilometrissä ja laskeutui 700 
metriin. Matkaa kertyi tasan 20 kilometriä. 
Opastaulujen mukaan aikaa on varattava 
7-8 tuntia. Me selvisimme kiirehtimättä al-
le kuudessa tunnissa. Reitti kulki aluksi lau-
doitetulla polulla, mutta totuus alkoi paljas-
tua, kun lähdimme vajaan tunnin tepaste-
lun jälkeen nousemaan ylös jyrkkää laava-
rinnettä. Hengähdystaukoja piti pitää mel-
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ko tiuhaan tahtiin ja reisiä oli lepuutetta-
va. Oman mausteensa matkantekoon toi 
sinä päivänä puhaltanut kova tuuli. Tavoit-
teenamme oli nähdä esitteistä tutut kraa-
terijärvet Emerald Lakesit ja Blue Lake.  Ta-
voite täyttyi ylhäällä 2 km:n korkeudessa. 
Reissu oli ehdottomasti kokemisen arvoi-
nen ja tiukkaa tekee, jos on korkean paikan 
kammoinen.

naPier

Pohjoissaaren Tyynenmeren puolel-
la kävimme Napierissä sekä tutustuim-
me samalla alueen muutamaan viinitilaan. 
Löysimme myös uimarannan Napierin 
eteläpuolelta Waimaramasta. Siveellisyys-
syistä johtuen uintikuvat puuttuvat artikke-
lista. Napier oli siisti pikkukaupunki, jossa 
tutustuimme vuoden 1931 maanjäristyksen 
ja sitä seuranneen tulipalon jälkeen raken-
nettuun Art Deco – tyyliseen keskustaan. 
Historiantietämyksemme myös päivittyi, 
kun luimme saksalaisen sukellusveneen 
U-862 seikkailusta tammikuussa 1945 kau-
pungin lahdella. Yksityiskohtana mainitta-
koon, että ”das Boot” laukaisi jopa torpe-
don, mutta se jäi suutariksi.

Golfausta ainoastaan 
Pohjoissaarella

Uudessa Seelannissa on 390 golfklubia 
(Suomi 132 seuraa). Suhteutettuna maan 
väkilukuun on Uusi Seelanti maailman 
toiseksi tiheimmin golfkentillä varustettu 
maa. Rekisteröityjä golfareita on 105 000 
(Suomi 143 005), joten tiiausajan saaminen 

ei ole ongelma. Kenttiä löytyy myös kaikille 
hintatasoille. Kävimme katsastamassa yh-
den kalliimman, Wairakein kentän, ja tote-
simme, että hieno klubitalo ja koko kentän 
kiertävä aita oli varmaan syynä kolminker-
taiseen green fee – maksuun. Itse kenttä 
oli toki hieno, mutta ei sen kummoisempi 
kuin esimerkiksi Roturoan kenttä, jota käy-
tämme tässä verrokkina.

Eteläsaaren runsaan ja mielenkiintoisen 
luonnon takia sekä myös ilmastollisista 
syistä jätimme golfauksen pohjoissaarelle. 
Pohjoisessa lämpötilat mahdollistivat kier-
rokset shortsivarustuksessa, kun mittarissa 
olivat lukemat +25 ja aurinko paistoi pilvet-

tömältä taivaalta. Valitsimme kentät, joilla 
hintataso oli matkabudjettiin sopiva, mut-
ta kenttä etukäteen kuitenkin vähintään hy-
vää suomalaista keskitasoa. Green Fee se-
kä täydellinen vuokramailasetti maksoivat 
kummallakin kentällä 100 paikallista dolla-
ria eli 66 euroa/hlö.  

Ensimmäinen kiertämämme kenttä oli 
lähellä majoitustamme oleva Taupo Golf. 
Keskuksessa on kaksi 18-reikäistä kenttää. 
Me pelasimme Centennial Coursen. Mie-
hille kentän kokonaispituus oli normaali 
eli hieman alle 6 000 metriä. Katri joutui 
haasteen eteen, kun lyhimmältäkin teebo-
xilta kenttä oli yli 5 400 metriä pitkä. Cen-



tennial Course oli puistomainen höystetty-
nä muutamalla metsäväylällä. Kentän kun-
to oli hyvä, aurinko paistoi ja peli rullasi mu-
kavasti, niin mikä oli pelatessa. Muita peli-
ryhmiä näkyi silloin tällöin, mutta rauhassa 
saimme lyödä palloa.

Toinen pelimme tapahtui Rotoruan vul-
kaanisessa ympäristössä. Mainostavat, et-
tä Rotorua Golf Club (maoriksi: Arikikapa-
kapa) on maailman ainoa kenttä, joka sijait-
see aktiivisesti vulkaanisella alueella. Vul-
kaanisuus näkyi mm. väylän vieressä kup-
livista mutalammikoista sekä vulkaanises-
ta järvestä. Kenttä oli todella kaunis puis-
tokenttä, jolla on ikää 110 vuotta. Muuan 
Gene Sarazen (voittanut 7 majoria) on pe-
lannut siellä vuonna 1935. Mies, joka kek-
si nykyaikaisen sand wedgen (olen pitänyt 
kyseistä mailaa kädessäni, mutta se on jo 
ihan toinen juttu). Arikikapakapan kaune-
usaspektit olivat useissa paikoissa täyden 
kympin arvoisia. Kentän kunto oli myös hy-
vä. Muita pelaajia näimme jälleen vain har-
vakseltaan. Suosittelemme visiittiä, jos sat-
tuu noilla kulmilla pyörähtämään.
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loPuKsi

Uudessa Seelannissa voisi lomailla use-
amman kuukauden yhteen putkeen ja silti 
näkemistä ja kokemista riittää. Ihmiset ovat 
erittäin rentoja ja ystävällisiä. Kaikkialla nä-
ki, että kansalaiset arvostavat oman maan-
sa ainutlaatuista luontoa. Roskia ei näky-
nyt missään. Tähän mennessä Harri oli 
välttynyt ajamasta autolla, jossa ratti on 
oikealla puolella. Tulipahan sitten kerralla 
kunnon kurssi. Eteläsaarella 2 000 km ja 
pohjoisessakin 1 500 km. Suunnistus pai-
kasta toiseen oli helppoa, koska tieverkko 
on harva ja opasteet sekä liikennemerkit 
selkeitä. Lisäksi kartturi oli erittäin pätevä. 
Jokaisessa kaupungissa on erittäin hyvin 
varusteltu info-piste, josta saa tarvittaessa 
opastusta yksityiskohtaisiinkin kysymyk-
siin. Ilmaisia karttoja ja esitteitä on jaossa 
niin paljon, että on eduksi etukäteen tietää, 
mitä on hakemassa. Hyödynsimme kartto-
ja ja esitteitä ja niistä kertyikin mapillinen 
muisteluja varten. Kaikkia näkemiämme 
lampaita emme laskeneet, koska niitä on 
35 miljoonaa. Nautojakin on useampi mil-
joona, jotka laidunsivat valtavina laumoina 
maanteiden varsilla. Myös saksanhirviä lai-
dunnetaan. Vertailun vuoksi todetaan, et-
tä väestöä saarilla on 4,4 miljoonaa. Ma-
ori – kulttuuriin emme tutustuneet syväl-
lisemmin, sillä aika oli kuitenkin rajallista. 
Jos jonkin asian voisi tehdä toisin, niin ehkä 
kohteeseen matkustuksen voisi jakaa kah-
teen eri osaan eli pari päivää voisi viettää 
esimerkiksi Singaporessa. Kiitokset myös 
Kumelan Ollille ja Eilalle etukäteissuunnit-
telun avusta.

Mikäli joku tämän artikkelin lukijoista on 
suunnittelemassa matkaa Uuteen Seelan-
tiin, niin suosittelemme vilpittömästi siirty-
mään tuumasta toimeen. Annamme mie-
lellämme vinkkejä, joten saa soittaa.

Matkaajat Katri ja Harri Marjala (050-
5947458)



Mölnlycke
 on maailman johtava kertakäyttöisten 

kirurgisten- ja haavanhoitotuotteiden valmistaja.
Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja 

haavanhoitoon, painehaavojen ennaltaehkäisyyn 
sekä leikkaussalien turvallisuuden ja 

tehokkuuden edistämiseen.

Mikkelissä 
sijaitsee Mölnlycken suurin haavanhoitotuotteita 

valmistava tuotantolaitos. Mikkelin tehtaalla 
valmistetaan vuosittain yli 300 miljoonaa 

haavanhoitotuotetta ja tehdas 
työllistää yli 450 henkilöä.

www.molnlycke.fi

lyöntiPelissä yKKösrei-
ällä taPahtuu seuraavia 
asioita:

sääntöPähKinä 1a/2017: 

Matalan riihen takana väylän suunnassa 
kulkevan tien ympärillä on laajahko tila-
päisen veden alue. Pelaajan pallo on tässä 
tilapäisessä vedessä.  Hän tunnistaa pal-
lonsa ja voisi hieman kurottamalla noutaa 
pallonsa, mutta pelaaja pudottaakin uu-
den pallon tilapäisen veden viereen ja jat-
kaa peliään sillä?

sääntöPähKinä 1b/2017: 

Pelaajan avaama pallo jää lepäämään ul-
korajan paaluun.  Hän julistaa pallonsa pe-

laamattomaksi paikaksi ja pudottaa pallon 
kahden mailanmitan sisäpuolelle, sääntö 
28c.  Pallo pysähtyy. Sitten se vierähtää 
ulos.  Miten jatketaan?

sääntöPähKinä 1c/2017: 

Pelaajan pallo on neljännen lyönnin jäl-
keen viheriöllä sen kaltevimmalla koh-
dalla. Pelaaja merkitsee pallon aseman ja 
nostaa sen, puhdistaa mudan pallostaan 
ja asettaa sen takaisin.  Pallo pysyy pai-
koillaan noin viisi sekuntia ja vierähtää sit-
ten reikään pelaajan valmistautuessa put-
taamaan sitä.  Mikä on pelaajan reikätulos 
seuraavissa tapauksissa a) pallo oli ennen 
nostamista reiän reunalla, b) pallo oli en-
nen nostamista metrin päässä reiästä?

sääntöPähKinä 1d/2017:

 Pelaajan pallo on “huulilla” viheriöllä ja 
hän puttaa par-tulosta yhdellä kädellä se-
kä ottaa toisella kädellään pallonsa kiinni 
sen jälkeen kun pallo on reiän reunojen ala-
puolella. Mikä on pelaajan reikätulos? 

oiKeat vastauKset löy-
dät seuraavalta sivulta

sääntöPähKinä 1/2017 
KysymyKset

Kuva 1a. Pallo mailanmitan verran t ilapäisessä 
vedessä. 

Kuva 1b. Pallo nojaa ulkorajan paaluun.

Kuva 1c. Pallo reiän reunalla. Kuva 1d. Pallon pysäy t täminen ennen kuin pallo 
on levossa kupin pohjalla.

teKsti ja Kuvat: Kari mäKelä
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Mölnlycke
 on maailman johtava kertakäyttöisten 

kirurgisten- ja haavanhoitotuotteiden valmistaja.
Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja 

haavanhoitoon, painehaavojen ennaltaehkäisyyn 
sekä leikkaussalien turvallisuuden ja 

tehokkuuden edistämiseen.

Mikkelissä 
sijaitsee Mölnlycken suurin haavanhoitotuotteita 

valmistava tuotantolaitos. Mikkelin tehtaalla 
valmistetaan vuosittain yli 300 miljoonaa 

haavanhoitotuotetta ja tehdas 
työllistää yli 450 henkilöä.

www.molnlycke.fi

sääntöPähKinä 1/2017 
vastauKset
sääntöPähKinän 1a/2017 
vastaus: säännöt 15-2 ja 
25-1b.

Pelaaja saa kaksi rangaistuslyöntiä, kos-
ka hän korvasi pallonsa väärin, sääntö 15-
2. Vapauduttaessa epänormaalista kenttä-
olosuhteesta ei palloa voi rankaitsematta 
korvata toisella, jos pelaaja voisi ponniste-
lematta ja viivytyksettä noutaa alkuperäi-
sen pallonsa, sääntö 25-1b.  Jos pelaaja kui-
tenkin korvaa pallonsa, on reikä pelattava 
loppuun korvatulla pallolla. 

sääntöPähKinän 1b/2017 
vastaus: säännöt 20-2 ja 
27-1b. 

Jos pudotettu pallo pysähtyy ja sen jäl-
keen liikkuu, pallo on pelattava uudelta si-
jaintipaikaltaan, säännön 20-2 huomau-

tus 1.  Pelaajan on toimittava säännön 
27-1b,”pallo ulkona”,  mukaisesti eli mentä-
vä lyömään tiiauspaikalta neljäs lyöntinsä.
 

sääntöPähKinän 1c/2017 
vastaus: säännöt 16-2 ja 
20-3d.  

Kun pallo asetetaan, sen täytyy olla pysäh-
tynyt, muuten se pitää asettaa uudelleen, 
sääntö 20-3d.  a) Jos pallo putoaa reikään 
sen jälkeen, kun sen on katsottu pysähty-
neen, pelaajan katsotaan lyöneen pallon-
sa reikään edellisellä lyönnillään ja hän saa 
yhden lyönnin rangaistuksen ko. reiältä, 
sääntö 16-2. Eli kun pallo on reiän vieressä, 
sääntö 16-2 kumoaa säännön 20-3d. Pe-
laajan reikätulos on siis par. b) Jos asetettu 
pallo jää paikoilleen ja sen jälkeen liikkuu, 
pallo on pelattava rangaistuksetta uudesta 

sijaintipaikastaan, sääntö 20-3d. Pelaajan 
reikätulos on siis birdie. 

sääntöPähKinän 1d/2017 
vastaus: sääntö 1-2.   

Pelaaja pysäyttää tarkoituksellisesti liikku-
van pallonsa. Hän saa kahden lyönnin ran-
gaistuksen, sääntö 1-2, ja hänen on ase-
tettava pallonsa takaisin reiän reunalle ja 
putattava. Eli par-tulos muuttuu hetkessä 
vähemmän mairittelevaksi tripla-bogeyk-
si. Pelaajan reikätulos on siis 8. Eli peliä on 
jatkettava sieltä, mihin pelaaja pallon py-
säytti ja koska pallo ei ole levossa reiässä, 
jatketaan reiän reunalta.



27 tyytyväistä, ruskettunutta golffaria istuu täpötäydes-
sä Norwegianin koneessa matkalla Palma de Mallorcalta 
Helsinkiin pääsiäissunnuntaina. Matka on alkanut aikaisin 
aamulla. 17 pelaajan matka alkoi vielä aikaisemmin kaksi 
viikkoa sitten, sillä kone lähti Helsingistä jo 6.30. Nyt on 
siis takana joko yksi tai kaksi viikkoa tehokasta harjoitte-
lua ja pelaamista. 
Son Antem on viiden tähden laadukas ho-
telli, jonka yhteydessä on kaksi kenttää. Ho-
tellissa on spa, kuntosali ja muutakin oh-
jelmaa, jos golf ei olisi kiinnostanut. Söim-
me loistavia illallisia noutopöydästä. Ruoka 
oli erinomaista ja valikoima runsas. Speku-
loimme yhdessä päivän pelejä ja harjoituk-
sia. Hotellin huoneet olivat lähes täyteen 
varattu kolopallon harrastajille.  Paikalla oli 
ryhmiä monista maista.

Pelasimme hotellin molemmat kentät 
kaksi kertaa viikossa ja lisäksi vierailimme 
läheisellä Maioris kentällä.

Kentät ovat East ja West. East antaa hie-
man enemmän anteeksi vinoille avauksil-
le. Jokainen viheriö on ympäröity valtavilla 
hiekkaesteillä. Bunkkerien hiekka oli kovaa 
ja pakkaantunutta. Niistä pääsi pois hel-
pommin chipillä kuin oikealla santalyön-
nillä.

West kentällä kannattaa lyödä suoraan. 
Vinot lyönnit lennättivät pallon ikäviin piik-
kipensaisiin, joista niitä ei helpolla löytänyt. 
Molemmat kentät ovat par 72. Niitä voi kut-
sua puistokentiksi, joissa ei ole suuria kor-
keuseroja. Kenttien viimeiset väylät ovat 
vaikeimpia.

Maioris kenttä tarjoaa haasteita vaatival-
lekin pelaajalle, mutta nyt viheriöiden kun-
to oli heikko. Lisäksi ne olivat epätasaisen 
laatuisia. Muutama griini oli ympäröity ve-
dellä ja tai isoilla hiekkaesteillä. Viimeiset 
väylät mennään ylös ja alas jyrkkää mäkeä. 
Viimeinen väylä on pitkä par 4 jyrkkään ylä-
mäkeen. Väylän mitta on 384 m keltaisil-
ta. Tällä kentällä tuloksen tekeminen vaati 
paitsi pitkiä suoria lyöntejä, niin tarkkaa lä-
hipeliä. Kenttä olisi ollut loistava, jos vihe-
riöt olisivat olleet parempia. 

Vapaat päivät kukin vietti haluamallaan 
tavalla. Innokkaimmat kävivät pelaamassa 
tai vain harjoittelivat lisää. Green feet lähi-
kentille maksoivat 100–150 €. 
Hotellin asukkaat pystyivät pe-
laamaan omia kenttiä 77 eurol-
la tai kolmen jälkeen 57 eurolla.

Pelipäivät alkoivat lähipe-
liharjoituksilla ja päättyivät 
treeneihin. Son Antem tarjoaa 
erinomaiset olosuhteet harjoit-
teluun. Lyöntipaikkoja on noin 
600 metrin leveydellä loivan 
kaaren muodossa. Lähipeliä 
varten on suuret alueet ja har-

joitusviheriöt. Matkan teemana oli lähipeli, 
jonka perusteiden kautta tuli oppia täyden 
swingin mysteeri. Jarno opasti lyömään 
palloa vain kroppaa kääntämällä. Harjoit-
telimme luonnollisesti myös puttaamista ja 
sen rytmitystä. Pelipäivät harjoituksineen 
kestivät lähes yhdeksän tuntia.

Pelatessamme Jarno tarkkaili kenttien 
laidoilla menestystämme ja ihaili upeita 
lyöntejämme. Saimme myöhemmin raken-
tavaa palautetta mahdollisista parannuk-
sista ja harjoitteista.

Kaikki oppi oli tarpeen, kun mittelimme 
kisoissa leirin lopulla. Kisa oli kaksipäiväi-
nen molemmilla kentillä. Kilpailumuotona 
oli tasoituksellinen pistebogi. Tulokset oli-
vat tasaisia. Naisten sarjan voitti Sari Kää-
riäinen ja miesten sarjan Jarmo Suvisuo. 
GP:n menestys näissä kisoissa oli hyvä sil-
lä myös toiseksi sijoittuneet Kaija Pöntinen 
ja Jari Valjakka ovat seurastamme. Hotelli 
tarjosi meille kuohujuomaa viimeisen illan 
kunniaksi. Olimme iloisella mielellä.

Jarno piti meistä hyvää huolta. Harjoituk-
set olivat hyvin johdonmukaisia. Useampi 
osallistuja kertoi oppineensa uutta ja pa-

teKsti ja Kuvat: jarmo suvisuo

mallorcan
maisemissa

West kentän väylä 18, par 4, 
370m. Lyöntisuunnassa vasem-
malla on vesieste koko matkan.
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rempaa peliä. Totesimme yhdessä, että jo-
kainen voi oppia uutta iästä tai muista ra-
joitteista riippumatta.

Koneemme saapui Vantaalle. Hyväste-
lemme pelikaverit. Toivotamme uusille ja 
vanhoille ystäville hyvää kotimatkaa. Ul-
kona on kalsea tuuli. Joudumme etsimään 
lämmintä vaatetta. Annilan range on jo 
avattu. Kohta kentät aukeavat Suomessa-
kin. Tavataan Annilan kentällä piakkoin.

Loppukilpailun 3 parasta leidiä. Sar i 
Kääriäinen, GP (65p) kuvassa keskellä. 
Kaija Pöntinen, GP (61p) kuvassa oikeal-
la ja Maarit  Jauhiainen, Kar tano Golf 
(59p) kuvassa vasemmalla.

Loppukilpailun 3 parasta 
miestä. Jarmo Suvisuo, 
GP (65p) kuvassa keskel-
lä.  Jar i  Valjakka, GP (64p) 
kuvassa oikealla ja Markku 
Pomell,  MG (64p) kuvassa 
vasemmalla.

Lassi  Pöyr y näy t tää mallia 
put t ihar joituk sissa. Palo 
vier ii  kohteeseen tarkast i.

Maior is väylä 17, par 4, 368m. Juha Kää-
r iäinen toimit taa palloa kohteeseen. 



Hyvän Tuulen Golf pelattiin perinteisellä 
paikalla elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna. Perjantain yritysten kilpailuun osal-
listui 14 joukkuetta. 

Asiaan kuuluvan avauslyönnin suorit-
ti tällä kertaa Valiokiinteistöt Oy:n Anssi 
Kaipainen. Se oli merkki joukkueille siirtyä 
avauspaikoilleen. Kilpailu käytiin pilvisen ja 
hieman kolean sään vallitessa. Sillä ei kui-
tenkaan ollut vaikutusta tuloksiin.

Ensikertalainen UPM Pellos vei voiton ja 
sai näin kiertopalkinnon vuodeksi haltuun-

sa. Parin Jari Hassinen / Mikko Usva tulos 
oli 47 pistettä. Toisena Mikkelin kaupunki 
45 p. ja kolmas ”vakiomitalisti” Valiokiin-
teistöt pisteen heikommalla tuloksella eli 
44 p..

Henkilökohtaisessa sarjassa käy-
tiin tiukka kamppailu voitosta. Nel-
jä ensimmäistä saavutti tuloksen 
37 pistettä. Järjestys saatiin tasoi-
tuksia vertailemalla ja alempi tark-
ka tasoitus on parempi. Veli-Matti 
Kurtti kärjessä ja seuraavana Mikko 

Usva, kolmas Jari Hassinen ja Mia Hassinen 
neljäs. Viidenneksi tullut Niina Ihalainenkin 
pelasi vain pisteen huonommin tehden tu-
lokseksi 36 pistettä.

hyvänteKeväisyys-
KilPailumme 
htG



Lauantaina sääkin jo lämpeni ja nähtiin si-
nistä taivastakin. Perhe-/ parisarjaan osal-
listui 20 joukkuetta ja parhaiten pelasi pa-
ri Mari Syväoja / Jukka Pajulahti tehden 
huiman tuloksen 49 pistettä! Heistä kol-
me pistettä huonommaksi jäivät Vanhaset 
Malla ja Matti ja pari Alanen Erkki Alanen 
Juhani olivat kolmansia pistettä edellisiä 
pienemmällä tuloksella, 45 p..

Henkilökohtaisissa sarjoissa oli myös hy-
vä tulostaso. Mari Syväoja kuittasi naisten-
sarjan ykköspalkinnon 43 pisteellä. Jemina 
Villanen toinen tulos 37 p. ja Malla Vanha-
nen kolmas 36 p.



Hyvän Tuulen Golfi n  kilpailun tuoton 2000 euron 
shekin vastaanotti MLL:n Mikkelin yhdistyksen puo-
lesta puheenjohtaja Tiina Snicker.

Miesten sarja oli hiukan tiukempi, lähes 
edellispäivän kaltainen. Voittajan Tapio 
Haapalan tulos oli 39 p. toisena Mikko Ko-
sonen 38 p. ja neljä seuraavaa sai tuloksen 
37 p. Tulosluetteloon kirjattiin siis seuraa-
vasti: Harri Marjala 37, Seppo Hujanen 37, 
Veli-Matti Kurtti 37 ja Matti Vanhanen

Molempina päivinä palkittiin kunkin sar-
jan kolme parasta Tertin kartanosta hanki-
tuilla mainioilla tuotteilla.

Tänä vuonna kilpailut käydään elokuun 4. 
ja 5. päivä. Näillä näkymin samalla muotilla 
kuin olemme jo kuuden vuoden toimineet, 
joten merkitkää nuo päivämäärät jo nyt ka-
lentereihinne!

Jorma Hietanen
Hyvän Tuulen Golfi n kilpailujohtaja



Kaikki Suomessa toteutettava yläkoulu-
jen tukioppilastoiminta on lähtökohtaises-
ti Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 
vuonna 1972 alulle panemaa ja menetel-
millä toteutettua toimintaa. Mikkelin alu-
eella tukioppilastoiminta on valtaosin kou-
lujen oma toimintaa, ja yhteys MLL Mikkelin 
paikallisyhdistykseen oli erityisesti ennen 
vuotta 2010 vähäistä. Monilla paikkakun-
nilla yhteistyöllä myös yhdistysten kanssa 
on pidemmät perinteet, ja myös joillakin 
Mikkelin kuntaliitosalueilla yhteistyö on ol-
lut vahvempaa.

Vuodesta 2011 alkaen on Golf-Porras-
salmi ry osoittanut vuotuisen Hyväntuu-
len Golf -tapahtuman tuoton MLL:n Mik-
kelin yhdistyksen kautta alueen tukioppi-
lastoimintaan. Perinteen jatkuttua jo yli 
viiden vuoden ajan, on se mahdollistanut 
myös merkittävän resurssin tukioppilastoi-
minnan tukemisen kehittämiseksi. Hyvän-
tuulen Golf -turnauksen tuottoa jaettiin pe-
rinteen alusta alkaen perusteluita vastaan 
avustuksina kaikille yhdistyksen alueel-
la oleville yläkoulujen tukioppilaille. Hyvät 
perustelut ovat aina liittyneet kouluhyvin-
voinnin lisäämiseen tukioppilastoiminnan 

kautta. Tämä käytäntö jatkuu edelleen, kos-
kettaen Lyseon, Kalevankankaan, Urheilu-
puiston sekä Rantakylän kouluja. Turnauk-
sen tuotto on ollut 2000€, ja vuoden 2016 
potti on jaettu keväällä 2017 tasan 500€ 
per koulu.

Tukioppilastoiminnan pääasiallisina teh-
tävinä on kouluissa toimia oppilaiden hen-
kilökohtaisena tukena sekä koko koulun 
yhteishengen kehittäjänä. Isona tavoittee-
na kouluhyvinvoinnin parantaminen. Pää-
paino on seiskaluokkalaisten koulupolun 
aloittamisen turvaamisessa.

Seiskojen tutustumiset ovat luonnolli-
sesti olleet yksi tärkeä asia myös kaudella 
2016-2017, ja ylipäänsä tapahtumien ja hie-
nojen juttujen järjestäminen. Lisäksi tuki-
oppilaat ovat arvostaneet oman porukkan-
sa tiivistä ryhmää. Vaikka moni koulun tu-
kioppilas on tuntenut toisensa aiemminkin, 
ovat kaverisuhteet vahvistuneet päästessä 
toimimaan uudenlaisten asioiden parissa.

Golf-Porrassalmen tukieuroilla on saatu 
hankittua erityisesti tapahtumien toteut-
tamiseen tarvittavia asioita, kuten rekvi-

siittaa ja hyviä palkintoja. Lisäksi joidenkin 
koulujen tukioppilaspaidat ovat mahdollis-
tuneet tuen ansiosta. Yhtenevällä vaatetuk-
sella toimiessa ei kohtaamisissa ole epäsel-
vyyttä kenen kanssa keskustelee tai mikä 
on oma tehtävä.

Avustusten jakamisen lisäksi yhdistys 
on ruvennut myös järjestämään tapaami-
sia kaikille Mikkelin alueen tukioppilaille. 
Näitä järjestetään nykyisin aina syksyisin 
ja keväisin. Näihin tapaamisiin kutsutaan 
mukaan tukioppilaat myös Mikkelin entis-
ten liitoskuntien alueilta. Käytännöstä on 
sovittu paikallisten MLL yhdistysten kans-
sa. Ilman Hyväntuulen Golf -turnausta ny-
kyisellään hyväksi koettu käytäntö olisi voi-
nut jäädä kehittymättä.

Toivomme että hyvä käytäntö jatkuu! Go 
on Golf-Porrassalmi!

Kirjoittajat:  Heikki Kantonen, MLL 
Mikkelin yhdistys ry, tukioppilasvastaava 

(tukioppilaiden avustuksella)

mll toiminta miKKelissä Golf-Porrassalmi ry:n 
avustuKsella
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GOLF-PORRASSALMI RY / ANNILAN GOLFKESKUS
KILPAILUKALENTERI 2017

Toukokuu
la 20 Talkookisat talkoisiin osallist. 18 r 
ma 22 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb
ke-to 24-25 Viikkokisa Miehet ja Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 25 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
ke 31 Viikkokisa Miehet ja Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
Kesäkuu
to 1 Viikkokisa Miehet ja Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 1 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
ti 6 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
ke-to 7-8 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 8 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
to 8 MLS Tour 1 Kutsu 18 r
pe 9 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
la 10 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
su 11 Naisten haku, jäsenille N 18 r Scramble
ma 12 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb
ma 12 GP-IG Senioreiden seuraottelu S 18 r, pb
ke-to 14-15 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 15 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
to 15 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
pe 16 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
la 17 Rento Seura Scramble jäsenille GP:n jäs., osakkaat 18 r, Scramble
su 18 Kesäpäiväntasaus GP:n jäs., osakkaat 18 r, Y lp hcp
ti 20 GP-KeG Senioreiden seuraottelu S 18 r, pb
ke-to 21-22 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 22 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
la 24 Midnight Golf, 2 mailaa + putteri  Open Y 18 r, pb
ke-to 28-29 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 29 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
pe 30 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
Heinäkuu
la 1 Saimaa Golf Oy:n osakaskilpailu Osakkeen omistajat 18 r, M pb, N pb
su 2 GP:n Reikäpelimestaruus alkuottelut jäsenet reikäpeli scr
ma 3 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb
ke-to 5-6 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 6 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr
pe 7 GP-MG Ladyt seuraottelu N 18 r
la 8 Hartwall Open M,N 18 r, hcp
la 8 Anttolan Mestaruus M,N 18 r, pb
su 9 GP:n Reikäpelimestaruus sijoitusottelut jäsenet reikäpeli scr
ke-to 12-13 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 13 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
pe 14 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
la 15 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
ke-to 19-20 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 20 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
pe 21 MLS Mestaruus Kutsu 18 r
la 22 Savon Golftiimi Open Y 18 r, M scr/pb, N pb
ke 26 Marttagolf Y, Marttojen jäs. 18 r, pb
ke-to 26-27 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 27 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
pe 28 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
la 29 BMW Golf Cup International M,N 18 r, pb
su 30 Parikilpailu, Sarjat: Perhe / Vapaa Valinta väh.1 pel. GP:läinen 18 r, greensome
ma 31 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
Elokuu
ke-to 2-3 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 3 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
pe 4 Hyvän Tuulen Golf Yritykset 18 r, Bestball
la 5 Hyvän Tuulen Golf Open M,N 18 r, pb
su 6 Ristiinan Mestaruus 18 r
ma 7 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb
ti 8 Senior Aluetour 3 S 18 r
ke-to 9-10 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp, N pb
to 10 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
pe 11 Shoot Out GP:n jäs., osakkaat
su 13 LähiTapiola Open M,N 18 r, M hcp, N pb
ti 15 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
ke-to 16-17 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 17 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
la 19 GP Mestaruuskilpailut, kaikki sarjat Kotiseura GP 36/18 r, scr
su 20 GP Mestaruuskilpailut, kaikki sarjat Kotiseura GP 18 r, scr
ke 23 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
ke-to 23-24 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 24 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
ke-to 30-31 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M pb, N pb
to 31 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
Syyskuu
su 3 Aluefinaali Pelaa 100 pistettä N 18 r bestball, pb
ma 4 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb
ma 4 GP-MG Senioreiden seuraottelu S 18 r, pb
ke-to 6-7 Viikkokisa Miehet, Naiset M, N 18 r, M pb, N pb
to 7 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr
to 7 Kutsukilpailu Kutsu 18 r
pe 8 MLS Tour 3 Kutsu 18 r
la 9 Nordea Open M,N 18 r, M hcp, N pb
la 9 Visulahtelaiset M,N 18 r, pb
ti 19 GP Seniorit Ruskagolf S 18 r, pb
la 23 Suomen Talotekniikka Open M,N 18 r, M hcp, N pb
la 30 Miehet Mailat Punaisena M, GP/Osakkaat 18 r, scr/hcp
la 30 Naisten päätöstapahtuma N, GP/Osakkaat 18 r
Lokakuu
la 7 GP Kauden päätösscramble GP:n jäsenet 18 r scramble


