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Golf-Porrassalmi ry:n hallitus ja toimikuntien jäsenet

Suistomaa Matti, puheenjohtaja

Hietanen Jorma, sihteeri

Röyti Jukka, varapuheenjohtaja, kapteeni 

Laitinen Marja-Liisa, ladykapteeni 

Kaikkonen Anneli, toiminnanjohtaja 

Jantunen Seppo  

Mäkelä Kari  

Pietiäinen Sanna

Kurtti Veli-Matti 

Perko Tapio

Toimikuntien puheenjohtajat:

Kilpailutoimikunta ja junioritoimikunta: Jukka Röyti puh. 050 3544446, 

email jukka.royti@gmail.com

Naistoimikunta: Marja-Liisa Laitinen puh. 040 3585696, 

email lispe.laitinen@surffi.fi

Senioritoimikunta: Jorma Hietanen puh. 0500 517891, 

email hietsu49@gmail.com

Kenttätoimikunta: Kari Mäkelä puh. 0442833555, 

email makelakarit@gmail.com

Tasoitustoimikunta: Seppo Jantunen puh. 050 5256121,

 email ms.jantunen@gmail.com

Tiedotustoimikunta: Jorma Hietanen puh. 0500 517891,

email hietsu49@gmail.com

Kuntogolf

Arja Kosonen puh. 040 7727976, 

email arja.kosonen@surffi.fi

Mat t i  ”Lane” Vanhanen oli  A-maa-
joukkuemies jalkapallossa. Kuvassa 
hän on MP:n pelipaidassa 1960- ja 
70-lukujen vaihteessa.

Lue Lasse Miet t isen jut tu Lanesta 
sivuilta 18-19.

Kevään talkoista löy t y y kuvia lehdestä 
sivulta 13.

Tässä kuvassa Anneli,  Alice, Eila ja Sar i

TÄSSÄ LEHDESSÄ:
Hovilan Jarnon kuulumiset löy t y vät sivulta 22. 
Jarnon golfmatkalla Por tugalissa tänä keväänä 
mukana mm. Juha Kääriäinen (kuvassa),  Sar i 
Kääriäinen (etukansi)  ja Ant t i  Valjakka (sivulla 
22).
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PÄÄKIRJOITUS KEVÄT 2015

Golf-Porrassalmi ry:n 25:s toimintavuo-
si on käynnistynyt. Juhlavuotta vietetään 
ensisijaisesti omien jäsenten kesken. Var-
sinaisen pelikauden aikana  pidetään juh-
lakisa, jonka tarkemmat yksityiskohdat sel-
viävät alkukesästä. Juhlagaalaa vietetään 
sitten syksyllä varsinaisen pelikauden jäl-
keen, jolloin voidaan huomioida kesän ai-
kana peleissä ja aiempina vuosina seuran 
toiminnassa ansioituneita seuran jäseniä.

Muilta osin tuleva kesä noudattaa tuttua 
kaavaa ja toimikunnat ovatkin jo sopineet 
kesän. Suomen Golfliiton toimintasuun-
nitelman mukaan tämän vuoden erityis-
huomion saavat yli 55-vuotiaat pelaajat. 
On yleisesti tiedossa, että pelaajat, joiden 
tasoitus on yli 36, sitoutuvat heikosti seu-
raan ja golfin harrastamiseen yleisemmin-
kin. Ehkäpä sitoutumista auttaa, jos pelis-
sä saavuttaa tason, jolla peli etenee mu-
kavasti ja itselle tulee toistuvia, myöntei-
siä onnistumisen kokemuksia. Seuramme 
jäsenille tehdyn kyselyn perusteella näyt-
tää siltä, että golfin oppimiskäyrä on mel-
ko hidas, koska alle kolme vuotta jäseninä 
olleista yli puolella on tasoitus vielä yli 36. 
Tästä seuraa, että aivan erityistä huomiota 
ja ehkäpä huolenpitoa tarvitsevat ne, jotka 

pelaavat ensimmäisiä vuosiaan. Merkittä-
vä osa jäsenistä ilmoittaa myös, ettei heillä 
ole erityistä tasoitustavoitetta, vaan he ha-
luavat vain pelailla. Uusien seuran jäsenten 
ottaminen mukaan pelikierroksille ja tutus-
tuttaminen kenttään ja jäsenistöön on erit-
täin tärkeää, vaikka tutussa porukassa pe-
laaminen onkin mukavaa ja stressitöntä.

Seuran tilinpäätös on parina viime vuo-
tena ollut alijäämäinen, mutta näin ei voi-
da jatkaa, vaan talous on tasapainotetta-
va. Seuran tulot muodostuvat lähes yksin-
omaan jäsenmaksuista eikä niitä kukaan 
halua korottaa merkittävästi. Myös seuran 
lehden toimittamisessa on huomattu, että 
ilmoitusten hankkiminen on entistä vaike-
ampaa taloudellisen laman keskellä. Kes-
kimäärin seuralla on käytettävissä noin 47 
euroa rahaa yhtä jäsentä kohti vuodessa, 
sen jälkeen, kun Golfliiton maksut on sii-
tä poistettu. Se ei ole suuri summa, mut-
ta toivottavasti mahdollisimman moni pää-
see siitä osalliseksi.

Seuran toiminnan kannalta keskeistä on 
saumaton yhteistyö kenttäyhtiön kans-
sa. Tästä syystä tulisikin puhua useammin 
Annilan golfyhteisöstä kuin seurasta ja yh-
tiöstä erillisinä asioina. Seuran jäsenten ja 

myös muiden Annilassa säännöllisesti pe-
laavien mielipiteiden vaihtokanavaksi on 
perustettu Facebook-sivut, joilla kaikki ha-
lukkaat voivat ilmoittautua. 

Kentällä on talven aikana tehyt uudis-
tuksia, joita pääsemme pikapuoliin näke-
mään. Kevääntulo ja alkukesän säät vaikut-
tavat merkittävästi siihen, kuinka nopeasti 
kenttä saadaan pelattavaan kuntoon. Kaik-
ki toivovat, että tämä tapahtuisi pian vapun 
jälkeen. Monia kenttää koskevia parannus-
ehdotuksia on jäseniltä tullut ja kenttäyhtiö 
toteuttaa niitä mahdollisuuksien rajoissa. 

Toivotan kaikille seuran jäsenille ja Anni-
lassa pelaaville antoisaa golfkautta 2015. 

Matti Suistomaa
Golf-Porrassalmi ry



TOIMISTON TERVEISET

Hyvää golfkautta GP:n jäsenet!
Annilassa odotetaan jo innokkaasti uutta 
golfkautta. Range avattiin 11.4. ja kenttä 
avataan 25.4. Tätä ennen on jo pidetty yh-
distyksen kevätkokous sekä kolmet talkoot. 
Talkoisiin osallistui lähes 70 jäsentämme, ja 
monet heistä antoivat työpanoksensa use-
ampana päivänä. Upea juttu, ja iso kiitos 
vielä kerran kaikille talkoolaisille! Laittakaa-
han kalentereihinne talkookisa 23.5.!

Tällä kaudella toimivat caddiemasterei-
na edellisvuosilta tutut Petri Piispa ja Nii-
lo Haapala. Uutena caddiemasterina aloit-
taa Patu Ristilä, joka on toiminut samoissa 
tehtävissä Rantasalmi Golfissa aikaisempi-
na kesinä. Golfopettajina toimivat PGA Prot 
Jussi Miettinen ja Jarno Hovila. Molemmat 
tunnetaan huippuopettajina, joten heidän 
palvelujaan kannattaa käyttää. 

Vuoden alussa tapahtui automaattinen 
vuotuinen tasoituksen tarkastus (AHR), 
jolloin osan jäsenistämme tasoitus muut-
tui laskevasti tai nousevasti. Jokainen jäse-
nemme pääsee itse kirjaamaan oman kier-
roksensa tasoitusrekisteriin Nexgolfissa, 
ja sinne kannattaakin käydä kirjaamassa 
kaikki pelatut tasoituskierrokset, myös ns. 
bufferikierrokset. Näin kaikki sinne kirjatut 
kierrokset tulevat huomioiduksi, ja tasoi-
tus muuttuu vuosittaisessa tarkistuksessa 
kaikki todelliset pelikierrokset huomioiden. 
Näin tasoitus tulee olemaan tarkistuksen 
jälkeenkin todenmukainen.

Avoimet kilpailumme ja tapahtumamme 
löytyvät Nexgolfista. Toivomme ilmoittau-
tumisia suoraan sinne, tosin joihinkin ta-

pahtumiin/kilpailuihin ilmoittautuminen 
tapahtuu Annilassa (esim. reikäpelit). Jo-
kainen jäsenemme pääsee omilla jäsen-
tunnuksillaan kirjautumaan Nexgolfiin, ja 
jos et tiedä jäsentunnuksiasi, caddiemas-
terimme auttavat mielellään. 

Varatessanne lähtöaikoja netin kautta 
huomioikaa mahdollinen info lähtöajan yh-
teydessä. Ilmoitamme siellä, mikäli lähtöai-
kaan liittyy jotain huomioitavaa, esim. poik-
keuksellinen aukioloaika. Taukokioski ava-
taan kelien mukaan pelaajamäärä huomi-
oiden, wc-tilat kioskin yhteydessä ovat käy-
tössä jo kentän avaamisesta lähtien. Huo-
mioikaa vielä kilpailukalenterin painamisen 
jälkeen sovitut kilpailut 19.7. BMW Golf Cup 
International osakilpailu sekä 16.8. Antilop 
Ladies Open.

Pelaamisen vaihtoehtoja on edelleen täl-
lä kaudella Annilassa useita. Satunnaisesti 
pelaaville on tarjolla 5- tai 10- kerran kort-
teja yksittäisen greenfeen lisäksi. Mikäli pe-
likierroksia tulee Annilassa enemmän, kan-
nattaa ostaa Etukortti, jossa on rajaton pe-
lioikeus. Etukorttiin sekä Osakaskorttiin on 
lisätty myös muita etuja, mm. alennuksia 
greenfee-maksuihin lähikentillä, vaihtopäi-
vä Kartano Golfiin sekä yhteinen pelimat-
ka myöhemmin ilmoitettavalle kentälle (vii-
me kaudella järjestimme matkan Kanava-
golfiin). Etukortteja voi ostaa vielä kauden 
kuluessa, mikäli haluat sen myöhemmin 
hankkia. 

Pelaamisen vauhti ts. hidas/nopea pe-
laaminen aiheuttaa vuosittain keskustelu-
ja. Uskon, että kun ohittamisen mahdolli-

suus annetaan ja sitä tarjotaan, tämäkin 
asia alkaa hoitua. Taukokioskin käyttö on 
helpottanut kentän ajoittaista ruuhkautu-
mista. Nopeammin pelaavalle ryhmälle ohi-
tusluvan antaminen on kuitenkin se tärkein 
juttu, jolloin kenttä rullaa sujuvimmin. Pide-
tään tämä mielessä ja otetaan toiset huo-
mioon, niin kaikki saavat miellyttävän pe-
likokemuksen. Lyöntijälkien korjaaminen 
väyliltä ja viheriöiltä onkin jo itsestään sel-
vä asia. Pidetään kentästämme hyvää huol-
ta ja näytetään esimerkkiä vieraillemme ja 
uusille pelaajille!

Toivotan hyvää pelikautta kaikille, nähdään 
Annilassa!

Anneli Kaikkonen
toimitusjohtaja

ANNELIN APULAISET JÄSENPOSTITUK-
SESSA, NYT ON KOKEMUSTA. 

KUVASSA LEENA TUUKKANEN JA KAISA 
KOSTIAINEN 
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MLL Mikkelin yhdistys on vuoden 2014 ai-
kana tukenut alueellansa tukioppilastoi-
minnan kautta toteutettua koulu hyvin-
voinnin edistämistä Golf-Porrassalmel-
ta saamalla avustuksella. Kyseessä ovat 
Hyvän Tuulen Golf – tapahtuman tuot-
to 2000,00€. Summalla on saatu aikaan 
paljon hyvää, ja samalla on luotu kulttuu-
ria jokavuotisen tukioppilastoiminnan tu-
kemiseksi.

Vuoden 2014 aikana kohdekouluina oli-
vat MLL Mikkelin yhdistyksen alueen ylä-
koulut:

- Lyseon koulu
- Kalevankankaan koulu
- Urheilupuiston koulu
- Rantakylän yhtenäiskoulu
- Mikael – koulu

Jokainen koulu oli lähtökohtaisesti kiin-
nostunut tukioppilastoimintansa kehit-
tämisestä. Käytännössä Mikael – koulun 
kanssa ei kuitenkaan edetty pidemmäl-
le, olemassa olevan tukioppilastoiminnan 
puutteen vuoksi. 

Muiden koulujen kanssa yhteistyötä ta-
pahtui konkretiaan saakka.

MLL Mikkelin yhdistys järjesti koulujen 
tukioppilaille ja tukioppilastoiminnasta vas-
taaville opettajille yhteisen iltapäivän Mik-
kelin Olkkarissa, jossa tukioppilaat pääsi-
vät myös tapaamaan toisiaan koulujen vä-
lisessä yhteistyön merkeissä. Useimmiten 
koulut toimivat tukioppilasasioissakin omi-
na yhteisöinään, joten tämänkaltaiselle ta-
paamiselle oli tilausta. Tilaisuus järjestet-
tiin 3.4.2014, ja mukana oli kaksi edusta-
jaa MLL Mikkelin yhdistyksen hallitukses-
ta, sekä Mikkelin alueella toimiva tukioppi-
laskouluttaja. Tilaisuudessa kerrottiin mah-
dollisuudesta hakea avustuksia toimintaan.

Golf-Porrassalmen Hyvän Tuulen Golf – 
tapahtuman tuotto päätettiin jakaa tasan 
yhdistyksen alueen yläkoulujen kesken, ha-
kemuksia vastaaviin tarkoituksiin. Käytän-
nössä tämä tarkoitti 500€ avustuksien oh-
jaamista seuraavien koulujen tukioppilas-
toiminnan käyttöön:

LYSEON KOULU 

Avustus on käytetty jatkuvakestoisen ker-
hotoiminnan toimintarahoiksi. Kerhon ta-
voitteena on nuorten sosiaalisen piirin laa-
jentaminen. Kerhon vetäjinä toimivat tuki-
oppilaat, yhdessä ajoittain käyvien vieraili-
joiden kanssa.

KALEVANKANKAAN KOULU

Avustus on käytetty istuintyynyjen hankin-
taan, jolloin koulun eri tiloista on voitu luo-
da mukavia kohtaamistiloja. Tyynyt on tar-
koitettu pääsääntöisesti tukioppilaiden, 
mutta myös oppilaskunnan ja tarvittaessa 
muiden oppilaiden käyttöön. 

URHEILUPUISTON KOULU

Avustus on käytetty tukioppilastoiminnan 
toimintarahoiksi, oppilaiden tapahtumien 
palkintoihin sekä tukioppilaiden tunnus-
vaatteiden hankintaan. Toimintana on kou-
lussa ollut oppilaille järjestetyt ”nahubileet” 
ja pikkujoulut. 

RANTAKYLÄN YHTENÄIS-
KOULU

Avustus on käytetty tukioppilastoiminnan 
toimintarahoiksi, tukioppilaiden tunnus-
vaatteiden hankintaan sekä lautapelien 
hankintaan oppilaiden käyttöön. Toimin-
tana on koulussa ollut oppilaille järjestetyt 
”nahuolympialaiset”, pikkujoulut sekä hal-
loween tempaus. 

YHTEENVETO

Vuoden 2014 toimintamalli osoittautui hy-
väksi ja kannatettavaksi. Saman kaavan 
mukaan tullaan toimimaan vuoden 2015 
osalta. Kevätkaudella järjestetään tukiop-
pilaiden yhteinen tapaaminen, jonka yh-
teydessä julkistetaan mahdollisuus hakea 
avustusta tukioppilastoimintaan.

Nyt vuoden 2014 avustuskohteista on 
saatu paljon arvokasta tietoa, jonka avulla 

yhteisessä tapaamisessa päästään edellis-
vuotta paremmin jakamaan ajatuksia siitä 
minkälaisiin kohteisiin avustuksen voi aja-
tella käyttävänsä.

Yhteistyö Mikkelin alueen koulujen tukiop-
pilaiden ja tukioppilastoiminnan vastaavi-
en kanssa on vakiinnuttamassa muotonsa.

Heikki Kantonen
MLL Mikkelin yhdistys
tukioppilasvastaava

MLL:n Mikkelin yhdistykselle luovutetun 
summan lisäksi Golf-Porrassalmi ry lahjoitti 
neljä 50 € stipendiä jutussa olevien koulu-
jen tukioppilaille. Ns. ”Hyvän tyypin” valin-
nat suorittivat koulut ennen kevätjuhliaan, 
jossa stipendit luovutettiin. Tätä käytäntöä 
tullaan jatkamaan myös tänä keväänä.

Jorma Hietanen
Hyvän Tuulen Golf- vastaava

KERTOMUS 
HYVÄN TUULEN GOLFIN 
TUOTON KÄYTÖSTÄ

Sekin vastaanot t i  MLL:n edustajana Tiina Snicker,  GP edustajina 
ladykapteeni Marja-Liisa Lait inen (MLL) ja k ilpailunjohtaja Jorma 
Hietanen

Hyvän Tuulen Golf pelataan elokuussa 7.-8. 
Viime vuonna meillä oli yrityssarjan kirittä-
jänä viehättävä ammattigolfari Marika Voss. 
Tapahtuma oli hänellekin mieleinen ja niin-
pä hän välittömästi lupautui osallistumaan 
myös tänä vuonna. Hänen ammattilaiskier-
tueensa järjestäjät eivät kuitenkaan olleet 
saaneet tietoa meidän kisan ajankohdasta, 
vaan epähuomiossa järjestävät samaan ai-
kaan kisan Tsekeissä. Koska pelaaminen on 
ammattina, niin Marika joutui vastentah-
toisesti valitsemaan Tsekit Mikkelin sijaan. 
Näin ollen meillä on hakusessa sijainen 
Marikalle. Muutamia nimiä on putkahtanut 
esiin, mutta mitään päätöstä ei ole tehty.

Jorma Hietanen



TEKSTI LISPE LAITINEN JA JUKKA RÖYTI, KUVA LISPE LAITINEN

Olemme Jukka Röyti ja Lispe Laitinen, Golf Porrassal-
men kapteenit. Tänä vuonna halusimme toivottaa tervei-
set yhdessä, monestakin syystä. Ensinnäkin, yhdessä te-
keminen on mahdottoman mukavaa ja rakentavaa, toisek-
si, yhdessä saamme aikaan vähintään tuplasti enemmän ja 
mikä tärkeintä opimme toinen toisiltamme ja yhdessä pys-
tymme myös näkemään jäsenistön tarpeet selkeämmin. 

Jukka: - Tervehdys vain omasta puoles-
tani kaikille. Olen tässä ensimmäistä kaut-
ta kapteenina ja paljon on uutta, ihan kuin 
lapsella jouluna. Odotan suurella innolla 
kauden varsinaista käynnistymistä ja toivon 
tapaavani teitä kaikkia seuramme jäseniä 
monissa eri tilaisuuksissa. Tehtävään ryh-
tymistä helpottaa tuttu toimintaympäristö 
ja aiemmilta vuosilta vakiintuneet toiminta-
tavat. Seuran kapteenina olen viestikapulan 
viejä kapteenien sarjassa, mutta en kuiten-
kaan juokse omaa osuuttani yksin, vaan yh-
dessä hallituksen, kenttäyhtiön ja kaikkein 
teidän, pelaajien, kanssa.

Lispe: - Mukavaa kauden alkua myös mi-
nunkin puolesta kaikille! Olen tässä lady-
kapteenin hommassa nyt kolmatta vuotta. 
Hallituksessahan olen pyörinyt jo pian seit-
semän kiusan vuotta ja junnuja olen pai-

mentanut 5-6 vuotta. Tällä hetkellä tärkeä 
tukipilari on naistoimikunta ja sen eloisat 
jäsenet. Olemme kokoontuneet jo parikin 
kertaa tekemään tämän kauden suunnitel-
mia ja saaneet aikaan taas monenlaista 

säbinää. Naisten Kuppi viikonloppuna pela-
taan myös Gloria Lady Cup karsintakisa ja 
kesän jännittävä golfuutuutemme on nel-
jän seuran Lady Golf Tour South-Savo. 

Jukka: - Muutama sana pelaamisesta. Pe-
laajien viihtyvyys koostuu monista pienistä 
asioista. Pääosa on sellaisia, joihin me ku-
kin voimme vaikuttaa omalla toiminnallam-
me. Etiketin tuntemus ei ole ulkoisia seik-
koja, vaan syvimmiltään on kyse siitä, et-
tä samanaikaisesti kentällä voi olla kaiken-
tasoisia pelaajia, kun kaikki noudattavat 
toiset pelaajat huomioon ottavaa ja kent-
tää säästävää pelitapaa pelaamisen tur-

vallisuuden ollessa etusijalla. Heti kauden 
alusta on taas hyvä palauttaan automaati-
otasolle lyöntijälkien paikkaaminen, alastu-
lojälkien korjaaminen, bunkkerien haravoi-
minen. Voisimme myös palauttaa kunniaan 
kiireettömän pelaamisen arvot. Saavum-
me kentällä ajoissa, tervehdimme tuttuja, 
vaihdamme kuulumiset, ilmoittaudumme 
caddiemasterille, vaikka aika onkin varat-
tu Nexgolfissa, olemme kohteliaita henki-
lökunnalle ja peliseurallemme. Ajan varaa-
minen peliin valmistautumiselle korostuu 
vieraskentillä, vielä pitäisi muistaa pereh-
tyä paikallissääntöihinkin.

Lispe: - Olen ehdottomasti samaa miel-
tä Jukan kanssa. Ja lisään vielä, oli pelaa-
jan ikä tai pelitaso mikä tahansa tai oli hän 
nainen tai mies, häntä on arvostettava pe-
laajana ja peliseurana. Ja kannustus on pa-
ras tapa saada samassa ryhmässä hyvä fii-
lis kaikille ja pelikin sujuu.

Jukka: - Kaikki golfyhteisöt ponnistele-
vat saadakseen lisää harrastajia lajin pa-
riin. Osallistun omalta osaltani ponniste-
luihin, mutta ennen kaikkea kannan huolta 
siitä, että uudet tulokkaat otetaan avosy-
lin vastaan seuraamme. Siinä meillä kaikil-
la on tärkeä rooli. Toisaalta, olemme kaikki 
olleet joskus vasta-alkajia tai seuravaihdon 
jälkeen uusia jäseniä seurassa, joten meillä 

pitäisi olla käsitys siitä, millaisilla aja-
tuksilla uudet tulokkaat kentälle tule-
vat. Ottakaamme kaikki vastaan kan-
nustavasti ja tarvittaessa opastavasti.

Lispe: - Osallistuin alkuvuodesta 
Golf-liiton aluepäivään Mikkelissä. Oli 
hienoa kuulla liiton edustajien puhet-
ta siitä, että golf tarvitsee nyt jotain ai-
van uutta noustakseen aallonpohjas-
ta. Tarvitaan lyhyempiä kenttiä, tarvi-
taan maksimissaan kahden tunnin pe-
likierroksia, rentoutta ja fiilistelyä ken-
tälle ja rohkeutta pelata golfia vaikka 
jalkapallolla! Petri Peltoniemi sanoi, et-
tä kun kysymyksessä ei ole kisa, sopi-
kaa ykköstiillä mitä peliä tai miten pe-
laatte, kunhan peli on turvallista ja py-
sytte aikataulussa. - Vain yksi asia jäi 
minua ihmetyttämään tilaisuudessa: 
liiton edustajat olivat kaikki miehiä ja 
kuitenkin he puhuivat siitä, että nai-
set tulevat nostamaan golfin uuteen 

KAPTEENIT TERVEHTIVÄT
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nousuun. Todellakin, mutta sanoisin toi-
sin. Muutetaan naisen rooli objektista sub-
jektiksi eli näin: Me naiset nostamme golfin 
aivan uuteen nousuun!

Jukka: Nyt jäin sanattomaksi, mutta ko-
rostan, että olen avoin kaikille jäsenistöltä 
tuleville uusille ideoille. Uutena kapteenina 
joudun vielä opiskelemaan asioita. Suomen 
Golfliiton kilpailu- ja pelikäsikirjan mukaan 
kapteeni luo toiminnallaan ja esimerkillään 
seurahenkeä, yhteenkuuluvuutta ja viihtyi-
syyttä. Kapteenin vastuulla on golfin sään-
töjen ja hyvän golfkäytöksen etiketin nou-
dattaminen seurassa. Näistä lähdetään. 

Olen jo aloittanut itsestäni ja pyrkinyt hio-
maan särmiä golf-käyttäytymisestäni. Seu-
ra- ja pelimatkamme on muuten tänä vuon-
na yksipäiväinen ja suuntautuu jollekin lähi-
kentistä sunnuntaina 9. päivä elokuuta. Toi-
vottavasti mahdollisimman moni vanhois-
ta mukanaolijoista ehtii tälläkin kertaa ja 
toivottavasti saamme houkuteltu mukaan 
myös uusia tulokkaita.

Lispe: - Seuramme menestyksestä. Vii-
me kesänä meillä Annilassa vieraillut, nyt 
jo golf-ammattilainen, Marika Voss kirjoit-
ti blogissaan LETin (Ladies European Tour) 
karsintojen alla: ”Se, mikä auttoi minua 

keskittymään ja pääsemään tuloksiin, oli 
ajatus: Minä kuulun tänne. Tourille.” Vii-
konloppuna pelatun Masters – turnauksen 
voittajaa Jordan Spieth’iä kannustettiin en-
nen viimeistä kierrosta sanoilla: ”Stay posi-
tive. This is going to be yours.” Miten me 
Golf Porrassalmessa sanoisimme toisillem-
me niin, että meistä jokainen voisi nousta 
omaan henkilökohtaiseen menestykseen 
niin kilpakentillä kuin henkilökohtaisessa 
elämässäkin ja seuratoiminnassa sijalle 1.? 

Hyviä avauksia kaikille!
Jukka ja Lispe

Upeat kakut ja leivonnaiset
juuri Sinun juhliisi!

Ramin Konditoria & Leipomo
Kauppakeskus Akseli, Mikonkatu 8,
Porrassalmenkatu 57 ja Sammonkatu 12
Tilaukset: puh.  015 213 136       www.raminkonditoria.fi

Hyvää alkavaa pelikautta 2015 GP:n gol-
farit! Maaliskuussa kevät näytti jo tulevan 
hyvinkin aikaisin, mutta sitten tuli karu pa-
luu arkeen ja ajankohtaan nähden normaa-
limpiin lämpötiloihin. Tätä kirjoittaessani 
(22.4.) tulee räntää taivaan täydeltä, maa 
on aivan valkoinen, ja kenttä pitäisi avata 
ylihuomenna! Välillä tuntuu haastavalta tä-
mä kentänhoito!

Suoritimme syksyllä kentän väylien 1, 16 
ja 18 vesiesteiden peruskorjauksen. Vesies-
teet ruopattiin ja niihin asennettiin suoja-
kankaat pohjalle, niiden päälle ajettiin hie-
kat sekä reunoille aseteltiin kivet. Väylälle 
3 tehtiin toinen siirtymäreitti viheriön oike-
alle sivustalle. Lisäksi väylä 9 vasen reuna 
uudistuu viheriötä lähestyessä, sekä väylän 

14 vasen reuna kokee uudistuksen. Kyseiset 
reuna-alueet ovat vielä hetken aikaa työnal-
la, pelillisesti ne ovat alkukauden korjauk-
sen alaista aluetta. 

Kenttä on talvehtinut pääosin hyvin, pait-
si viheriöillä 1 ja 2 on jääpolte tehnyt tu-
hoisaa jälkeä. Tästä johtuen aloitamme ky-
seisillä viheriöillä ruoholajikkeen vaihdon 
(puistonata/nurmirölli seos), joka kestää 
paremmin talven ankaria rasituksia.

Kentänhoitajat ovat viime kaudelta teille 
tutut kaverit. On hieno asia kentänhoidon 
kannalta saada sama porukka töihin kun ai-
emmin, ja tietenkin mieltä lämmittää, että 
aikaisemmin meillä työskennelleet hakeu-
tuvat tänne uudelleen! Apulaiskenttämes-
tarimme Makekin on taas riveissä viime 

vuotisen trial-haaverin jälkeen, joten van-
ha jengi on taas kasassa!

Toivotan upeaa pelikautta teille kaikille 
omasta ja henkilöstöni puolesta!

Kenttämestari Jukka

KENTTÄMESTARIN  TERVEISET



KILPAILUTOIMIKUNNAN TERVEISET 
KAUDELLE 2015

KILPAILUTOIMINTA 

Pelikaudella 2015 seuran ja kilpailutoimi-
kunnan tavoitteena on lisätä jäsenten kil-
pailuaktiivisuutta. 

MESTARUUSKILPAILUJA 
KOSKEE PARI MERKITTÄVÄÄ 
MUUTOSTA:

Lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään 
kahtena peräkkäisenä viikonloppuna, mi-
kä mahdollistaa sen, että juniori- ja senio-
ripelaajat voivat mitellä taitojaan oman ikä-
ryhmänsä lisäksi myös yleisessä sarjassa. 
22. ja 23.8 pelaavat yleiset sarjat (A ja B) 
sekä veteraanit, 29. ja 30.8 pelaavat seni-
orit ja juniorit. 

lyöntipelimestaruuskilpailujen yleisissä 
sarjoissa järjestetään muutaman vuoden 
tauon jälkeen myös B-sarjat. B-sarjaan voi 
ilmoittautua tasoituksen ollessa 18.1 tai 
enemmän. Myös B-sarjan kilpailu pelataan 
kuitenkin ilman tasoituksia. 

Reikäpelimestaruudet ratkaistaan aiem-
pien vuosien tapaan: Annilan Mestaruus 
pelataan tasoituksellisena ja virallinen seu-
ran reikäpelimestaruus tasoituksettoma-
na. Reikäpeleihin voi ilmoittautua ainoas-
taan ilmoitustaululle, samassa yhteydessä 
kun maksaa osallistumismaksun. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä kumpaankin rei-
käpelikilpailuun on talkookilpailujen jälkei-
senä tiistaina 26.5.2014, minkä jälkeen toi-
mikunta arpoo pelijärjestyksen. 

Seuran mestaruuskilpailuihin voivat 
osallistua seuran jäsenet. Annilan mesta-
ruudesta voivat kilvoitella seuran jäsenet ja 
Saimaa Golfin osakkaat.

Ilmoittautuminen eri kilpailuihin sekä 
sarjoihin ja muut tarkemmat kilpailuohjeet 
löytyvät kilpailukansiosta kauden alusta.

Myös viikkokilpailuissa kokeillaan uusia 
järjestelyjä. Aiempi tiistaikisa muuttuu viik-
kokisaksi, jossa pelaaja voi valita peliviikol-
ta kilpailupäiväksi tiistain, keskiviikon tai 
torstain. Samalla viikolla saa osallistua ki-
saan kuitenkin vain yhtenä päivänä. Kilpai-

lukausi alkaa 26.5 ja päättyy 10.9 (16 viik-
koa). A-sarjat pelataan tasoituksellisena 
lyöntipelinä ja B-sarjassa pelimuotona on 
pistebogey ilman tasoitusrajaa. Sarjaa ei 
voi vaihtaa kesken kauden (viikkokilpailua 
ei siis voi voittaa kauden aikana kahdessa 
sarjassa). Tasoitusrajat ovat hieman erilai-
set miehillä ja naisilla, ja tarkemmat ohjeet 
löytyvät kilpailukansioista. Jokainen peli-
päivä on luonnollisestikin tulosten puoles-
ta itsenäinen kilpailu, johon vaikuttaa mm 
kyseisen päivän CBA-tasoitussääntö. 

Viikkokilpailuiden sisällä pelataan edel-
leen myös miesten scratch-cup, ennak-
koon määrättyinä päivinä, jotka ovat: 26.5, 
9.6, 24.6, 8.7, 28.7, 18.8, 1.9, 9.9 (tiistai-
päiviä, pl alleviivatut, jotka ovat keskiviik-
kopäiviä). 

Viikolla 28 viikkokisan yhteydessä voi 
pelata myös Titleist Rio Golf Open 2015 –
osakilpailun. Pelimuotona on kahden hen-
gen bestball (pistebogey). Miehet pelaavat 
keltaiselta tiiltä ja naiset punaiselta. Tapah-
tumalla tuetaan suomalaista golfin olym-
piavalmennusta. Parhaiten menestyvälle 
parille avautuu mahdollisuus edetä seu-
raamaan Rion olympialaisia vuonna 2016. 
Lisätietoja googlettamalla: TITLEIST RIO 
GOLF OPEN 2015.

Naisten kilpailutoiminnassa saattaa il-
maantua kesän mittaan pientä erikoiski-
saa, kannattaa siis seurata ilmoittelua.

Varma keino alentaa kierrostuloksia on 
pistää lyhyet putit sisään ja chipit lipun tun-
tumaan. Harjoittelu kannattaa ja harjoitte-
lun tulosta voi myös mitata aiemmilta ke-
siltä tutussa lähipelitestissä.  Mäkelän Ka-
rin ja Antti-Pekan johdolla lähipelirata on 
viritettynä 12.6, 3.7, 16.7, 30.7 ja 13.8. Tes-
tin voi suorittaa kullakin kerralla klo 14-18 
välisenä aikana. 

MUUTAMA POIMINTA KIL-
PAILUKALENTERISTAMME:

sunnuntaina 5.7 GP 25v juhlakilpailu
keskiviikko 15.7. Kolmekuutonen.
lauantai 1.8. Perhe-/parikilpailu
sunnuntai 9.8 Seuran pelimatka (kohde 

ratkeaa myöhemmin) 
perjantai 14.8 Shoot Out
lauantai 3.10 GP Päätösscramble

SÄÄNTÖKOULUTUSTA        
JÄSENISTÖLLE

Tasoituskierroksella ja kilpailussa pelaa-
jan odotetaan tuntevan golfin säännöt se-
kä noudattavan niitä. Hyvä sääntötunte-
mus suojelee golfin yhtenäisyyttä ja antaa 
omille pelaajillemme muiden golf-yhteisö-
jen kunnioituksen. 

Tule kertaamaan pelissä esille nousevat 
todennäköisimmät sääntökysymykset käy-
tännönläheisesti kävelyreitillä: väylä 1, väy-
lä 2, viheriö 15, osin väylät 16, 17 ja 18 kau-
den alussa torstaina 11.06.2014 klo 15-17. 
Vetäjinä toimivat Kari ja Antti-Pekka Mäke-
lä.

GOLF PORRASSALMEN     
KILPAILUMÄÄRÄYKSET 

Kilpailumääräykset on viety Annilan Golf-
keskuksen sivustolle kilpailutoimikunnan 
alle. Yleiset kilpailumääräykset ja eri kil-
pailuja koskevat erityiset kilpailumääräyk-
set ja -ohjeet löytyvät myös kilpailukansi-
osta kauden alkaessa.

KILPAILUTOIMIKUNNAN   
JÄSENET

Kilpailutoimikuntaan kuuluvat Marja- Lii-
sa Laitinen, Jorma Hietanen, Kari Mäke-
lä, Sanna Pietiäinen, Matti Valkonen, Ant-
ti-Pekka Mäkelä ja Jukka Röyti (pj). 

Terveisin Jukka Röyti ja kilpailutoimikunta
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Toukokuu

la 23 Talkookisat talkoisiin osallist. 18 r 

ma 25 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb

ti-to 26-28 Viikkokisa Miehet ja Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ti 26 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr

Kesäkuu

ti 2 GP-KeG Seniorit seuraottelu S 18 r pb

ti-to 2-4 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ma 8 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb

ti-to 9-11 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ti 9 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr

ke 10 SSS-Tour S 18 r, scramble

pe 12 Kutsukilpailu kutsu

la-su 13-14 Naisten Kuppi Open N 36 r, hcp/pb

su 14 Gloria LadyCup N 18 r, scr

ti-to 16-18 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

la 20 Midnight Golf, 2 mailaa + putteri  Open Y 18 r, pb 

ti-to 23-25 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ke 24 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr

ke 24 WGC World Golfers Championship Y 18 r, hcp

pe 26 Kutsukilpailu

la 27 Savon Golftiimi Open Y 18 r, scr/hcp

su 28 Kutsukilpailu

ti 30 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

Heinäkuu

ke-to 1-2 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

su 5 GP-SG Juhlakisa

ti-to 7-9 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ti-to 7-9 Titleist Rio Golf Open joukkue 18 r Bestball

ke 8 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr

la 11 Hartwall Open M,N 18 r, hcp

su 12 Saimaa Golf Oy:n osakaskilpailu Osakkeen omistajat 18 r, pb

ma 13 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb

ti-to 14-16 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ke 15 Kolmekuutonen Y 36 r LP

pe 17 Kutsukilpailu Kutsu

la 18 Kutsukilpailu Kutsu

su 19 BMW Golf Cup International M,N 18 r, pb

ti-to 21-23 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

su 26 Marttagolf Y 18 r, pb

ti-to 28-30 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ti 28 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr

Elokuu

la 1 Parikilpailu, Sarjat: Perhe / Vapaa Valinta väh.1 pel. GP:läinen 18 r, greensome

ti-to 4-6 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

pe 7 Hyvän Tuulen Golf Yritykset 18 r, Bestball

la 8 Hyvän Tuulen Golf Open M,N 18 r, pb

su 9 Ristiinan Mestaruus 18 r

ma 10 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb

ti-to 11-13 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

to 13 Kutsukilpailu

pe 14 Shoot Out GP:n jäs., osakkaat

la 15 LähiTapiola Open M,N 18 r, M hcp, N pb

su 16 Lady Tour South Savo N 18 r, pb

su 16 Antilop Ladies Open N 18 r, pb

su 16 GP-MG Ladyt seuraottelu N 18 r

ti-to 18-20 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ti 18 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, scr

la 22 GP Mestaruskilpailut, M, N, VM, VN Kotiseura GP 36/18 r, scr

su 23 GP Mestaruskilpailut, M, N, VM, VN Kotiseura GP 18 r, scr

ti-to 25-27 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

la 29 GP Mestaruskilpailut, SM, SN, J Kotiseura GP 18 r, scr

su 30 GP Mestaruskilpailut, SM, SN, J Kotiseura GP 18 r, scr

Syyskuu

ti-to 1-3 Viikkokisa Miehet, Naiset M,N 18 r, M hcp/pb, N pb

ti 1 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr

ti 1 GP-IG Senioreiden seuraottelu S 18 r, pb

ma 7 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S 18 r, Y pb

ti-to 8-10 Viikkokisa Miehet, Naiset M, N 18 r, M hcp/pb, N pb

ke 9 Scr-Cup viikkokisan yhteydessä M 18 r, M scr

la 12 Valiokiinteistöt Open M, N 18 r, M hcp, N pb

ti 15 GP Seniorit Ruskagolf S 18 r, pb

la 19 Suomen Talotekniikka Open M,N 18 r, M hcp, N pb

la 26 Miehet Mailat Punaisena M, GP/Osakkaat 18 r, scr/hcp

la 26 Naiset Mailat Keltaisena N, GP/Osakkaat 18 r

Lokakuu

la 3 GP Kauden päätösscramble GP:n jäsenet 18 r scrambleK
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HUOMAA 
MUUTTUNUT 
PÄIVÄMÄÄRÄ 
SSS-TOURIN 

KISASSA!



Talven mittaan ovat lähiseurojen seniori-
toimikuntien vetäjät ahkerasti rakennel-
leet kilpailukalentereitaan, sillä lisäänty-
neet kilpailut ovat aiheuttaneet päänvai-
vaa. Meillä Annilassa olen pyrkinyt rauhoit-
tamaan tuon heinäkuun kilpailuilta. Silloin 
lomaillaan, jos ei itse niin lapset, sukulaiset 
ja muut tuttavat kyläilevät. On paha men-
nä sanomaan vieraille, että anteeksi vaan, 
mutta nyt pitäisi lähteä seniorien seuraot-
telua pelaamaan! Tuo heinäkuun rauhoitus 
aikaan saa sen, että kauden arkipäivät käy-
vät vähiin. Onkin ollut jo jonkin aikaa pu-
hetta, että pelejä pitäisi karsia. Pitääkö si-
tä joka kesä pelata kahteen kertaan samaa 
porukkaa vastaan? Kyllä ja ei. 

Joroisten Kartano Golfin kanssa sovit-
tiinkin pelit kerran kesässä pelattaviksi. Me 
vierailemme ensin Joroisissa toukokuun 19. 
päivä. Pelimuodoksi on alustavasti kaavail-
tu Best Ball kaksimiehisjoukkuein pistebo-
geyna. Samanlainen pelimuoto kuin esim. 
Hyvän Tuulen Golfin joukkuekisat ovat. Käy-
tännön järjestely vaatii vielä hieman suun-
nittelua. Kuten miten ilmoittaudutaan, pa-
reina vai ”paritetaanko” kisan luonnin yhte-
ydessä seuroittain satunnaisesti. 

Sekä Jyväskylää että Hartolaa vastaan on 
jo vuosia pelattu kerran kesässä ja vuoroin 
vieraissa. Tänä kesänä matkaamme Sippo-
lanniemelle, mutta vasta elokuussa. Taisi-
vat pelästyä meidän viime kesän arktisia 
olosuhteita. Juhannusviikolla tiistaina ke-
säkuun 17. päivänä oli kylmempi ilma kuin 
jouluaattona! Satoi vettä, räntää ja rakei-
ta. Lämpötila hädin tuskin nollan yläpuo-
lella. No oli syy mikä tahansa, niin meidät 
on kutsuttu Jyväskylään pelaamaan elo-
kuun alussa. 

Hartolan Golfklubi saapuu vieraaksem-
me elokuun 19. päivä. Isäntäväki saa mää-
rätä pelimuodon ja olen ajatellut, josko oli-
si vaihteeksi reikäpelien vuoro. Tämä ta-
pahtuma ei ole ns. ”open”, vaan seniori-
toimikuntien vetäjät valitsevat 3 naista ja 7 
miestä joukkueeseen. Senioritoimikunnal-
la on valintakriteerinä ollut kunkin valitun 
aktiivisuus seniorien tapahtumissa. Ottelun 
lopputulokseen lasketaan 8 parasta tulos-

ta joista kahden pitää olla naisen pelaama. 
Jos kuitenkin pelaamme reikäpelejä, niin 
silloinhan tuo ei ole ratkaisu. 

Muissa kauden seuraotteluissa noudate-
taan vielä vanhaa kaavaa, vuoroin vierais-
sa ja pistebogey tuloslaskenta. Osanotta-
jien määrästä riippuen 6-10 parasta. Kau-
den avaa KeriGolf kesäkuun alussa sopivas-
ti Kansallisella Golfviikolla, jonka teemana 
ovat ikäryhmät 55+. Vastavierailun teem-
me vasta syyskuun 8.päivä. Muista kilpai-
luista päivämäärät löytyy seuran kotisivuil-
ta ja klubilla ilmoitustaululta.

SSSTour jatkuu jo kuudetta kauttaan. Ke-
vätkokouksessa Rantasalmella huhtikuun 
16.päivä valittiin uudet vetäjät Imatran Gol-
fin Veikko Purhosen ja Ossi Sorjosen tilal-
le. Tällä kauden Touria johtaa Rantasalmen 
pari, Markku Aholainen puheenjohtajana ja 
Lasse Huttunen sihteerinä. Itse sääntöihin 
ei tehty suuria muutoksia, ainoastaan osa-
kilpailujen palkittavien määrä pudotettiin 
kolmeen ja lisäksi palkitaan paras naispa-
ri. Koska palkintojen arvoa nostettiin, näin 
saimme kokonaissumman jäämään viime 
vuoden tasolle eli 300 € kussakin osakil-
pailussa. Lisäksi osallistuneiden kesken ar-
votaan runsaasti sponsoreilta saatuja pal-
kintoja. Viime vuosina näitä on ollut mm. 
pelipaketti Vanajanlinnaan, sisävesiristeily-
jä, Tanhuvaaran viikonloppuja jne.

Itse sarja alkaa Lappeenrannasta touko-
kuun lopulla. Golf-Porrassalmi isännöi ke-
säkuun 10. päivä. Viime vuosina on osallis-
tuneiden joukkueiden määrä ollut noin 50, 
jota määrää odotamme omaan kisaamme-
kin. Kutsunkin meidän senioreitamme osal-

listumaan tähän mukavaan tapahtumaan. 
Myös Mikkelin Golf järjestää yhden osaki-
san heinäkuun 16.. Kuudes kisa eli finaali 
pelataan Laukaan Peurunka Golfin kentäl-
lä 27. elokuuta. 

Myös seniorien AlueTour vierailee Mik-
kelissä. MG kokoaa tourilaiset kolmanteen 
osakilpailuun elokuun neljäntenä.

Lehden tavoitettua lukijansa olemme 
joukolla vierailleet Himoksen kentällä. Mat-
ka tehtiin yhteistyössä Mikkelin Golfin se-
niorien kanssa. Jutun kirjoitushetkellä il-
moittautumisaikaa on vielä viikon verran 
ja muutama paikka on auki. Tämä on hy-
vä tilaisuus arvioida seniorien halukkuutta 
osallistua yhteiselle golfmatkalle. Tämän 
tyyppisiä virityksiä ei liiemmälti ole vuosi-
en varrella ollut.

 Tänä kesänä mestaruuskilpailut ovat 
koeluontoisesti jaettu kahdelle viikonlo-
pulle. Näin veteraanit voivat kisata myös 
senioreita vastaan. Samoin seniorit saavat 
mahdollisuuden kokeilla taitojaan yleises-
sä sarjassa.

Kausi päätetään perinteisesti Ruska Gol-
fiin syyskuussa. Joten jotain muuta keksi-
tään vielä edellä mainittujen lisäksi, niin ei 
kun ryhdytään toimeen! Jos sinulla on idea, 
niin tartu hihastani ja ota yhteyttä!

Sydämellisesti tervetuloa mukaan kaik-
ki seniori-ikäiset sukupuoleen katsomatta.

Rentouttavaa pelikautta ja viihtyisiä het-
kiä golfkentillä!

Jorma Hietanen
senioritoimikunnan vetäjä 

SENIORITOIMIKUNNAN 
AATOKSIA

Vasemmalla punapuseroiset 
toimihenkilöt.  Istumassa Lasse 
Hut tunen ja selän takana Mark-
ku Aholainen. Keskellä tarkka-
na edellinen sihteeri,  nyk yinen 
Aluetourin koordinaat tor i  Ossi 
Sorjonen.

TEKSTI JA KUVA: JORMA HIETANEN

HUOMAA 
MUUTTUNUT 
PÄIVÄMÄÄRÄ 
SSS-TOURIN 
GP KISASSA! 
Uusi päivä 
10.6.2015.
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Pelaajan pallo on työkoneen jäljessä 
reiällä 3 ja pelaaja on epätietoisena on-
ko työkoneen jälki kunnostettua aluet-
ta, ilmoittaa lyövänsä vaihtoehtoisen 
pallon ja haluavansa tämän pallon tu-
loksen otettavaksi huomioon, jos sään-
nöt sen sallivat.  Ennen toisen pallon 
pudottamista pelaaja lyö alkuperäisen 
pallon työkoneen jäljestä aivan lipulle 
ja peruu toisen pallon lyömisen ja pe-
laa alkuperäisen pallonsa reikään? (oi-
kea vastaus sivulla 21)

SÄÄNTÖPÄHKINÄ 1/2015

Kebabit alk. 7,50€
Pizzat alk. 7€
Soita, nouda ja tilaa! 
Myös pizzanetti.com
www.angelakebab.fi

Angela 1
Porrassalmenkatu 19, 
Mikkeli

Angela 2
Mikonkatu 8, 
Mikkeli

Angela 1 avoinna:
ma-to 11-21, 
pe-la 11-04
su 12-21

Angela 2 avoinna:
ma-to 10.30-22, 
pe-la 10.30-22
su 12-22

Angela 2 
KOTIINKULJETUS
015 212 922
015 214 576

Angela 1
YÖMYYNTI
044 536 6522

Vasemmalla punapuseroiset 
toimihenkilöt.  Istumassa Lasse 
Hut tunen ja selän takana Mark-
ku Aholainen. Keskellä tarkka-
na edellinen sihteeri,  nyk yinen 
Aluetourin koordinaat tor i  Ossi 
Sorjonen.

VÄYLÄ 14 KAKSI PÄIVÄÄ ENNEN 
KAUDEN AVAUSTA!

TUNNISTATKO LUMISET GOLFKENTÄT?

KUVA 1: Mikä kenttä ja mikä väylä on ladun takana?
KUVA 2 Minkä lomakeskuksen kenttä?

Vastaukset 15.6 mennessä osoitteeseen hietsu49@gmail.com.
Oikein vastanneiden kesken arvotaan tusina Bridgestone palloja.



Suomen Golf-liitto on tehnyt uuden strate-
gian 2020 eteen töitä jo parin vuoden ajan. 
Strategiaa (2) on levitetty liiton aluekierros-
päivillä kevättalven aikana. Strategian pai-
nopisteiden selvitystyö on tehty erittäin 
laajasti ja valmisteltu hyvin. Suurimman 
vaikutuksen minuun henkilökohtaisesti te-
ki se, että golfista halutaan koko kansan lii-
kunta- ja urheiluharrastus, golf-asiakasta 
halutaan kuunnella enemmän ja tietenkin 
se, että naisten asema golfissa tulee nou-
semaan.

Yksi mielenkiintoinen raportti, joka on 
myös Suomen Golf-liiton strategian poh-
jana, on Euroopan Golfkenttien yhdistyk-
sen visio golfin tulevaisuudesta. Yhdistys 
ja sen jäsenjärjestöt ovat tehneet merkit-
tävää työtä golftoimialan nykytilanteen ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoit-
tamiseksi. Sieltä löytyvät meille GP:n nais-
ten viestinnässä jo tutuksi tulleet tulevai-
suuden teemat: yhteisöllisyys, joustavuus, 
perheet ja hauskuus.

HSBC Holdings Plc rahoitusyhtiö, yksi 
suurimmista golfin sponsoreista, on teh-
nyt tulevaisuusraportin ”Golf’s 2020 Vi-
sio” (2). Raportissa selvitellään golfin tule-
vaisuutta globaalisti. Yksi nosto, joka mei-
tä tässä yhteydessä kiinnostaa, on se, et-
tä raportissa visioidaan naisten suhteelli-
sen osuuden harrastajalukumäärästä kas-
vavan. Suorastaan ykköseksi raportti nos-
taa tulevaisuudessa sen, että klubeista tu-
lee yhä perheystävällisempiä; klubeille tu-
lee lastenhoitohuoneita, kentän reiät ase-
tetaan nuorille sopivimmaksi ja naisystä-
vällisiä tiloja rakennetaan.

Haastetta naisten mukaan saamiseen 
riittää. Vuonna 2013 Golf-liiton julkaisema 
toimialaraportti kertoo, että nimenomaan 
uudessa, golfia harrastamattomassa ’Tor-
jujat’ - ryhmässä korostuu naisten sekä 
55+ -vuotiaiden vastaajien määrä (3). Sa-
ma raportti kertoo, että miehet ovat sel-
västi aktiivisempia pelaajia ja että mahdol-
liset kiinnostuneet uudet golfarit ovat suu-
rimmalta osalta miehiä ja alle 35 -vuotiaita.

Golf-liiton strategiasta voisi vielä poimia 

tärkeän, taloudellisen näkökulman. Nais-
ten asema perheessä on muuttunut ja heil-
lä on yhä enemmän vaikutusvaltaa perhei-
tä koskeviin ostopäätöksiin. Naiset ovat 
portinvartijoita. Golftoimialalla työskente-
levät näkevät naiset kaikista potentiaali-
simpana kohderyhmänä golfmarkkinoilla.

Jotta naisten asiat myös Golf-liitossa 
saisivat toisen painoarvon, olisi naisia saa-
tava liiton päättäviin elimiin. Esimerkiksi 
45-henkisessä Suomen Golfliiton liittoval-
tuustossa naisia on vain neljä. Hallitukses-
sa heitä ei ole ensimmäistäkään.

Toimittaja Sami Sarpakunnas toteaa 
Golfpiste.fi sivuilla, että monet naisten viih-
tyvyyttä golfkentillä ja omalla klubilla pa-
rantavista asioista ovat pieniä ja helppoja 
toteuttaa. Tässä hänellä on tietolähteenä 
Golf-liiton Ladytoimikunnan tekemä kyse-
ly Suomen eri golfyhteisöille. Kysely (4), jo-
hon vastasi 685 henkilöä yhteensä 104:sta 
golfyhteisöstä. Tutkimus vahvisti käsitystä 
siitä, että naisille esimerkiksi yhteisöllisyys 
ja sosiaalisuus ovat tärkeimpiä arvoja kuin 
miehille. Suomen naisystävällisimmäksi 
golfyhteisöksi valittiin Pickala Golf, toisek-
si sijoitti Golf Pirkkala, kolmanneksi Peura-
maa Golf ja neljänneksi Golf Porrassalmi.

Golf Porrassalmi äänestettiin siis Golf-lii-
ton naistoimikunnan tekemässä tutkimuk-
sessa neljänneksi. Mitä kaikkea tämä käy-

tännössä merkitsee ja mistä se kertoo, kiin-
nostaa ainakin seuran naisia. Onko yhtei-
sömme erityisen naisystävällinen? Asiaa 
tullaan taas arvioimaan valtakunnallisesti 
kuluvana vuonna.

Annilan klubilla naiset ja miehet istuvat 
samoissa pöydissä, mutta kentällä eriar-
voisuus näkyy esim. naisten käyttämien 
punaisten tiiauspaikkojen tason ja niiden 
varustusten osalta. Golf Porrassalmi on 
samoin kuin yleensä muutkin seurat Suo-
messa miesvaltaisia; kenttätoimikunta ja 
kilpailutoimikunta ovat meillä miesvaltai-
sia ja tällä on luonnollisesti ollut merkitys-
tä seuratoiminnassa ja kentän eri raken-
teissa ja suunnittelussa.

Lähteet:
Suomen Golfin strategia 2020. Suomen 

Golf-liitto
Golf’s 2020 Vision: The HSBC Report 

2012.
Golfin potentiaalitutkimus 2013. Suo-

men Golf-liitto ja IRO Research
Naisystävällisin golf-yhteisö Suomessa. 

Naistoimikunta Suomen Golf-liitto 2014.
Aiheesta myös: 
Thefutureofgolf.eu
Golfdraivi.fi 
Golfpiste.fi

Teksti:  Lispe Laitinen, ladykapteeni

NAISTEN KUPPI OPEN 2015

GLORIA LADY CUP KARSINTA

WWW.NAISTENKUPPI.COM

N A I S T E N  K U P P I

13.-14.6.2015 ANNILASSA

14.6.2015 ANNILASSA

NAISYSTÄVÄLLINEN 
GOLF-YHTEISÖ   -   MITÄ IHMETTÄ?

TEKSTI JA KUVA: LISPE LAITINEN
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KESÄN MAUKAS
KATTAUS!

MENUMENUMENU
GRILLI-GRILLI-GRILLI-GRILLI-GRILLI-GRILLI-GRILLI-GRILLI-

HOVIN
TERASSILLA

Joka päivä klo 12-16
Saimaan
sapuskapöytä 
20.6.-2.8.
aikuiset 27 € / hlö
lapset 4-12 v. -50%

DaySpa 
Hemmottele hetki hyvässä 
hoidossa. Palvelemme
koko kesän!

Tekemisen iloa
koko perheelle 

• ulkoilureitit
• uimaranta
• frisbeegolfrata
• beachvolleykenttä
• grillikatos

Kesäyöt 
rantahotellissa
alk. 54 € / hlö / vrk
Ylellistä oloa myös 
Art&Design huviloissa!

myyntipalvelu@anttolanhovi.� 
020 757 5200
anttolanhovi.� 

Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min. (alv 24 %)

joka päivä klo 16 alkaen

20.6.-2.8.

KESKIVIIKKOISIN 17-20

SAVUSAUNA
21.6.-9.8.

MYÖSVUOKRA-VÄLINEITÄ

TUNNELMIA KEVÄTTALKOISTA 



Eläkkeelle jääminen mahdollistaa pitempien yhtäjaksoisten 
aikojen viettämisen ulkomailla golfin parissa. Me, puolisoni 
Ulla ja minä, olimme syksyllä 2014 neljä viikkoa Torrevie-
jan eteläpuolella Orihuela Costan alueella ja talvella 2015 
kaksi viikkoa La Mangassa Murcian maakunnassa lähellä 
Cartagenan kaupunkia. Näiden matkojen aikana pelattiin 
yhteensä 9:lla eri kentällä, joista tässä hieman kokemuksia 
ja kommentteja niitä varten, jotka sinne aikovat matkansa 
suunnata. 

Syksyn matka alkoi melko pian GP:n syys-
kokouksen jälkeen ja asuntona oli Costa 
Orihuelan alueella oleva aivan uusi apar-
tement-huoneisto Oasis Beach. Ehkäpä 
kiinteistöyhtiö oli halunnut päästä helpolla 
nurmikon hoidossa, koska talorivien keskel-
lä oleva nurmikkoalue oli tekonurmea, siis 
muovia (PIENI KUVA TÄLLÄ SIVULLA/ Nä-
kymä asunnon parvekkeelta). Asunto si-
jaitsi Costa-Blancan suurimman ostoskes-
kuksen, La Zenian naapurikorttelissa, joten 
ruokakauppaan ja ostoksille oli todella lyhyt 
matka. Asuntoon kuului myös parkkipaikka 
maanalaisessa hallissa. 

LA RODA

Muitta mutkitta lähdettiin heti ensimmäi-
senä aamuna Rodan golfkentälle noin 25 
km:n päähän etelän suuntaan. Kenttä si-
jaitsee aivan moottoritien vieressä hedel-
mätarhojen välissä ja on varsin avara ja ta-
sainen. Jostain syystä kenttää pelattiin aina 
aloittaen 10 tiiltä. Väylät ovat pitkiä, joten 
väyläpuille oli tarvetta. Myös vesiesteitä oli 
ihan riittävästi ja osa varsin haastavia. Väy-
lä nro 7, joka siis pelattiin kolmanneksi vii-
meisenä, oli yli 150 metrinen saarigreeni ja 
koska usein tuuli navakasti vastaan, oli siinä 

mietti-
mistä ja lyömistä. Niinpä pal-

lo kastui useamman kerran, jopa samalla 
kierroksella. Miten se on mahdollista, ker-
ron joskus pienelle porukalle illan vieton 
loppukevennyksenä. Klubitalo oli viihtyisä 
ja  palvelu toimi hyvin. Paikallinen suoma-
laisyrittäjä Projenni järjesti ja järjestää edel-
leen Rodan kentällä joka sunnuntai suoma-
laisille suunnatun kisan, johon myös me 
osallistuimme kaksi kertaa. Se oli pitkäai-
kaisasujien keskuudessa varsin suosittu ta-
pahtuma.

LA FINCA

La Fincan kentällä olin vuosia aiemmin ker-
ran pelannut. Se on rakennettu laajaan olii-
vipuita kasvavaan laaksoon. Neljä väylää 
kulkee huvila-alueen välissä hieman eril-
lään ja korkeammalla. Sieltä on hyvät mai-
semat ympäröivään seutuun ja koko laak-
soon. (ISO KUVA TÄLLÄ SIVULLA/ Näkymä 
La Fincan kentälle läheltä 7 tiitä) Kenttä on 
erittäin hyvässä kunnossa ja myös korkeus-
eroja löytyy, joskin siirtymät ovat sen ver-
ran lyhyitä, ettei autoa tarvita. Vesiestei-

MATKAKERTOMUS 
COSTA BLANCALTA
Eläkkeelle jääminen mahdollistaa pitempien yhtäjaksoisten 
aikojen viettämisen ulkomailla golfin parissa. Me, puolisoni 
Ulla ja minä, olimme syksyllä 2014 neljä viikkoa Torrevie- mietti-

TEKSTI JA KUVAT: MATTI SUISTOMAA
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tä on runsaasti ja useita väyliä reunusta-
vat monen metrin korkuiset ruokokasvus-
tot. Muutamalla väyllä voi liian pitkä ava-
us vieriä rotkon pohjalle, joten etäisyyksiä 
joutuu vähän tarkkailemaan. Kentän yhte-
ydessä on laadukas hotelli. Kentän ravin-
tola ei ehkä ole yhtä laadukas kuin muu 
toiminta ja terassilla oli käynnissä muiden 
pohjoismaalaisten äänekäs jälkipeli. Ker-
ran osui pelikaveriksi englantilaisrouva, jo-
ka oli voittanut kisasta La Fincan jäsenyy-
den vuodeksi. Niinpä hän kertoi pelaavan-
sa joka päivä, koska asui siinä lähistöllä ja 
hän olikin kaikkien paikallisten hyvä tuttu. 
Ei yhtään huono palkinto kisasta. Palkin-
non arvo on yli 2000€.

VILLA MARTIN

Villa Martinin kentälle oli asunnolta matkaa 
noin 5 km. Klubitaloa on uusittu viime vuo-
sien aikana, koska edellisen käynnin jättä-
mä mielikuva siitä oli paljon vaatimatto-
mampi. Tätäkin kenttää pelatiin ajoittain 
10:ltä aloittaen. Kenttä on monilta osin 
kapea ja useat väylät ovat sokkoväyliä ei-
kä pallon laskutumiskohtaa, saati greeniä 
lyöntipaikalle asti näy. Myös korkeuseroja 
on melkoisesti ja muutama avaus lyödään 
jyrkkään ylämäkeen. Kunto sinänsä on hy-
vä ja startterit pitävät huolen lähtöajois-
ta. Suurin puute on vaatima-
ton range, jolla ei saa lainkaan 
lyödä puumailoilla ja sinne on 
myös kävelymatkaa. Klubi-
ravintola oli viihtyisä, mutta 
pienen puoleinen ja jos edel-
lä sattui olemaan parinkym-
menen hengen seurue, joutui 
tuoppia odottamaan tuskalli-
sen pitkään. Myös kenttä oli 
hyvin täyteen buukattu ja kier-
ros saattoi venähtää. Kenttä 
on hyväkuntoiselle käveltävä. 

CAMPOAMOR

Campoamorin hotelli ja ravin-
tola ovat upealla paikalla kuk-
kulan laella. Ravintolan palve-
lut olivat myös ensiluokkaiset. 
Kenttä on pitkä ja monet väy-
lät ovat kaltevia ja pallon sijoit-
taminen sopivaan laitaan vaa-
tii avauksilta tarkkuutta, kos-
ka pallo vierii todella pitkälle, 
myös sivusuuntaan. Joitakin 
väyliä halkoo tai reunustaa sy-
vä ja betonoitu kanava. Väyläl-
lä 9 oleva poikittainen kanava 
oli merkitty korjattavaksi alu-
eeksi, joten siitä sai vapautuk-

sen ilman rangaistusta. Kanavaan pääsi so-
pivasti vierivällä kakkoslyönnillä melko hel-
posti. Samaisen väylän alkupäässä kasvoi 
pippuripensas, joten kovin pitkälle ei tarvit-
se mennä, jos joku käskee menemään pip-
purin kasvualueille. Kenttä oli hyvin hoidet-
tu. (TÄMÄN SIVUN YLEMPI KUVA/ Campoa-
morin 1-tee, harjoitusgreeni ja taustalla 9 
väylä) (ALEMPI KUVA TÄLLÄ SIVULLA/ Cam-
poamorin 10 väylä, haastava par-3)

LAS RAMBLAS

Las Ramblaksen ensimmäinen kierros oli 
koko matkan hitain, koska eteen osui bus-
silastillinen maanmiehiämme, joista mo-
nella oli golfura vasta alussa. Kenttä on to-
della vaativa kapeiden, vaihtelevaan maas-
toon, rotkojen yli ja metsään rakennettu-
jen väylien vuoksi, niinpä ei ole ihme, et-
tä monet eivät tästä kentästä pidä. Usein 
väylän löytäminen edellytti pitkää ja tark-
kaa lyöntiä rotkon yli. Myös korkeuseroja 
on paljon ja me käytimme joka kerran au-
toa. Ensimmäistä kierrosta helpotti suu-
resti peliseurana ollut saksalaispariskun-
ta, joille Las Ramblas oli ollut kotikenttä jo 
16 vuotta. He osoittivat lähirinteillä sijaitse-
van asuntonsa, joka oli ollut ensimmäisiä 
lähistön taloja. Nyt ovat vuorten rinteet ta-
loja täynnä. Ehkäpä Las Ramblaksen suo-

malainen vastine on Kerimäen golfkenttä. 
Ravintolaan emme juurikaan tutustuneet. 
Se näytti kyllä avaralta ja viihtyisältä ja se 
oli aivan rangen vieressä. Jos haluaa var-
mistaa buggy:n saamisen, kannatti se var-
ta etukäteen. 

MARQUESE

Marquesen kenttä on laajan laakson poh-
jalla lähellä Rojaleksen pikkukaupunkia ja 
sitä halkovat isot kanavat- Niistä palloa ei 
pystynyt hakemaan, vaikka ne olivat kuivia. 
Kanavat ovat niin syviä ettei pohjalle yletä 
edes pallo-ongella. Autolla moottoritieltä 
tulo Rojaleksen kaupungin läpi olisi ilman 
navigaattoria jäänyt tekemättä, niin kapeil-
le kujille navigaattori meitä ohjasi. Klubi-
talokin on muiden rakennusten keskellä 
vilkasliikenteisellä alueella ja lähes huo-
maamaton. Tämä kenttä oli ainoa, joka oli 
pehmeä ja kostea. Pieni erikoisuus oli, et-
tä caddiemasterille maksettiin pelimaksu, 
mutta kärrin kahva piti hakea Proshopista. 
Rangelle joutuu kävelemään laakson vas-
takkaiselle reunalle. Osa kentästä on aivan 
tasaista, kanavien halkomaa aluetta, osa 
nousee loivasti laakson toista päätä koh-
ti. Kolmosväylän pitkällä par-5:lla kakkos-
lyönti menee harjanteen yli täysin sokko-
na ja niimpä pallo löytyikin poikittaisesta 

ojasta noin 100 metria ennen 
greeniä. Ojaa ei oltu merkitty 
väylätauluun eikä kortiin. Seu-
raavalla kerralla senkin jo osa-
si varoa ja lyödä vähän lyhyem-
män välilyönnin

Kaksi hyvin tunnettua alu-
een kenttää jäi vielä kokemat-
ta, koska Romero ja Las Coli-
nas eivät mahtuneet matka-
ohjelmaan. Sinänsä oli muka-
va käydä tutustumassa näinkin 
moneen kenttää samalla reis-
sulla, tietääpähän ensi kerral-
la, mihin mennä.

Helmi-maaliskuussa 2015 
vietettiin 2 viikkoa La Man-
gan golfresotissa, joka käsit-
tä kolme toisistaan poikkea-
vaa 18-reikäistä kenttää. La 
Manga on lähellä Mar Meno-
rin laguunia Murcian maa-
kunnassa. Matkaa Alicantesta 
etelään on noin 120km, mut-
ta matkan järjestäjänä toimi-
nut ProJenni hoiti kohtuukus-
tannuksin myös kuljetuksen 
kentältä ja kentälle. Asuntona 
oli Las Lomas Villagen alueel-
la sijaitseva apartement-huo-
neisto, joka käsitti yhden rei-



lun huoneen, pienen keittiön ja kylppärin. 
Lisäksi asuntoon kuului laaja parveke gril-
leineen, mutta kelit olivat sen verran kole-
at, ettei parvekkeella juuri voinut oleskella. 
Perille saavuttiin klo 1.30 aamuyöstä eikä 
asunnossa ollut valoja eikä sähköä. Hetken 
odottelun jälkeen löytyi respan avustuksel-
la huoltomies, joka sai sähköt toimimaan. 
Seuraavana aamuna odotti jo ensimmäi-
nen kierros. Alueella toimii shuttle-bus-
si, joka kuljetti kentille, kauppaan ja vaik-
ka ravintolaan ilman eri maksua. Sen sai ti-
lattua alueen receptionista eikä odotusaika 
koskaan ollut kohtuuton. Kentät oli nimet-
ty ilmansuuntien mukaan North, South ja 
West. Kaikki kentät ovat alle 2 km:n säteel-
lä asunnolta. Ilmeisesti LaMangan hinnoit-
telu perustuu pitkälti siihen, että alueella 
asuvat pelaavat merkittävästi edullisem-
min kuin sivulliset. Harjoittelualueet olivat 
kerrassaan upeat, monta puttigreeniä, laa-
ja range-alue, harjoitusbunkkerit ja chippi-
viheriöt. Alueella toimii David Leadpette-
rin Golf-academy ja häntä kuulemma sil-
loin tällöin myös nähdään paikan päällä. La 
Mangan virkailijat eivät mitenkään mainos-
ta alueen lähellä sijaitsevia yksityisiä ravin-
toloita, mutta ne ovat kuuleman mukaan 
todella hyviä. Ehdimme käydä kävelymat-
kan päässä olevassa La Rusticanassa ja se 
kyllä kannatti. 

LA MANGA NORTH

Kaikki alueen kentät olivat kuivia, väylät hy-
vin rullaavia ja greenit kovia. Pallo ei hel-
posti pysähtynyt greenille vai olisiko sit-
tenkin syynä liian pieni backspin. Norte on 
puistokenttä, jolla on kuitenkin melko pit-
kät siirtymät, osa reippaaseen ylämäkeen, 
joten kuntoa kysytään. Väylät ovat sopi-
van mittaisia myös klubipelaajalle eikä ihan 
mammuttiavauksia tarvita. Väylien 9 ja 18 
poikki kulkee syvä oja (barancha). Etenkin 
9:llä driveri-avaus yltää helposti ojan poh-
jalle. Yksi väylä oli väyläkartasta ja kortista 
poiketen lyhennetty 130 metrillä ja muu-
toksen jälkeen saattoi greenin tavoittaa 
220 metrin avauksella ja putata eaglea. 
Näin kävi viimeisellä kierroksella, mutta ei-
hän siitä eaglea tullut, tietenkään. Birdie 
kumminkin. (ISO KUVA/ Näkymä klubita-
lon edestä 18 väylälle greenin suuntaan. 
Taustalla hotelli Principe Felipe)

LA MANGA SOUTH

South-kenttä on varsinainen champion-
ship-kenttä, jolla on pelattu isompiakin ki-
soja. Väylät ovat avaria, mutta pitkiä. Vet-
tä on varsin haastavasti monella väylällä. 
Kenttä on hyvin tasainen ja ympärillä on 
laajoja peltoalueita maanviljelyskäytössä. 

Avoin maasto mahdollisti myös navakan 
tuulen, jonka kanssa sai taistella useam-
panakin päivänä. Tämä oli ehdottomasti 
paras näistä kolmesta kentästä. Joku rois-
to oli sijoittanut kaikki väyläbunkkerit juuri 
siihen, mihin minun drivini ylettyivät. Niin-
pä tuli harjoiteltua bunkkerilyöntiä monta 
kertaa. (VIEREISEN SIVUN KUVA/ Näkymä 
asunnon läheltä alas laaksoon, etualalla 
Norte ja tautalla South, oikeassa laidassa 
range-alue ja Leadpetterin akatemia)

LA MANGA WEST

West kenttä muistuttaa jossain määrin Las 
Ramblasta, mutta on tai ainakin tuntuu ly-
hyemmältä ja vaikeammalta. Kolmannella 
pelikerralla sekin kuitenkin tuli jo sen ver-
ran tutuksi, että pelaaminen oli ihan kivaa. 
Kuivat väylät vierittivät hyvätkin avaukset 
helposti johonkin ojaan tai rotkoon. Väylät 
ovat myös kapeita ja usein kaltevia. Ran-
gea alueella ei ole, ainoastaan lyöntiverkko 
ykköstiin vieressä. Paikalliset pallonmyy-
jät olivat tiedostaneet kentän haastavuu-
den, koska löytöpalloja oli myynnissä pit-
kin kenttää 1€:n kappalehintaan. Klubita-
loilta ei löytöpalloja voinut ostaa. Erikois-
ta, miten usein hienot ja kalliit pallot ka-
toavat metsään tai esteisiin. Tämä oli ai-
noa kenttä, jota varten ostin strokesaverin 
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ja siitä olikin paljon hyötyä etäisyysmitta-
rin lisäksi. Westillä pelattiin kaikki kolme 
kierrosta kahdestaan ja kaksi kertaa var-
hain aamulla melkein ensimmäisenä. Eipä 
tarvinnut odotella edessä olevien pelaajien 
vuoksi eikä meidän taaksekaan muodostu-
nut jonoa. Klubitalo on pieni, mutta kodi-
kas. Siellä syötiin usein kevyt menu of the 
day, á 15€ jälkiruokineen ja sillä pärjäsikin 
iltaan asti.

Vapaapäivänä käytiin tutustumassa Car-
tagenan kaupunkiin. Taksikyyti La Mangas-
ta Cartagenaan maksoi 37€ suuntaansa. 
Koska La Mangassa ei autoa tarvittu ja len-
tokenttäkuljetukset oli hoidettu, ei vuokra-
autolle todellakaan ollut tarvetta.
Yhteenvetona voin todeta, että espanjalai-
silla on meihin verrattuna yksi valtava etu 
ja se on sää. Syksyn matkalla satoi 4 vii-
kon aikana 2 kertaa, toisen kerran yöllä ja 
toisen kerran aamupäivällä. Talvella sää oli 
kyllä viileä ja tuulinen, mutta ei satanut ker-
taakaan, ei lunta eikä vettä, vaikka samaan 
aikaan Pohjois-Espanjassa oli valtavat tul-
vat. Ja olihan siellä melko lähellä myös 
pieni maanjäristys, voimakkuudeltaan 5,2 
Richterin asteikolla. Mutta me emme huo-
manneet mitään, eikä siitä tullut myöskään 
vahinkoja. Joten, uutta matkaa suunnitte-
lemaan!

Matti Suistomaa

Kuvatilaukset: www.valokuvausliike.fi
Nettikauppa:  www.kameraliike.fi

Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli
015-211540 | info@valokuvausliike.fi



KOLMEN 
LAJIN 
SUOMEN 
MESTARI

TEKSTI JA KUVAT: LASSE MIETTINEN

Matti ”Lane” Vanhanen on tuttu hahmo Annilan golfyhtei-
sössä. Vaimonsa Mallan kanssa mies on yksi ahkerimmis-
ta kentän kiertäjistä.  Lanen vaikuttava urheilu-ura ei ehkä 
ole kaikille tuttu.  Mies nappasi jo kuudennen Suomen mes-
taruutensa viime talvena.  Hänellä on nyt Suomen mesta-
ruus kolmessa eri lajissa. SM-mitaleita  on tullut peräti nel-
jässä eri lajissa.

Viimeisin SM-kulta tuli tenniksessä hel-
mikuun alussa. Lane Vanhanen voitti yli 
70-vuotiaiden nelinpelin Suomen mesta-
ruuden yhdessä Valeri Kaiasen kanssa. Ten-
niksessäkin hän ottanut tätä ennen kaksi 
mitalia.

- Seniorien SM-sarjatenniksessä on tul-
lut aiemmin hopeaa 2011 ja pronssia 2013, 
hän kertoo.

Matti Vanhasen (71) lajivalikoima on aika-
moisen laaja, mutta se on myös erittäin pit-
käaikainen. Ensimmäisen SM-mitalinsa hän 
voitti 17-vuotiaana jääkiekossa, kun MP:n 
A-juniorit ottivat SM-pronssin vuonna 1961. 

Näin ensimmäisen ja viimeisimmän SM-
mitalin välillä on peräti 54 vuotta. Niiden 
välille mahtuu paljon urheilullista menes-
tystä.

1961 voitettu jääkiekon SM-pronssi on pi-
kantti yksityiskohta Vanhasen urheilu-ural-
la. Hänen leipälajinsa olivat nimittäin jalka- 
ja jääpallo. Vuonna 1961 jääkiekko ei ollut 
Mikkelissä vielä yhtä vahvassa vedossa kuin 
jääpallo. Niinpä MP:n A-juniorien lätkäjouk-
kuetta vahvistettiin jääpallopuolelta SM-
mitaliin saakka.

Golf issa alkaa tänä vuonna 
27. pelivuosi.  Tulevan kesän 
haasteena on tasoituk sen 
parantaminen.
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60- ja 70-luvut olivat huippuaikaa Van-
hasen mahtavalla palloilu-uralla. Hän pe-
lasi pääsarjatasolla kaksi vuosikymmentä. 

Lane pelasi jalka- ja jääpalloa jo juniori-
ikäisenä MP:n edustusjoukkueissa 60-lu-
vun alussa. Lahjakkuus vei miehen heti 
nuorten ja myöhemmin miesten maajouk-
kueisiin molemmissa lajeissa. Jalkapal-
loura loppui MP:ssä 1979 ja jääpallopelit 
Kamppareissa 1981.

Jääkiekon SM-pronssi sai jatkoa jo kah-
den vuoden kuluttua. MP:n A-nuoret otti-
vat SM-kullan jääpallossa 1963. Edustus-
joukkueessakin pelannut Matti Vanhanen 
oli joukkueen kantavia voimia.

Seuraavaan Suomen mestaruuteen meni 
viisi vuotta. MP otti jääpallossa SM-kultaa 
1968.  Sen jatkoksi tuli SM-hopea 1969 ja 
SM-pronssi 1970. 

Lopetettuaan jalkapallon edustustasolla 
vuonna 1979 Vanhanen jatkoi vielä jääpal-
loa pari vuotta Kamppareissa ja jalkapalloa 
muutaman vuoden ikämiesten joukkuees-
sa.  MP:n ikämiehet voittivatkin SM-kullan 
vuosina 1982, 1983 ja 1985.

60- ja 70-luvulla Matti Vanhanen oli mo-
nipuolisuudellaan Suomen ykköspalloilijoi-
ta ja kahden lajin maajoukkuemies. Jalka-
pallossa hän oli voittamassa MP:lle kaksi 
kertaa Suomen cupin (1970 ja 1971) sekä 
kaksi SM-hopeaa (1970 ja 1972).

Jalkapallossa hän teki 13 vuotta kestä-
neen SM-sarjauransa aikana 89 maalia. Se 
on mittava määrä pelaajalle, joka oli myös 
hyökkäysten organisoija. Vanhanen kol-
kutteli monena vuonna maalintekijätilas-
ton kärkeä.

Jalkapallon maalintekijätilaston voittoa 
ei aivan tullut. Jääpallossa se kuitenkin ta-
pahtui MP:n pronssivuonna 1970, jolloin 
hän iski 48 osumaa. Kaikkiaan Lane teki 
215 maalia jääpallon mestaruussarjassa.

- Merkittävin on ensimmäinen Suomen 
cupin voitto 1970. Aika lähelle tulevat SM-
hopeat jalkapallossa ja jääpallon Suomen 
mestaruus, hän arvioi aktiiviuransa parhai-
ta saavutuksia.

Jalka- ja jääpallon jäätyä  taakse tennis 
nousi Lanen ykkösharrastukseksi. Siihen 
hän alkoi tuntea vetoa jo ns. aktiiviaikoina.

- Seurasin mielenkiinnolla Urskissa pe-
lattuja tenniksen Helluntaikisoja ja pela-
sinkin sitä muutamia kertoja aktiiviaikoi-
na, mutta varsinaisesti tenniksen pelaami-
nen alkoi 80-luvun alussa.

Ja sen verran aktiivista tenniksen pelaa-
minen on ollut, että plakkarissa on nyt kol-
me SM-mitalia, yksi kutakin väriä.

Golfin Matti Vanhanen aloitti vuonna 
1988. Siihen sai allekirjoittanutkin olla vai-
kuttamassa.  Olin aloittanut itse 1982 ja 

ylistin golfin kiehtovuutta Lanelle monia 
kertoja. Muistaakseni ihan useamman vuo-
den ajan piti asiasta puhua.

Kerran torikahvilassa istuessamme mies 
sitten antoi periksi. Lähdimme töiden jäl-
keen Mikkelin lentokentälle kokeilemaan. 
Ja aivan mielettömän hyvin Lane heti osui 
palloon. 

Olin tuskin seuraavana aamuna herän-
nyt, kun meillä soi puhelin. – Hei, men-
näänkö tänään uudelleen, Lane kysyi. Sil-
loin tiesin golfin saaneen jälleen uuden ih-
misen pauloihinsa. Itse sain pitkäaikaisen 
hyvän pelikaverin.

Lanen takana on nyt 27 vuotta golfin pa-
rissa.  Tasoitus oli alimmillaan singelissä. 

- Saavutuksilla en voi paljon kehua. Joita-
kin kisavoittoja on ollut vuosittain, paitsi ei 
viime vuonna. Se oli ihan katastrofi.

Lane sanoo golfin olevan ehdottomasti 
urheilua, joka varsinkin huipulla vaatii pe-
laajaltaan tosi paljon. 

- Minulle se on erinomainen liikunta-

muoto, jota harrastaessa painokin py-
syy kurissa. Toki myös ikuisena kilpailija-
na saan myös kilpailuviettiäni tyydytettyä. 
Sain myös vaimoni Mallan lievää pakkoa 
käyttäen innostumaan lajista. Nyt se yh-
teinen harrastuksemme kesällä Suomessa 
ja talvella ulkomailla. Viime vuonna Malla 
pudotti tasoituksensa alemmaksi kuin it-
selläni, joten tästä eteenpäin minulla riit-
tää haastetta hänen tavoittamiseksi.

Matti Vanhanen on paitsi innokas pelaa-
ja myös mukana kenttäyhtiön hallituksessa 
vaikuttamassa kentän kehittämiseen.

- Annilan golfyhteisössä on leppoisa mei-
ninki, minkä vuoksi viihdyn siellä erinomai-
sesti. Kenttäkin on klubipelaajalle passeli. 
Mitään riitaisuuksia ei ole, niitähän joilla-
kin kentillä esiintyy.

     
LASSE MIETTINEN

 



Vuoden alusta Golf-Porrassalmen naistoimikunnassa on 
aloittanut aktiivinen ja iloinen seuratoiminnan kehittäjä- ja 
toteuttajajoukko. Toimikunnassa jatkavat edelliseltä vuo-
delta Tuire Häkkinen, Pirita Huikuri, Ritva Röyti ja Sinikka 
Hiidenmaa, uusia jäseniä ovat Arja Kosonen, Tiina Tervanie-
mi ja Saara Liukkonen. Ryhmän puheenjohtajana edelleen 
ladykapteeni Lispe Laitinen.
Seuraavassa muutamia naistoimikuntalais-
ten ajatuksia seuratoiminnasta ja syvistä 
pohdinnoista omaan pelaamiseen liittyen.

Tuire korostaa omassa seuratoiminnas-
saan ja pelaamisessa sosiaalista kanssa-
käymistä. Henkilökohtainen golfiin liitty-
vä tavoite Tuirella on itsensä voittaminen. 

Ritvalta tulee ajatukset kuin apteekin hyl-
lyltä. Golfissa kannattaa pelata yksi väylä 
kerrallaan ja mahdollisimman rennosti ko-
ko ajan.

Sinikalle golf on mukavaa ajanvietettä, 
mutta sen verran täytyy olla tsemppiä, et-
tä peliin liittyy aina haave kehittymisestä.

Arja näkee golfissa pelkästään myön-
teistä ja toteaa, että kun iloitsee pienistä-
kin onnistumisista, voi iloita usein. Tärkein-
tä golfissa on nauttia pelaamisesta ja peli-
seurasta.

Tiinalla on varsin kannustava ajatus gol-
fiin liittyen: ”Onnistuja kulukoo pikkusen pi-
tempee reittiä – siellä ei oo tungosta.” Ja 
tietenkin ajatus joka sopii meille ihan kai-
kille: ”Mukavia pelikierroksia mukavassa 
seurassa.”

Lispen golf-filosofiaan on vaikuttanut ex-
tennis-ammattilaisen Björn Borgin ajatus 
epäonnistuneista lyönneistä. ”Mitä ajatte-

let epäonnistuneen lyönnin jälkeen?” Tähän 
kysymykseen Borg vastasi: ”Aina tulee uu-
sia palloja.” 

Tänäkin vuonna naisten toimintaa tukee 
iso joukko yrityksiä. Yritykset ovat: Antto-
lanhovi, Lääkärikeskus Ikioma, Ramin kon-
ditoria, Jesse Haaja, Nora Brandstack, Pau-
liina Rundgren, NäköDuo, Kauneushuone 
Kirsi Ritosalo, Tavako Oy, Henni’s ja Mikke-
lin kesäpäivät sekä uutena yhteistyökump-
panina Savon Golftiimi. Yhteistyökumppa-
nit ovat keskeisessä roolissa Naisten Kuppi 
Openissa ja tänä kesänä samana viikonlop-
puna pelattavassa Gloria Lady Cup karsin-
takilpailussa. Lisäksi elokuussa pelattavan 
Lady Open kisan sponsoriksi on lupautunut 
Antilop. Kiitos kaikille jo etukäteen!

Naisten kauden toiminnasta on tietoa 
kotisivuillamme: http://annilangolfkeskus.
fi/golf-porrassalmi/naistoiminta/tapahtu-
makalenteri/

TAPAHTUMAKALENTERISTA 
POIMITTUA:

Naisten kesäkauden avaus Annilan karta-
nolla la 9.5. 
Naisten golfklinikat alkavat ti 19.5.
Naisten viikkokisat alkavat 26.5.
Ilmoittautumiset reikäpeleihin 26.5. men-
nessä klubille.
Naisten sunnuntai 7.6.
Naisten Kuppi Open 2015 ja Gloria Lady 
Cup karsinta 13.-14.6. Katso sivut: www.
naistenkuppi.com
Uutuus: Lady Golf Tour South Savo alkaa, 
ensimmäinen osakilpailu Mikkelin Golfis-
sa 28.6., seuraava Kartano Golfissa 9.8., 
kolmas Annilassa 16.8. (samalla GP vs MG 
kisa) ja viimeinen Tourin osakilpailu Puula 
Golfissa 22.8. Tästä tulee erillinen kilpailu-
kutsu Annilaan ja spostilla.
Seuran mestikset elokuussa.
Naisten pelimatka Holiday Club Saimaa 
Golfiin Imatralle yksi- tai kaksipäiväisenä 
5.-6.9 tai 12.-13.9.
Naisten kesäkauden päättäjäiset 26.9., 
Birdie-kuningattaren palkitseminen ja Hy-
vä tyypin valinta.
Naisten pikkujoulut marraskuussa.
Toivotamme kaikki seuran ladyt mukaan ja 
erityisesti toivomme ja odotamme aloitte-
levien, vähän pelaavien ja pelikavereita kai-
paavien yhteydenottoja. Naistoimikunnan 
yhteystiedot kotisivuilla ja klubin eteisessä 
naisten ilmoitustaululla ja kansiossa.

SEURAN UUDISTUNUT 
NAISTOIMIKUNTA
TEKSTI JA KUVA: LISPE LAITINEN

Kuvassa ylhäältä vasemmalta Saara 
Liukkonen, Tuire Häkkinen, Sinikka 
Hiidenmaa, Rit va Röy ti,  L ispe Lait i-
nen, Tiina Ter vaniemi ja Ar ja Koso-
nen. Kuvasta puut tuu Pir ita Huikuri
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TILAA JA NOUDA-
Ruokaa netistä

www.k-ruokakauppa.fi/k-supermarket-rokkala

Ensimmäinen 
ruoan 

nettikauppa 
Mikkelissä

Nyt myös kotiinkuljetus

R O K K A L A

Tavallista parempi ruokakauppa

R O K K A L A Porrassalmenkatu 67, Mikkeli, puh. 015 320 420

Palvelemme
ark. 7-21
la 8-18
su 12-18

Kannattaa tulla kauempaakin

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi
 

ALKEISKURSSI 1 
PE 15.5. KLO 18-21 
LA 16.5. KLO 9-13 
SU 17.5. KLO 9-12

ALKEISKURSSI 2 
KE 3.6. KLO 18-21 
TO 4.6. KLO 17-21 
PE 5.6. KLO 18-21

ALKEISKURSSI 3 
MA 15.6. KLO 18-21 
TI 16.6. KLO 17-21 
KE 17.6. KLO 18-21

ALKEISKURSSI 4 
KE 8.7 KLO 9-12 
TO 9.7. KLO 9-13 
PE 10.7. KLO 9-12

ALKEISKURSSI 5 
TI 28.7. KLO 18-21 
KE 29.7. KLO 17-21 
TO 30.7. KLO 18-21

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT: 
JUSSI MIETTINEN, PGA PROFESSIONAL 
JUSSI.MIETTINEN@GMAIL.COM 
040-412 2201

HINNAT: 180 € 
OPISKELIJAT 160 € 
ELÄKELÄISET 160 € 
ALLE 18-VUOTIAAT 140 €

HINTAAN SISÄLTYVÄT MAILAVUOKRA, RANGEPAL-
LOT JA GREEN CARD -MATERIAALIN. PUKEUDU 
SÄÄN MUKAISESTI, KENGIKSI SOPIVAT TUKEVAPOH-
JAISET ESIM. URHEILUJALKINEET. KURSSILLE MAH-
TUU 9 HENKILÖÄ ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSES-
SÄ. MINIMIMÄÄRÄ 5 HENKILÖÄ

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

GREEN 
CARD 
-KURSSIT 
KESÄLLÄ 
2015

SÄÄNTÖPÄHKINÄN 1/15 
VASTAUS: SÄÄNNÖT 3-2, 
3-3. 25-1B

Tämä on sallittua, jos toimikunta ei ole 
julistanut työkoneen jälkeä repairiksi, 
jolloin alkuperäisen pallon tulos huomi-
oidaan. Mutta tämä ei ole sallittua, jos 

on julistanut (ja syvän työkoneen jäljen 
toimikunta onkin Annilan paikallissään-
nöissä julistanut repairiksi) ja silloin pe-
laaja suljetaan pelistä, koska ei pelannut 
palloaan reikään.  Toisena, ja sääntöjen 
mukaisesti, pelatun pallon tuloshan oli-
si otettu huomioon. 

 J USSIN J UNIORIKURSSI 3 .-5.6.2015 K LO 9 - 1 2.                                    
JUNIORIKURSSIN HINTA ON 90€

 KURSSIPAKETTI TARJOUSHINTAAN 490€!

KURSSIPAKETTIIN KUULUU ALKEISKURSSI,     
JÄSENYYS JA PELIMAKSU ANNILAAN  KAUDEL-

LE 2015. 

NYT KANNATTAA ALOITTAA GOLF!



JARNON KUULUMISET

Talvi vierähti taas nopeasti ja kesän opetus-
työt odottavat. Talvella Areenan käyttöas-
te oli taas parempi kuin koskaan aiemmin, 
siitä iso kiitos asiakkaillemme. Sisäharjoit-
telutilamme palvelivat jälleen onnistunees-
ti innokkaimpia svingin kehittäjiä, simulaat-
toripelaamisesta nauttivia ja niitä jotka vain 
halusivat talven aikana palautella mieleen 
golflyöntejään. Yhä useammat ymmärtävät 
että talvikausi on Suomessa pitkä ja golfia 
voi harrastaa silloinkin.

Myös mailamyyntimme on ollut tänä 
talvena ja keväänä aiempaa vilkkaampaa. 
Asiakkaiden kanssa keskusteluissa on tul-
lut selkeästi esille että jos on vähänkin pe-
lirutiinia niin mailojen sovitus eli ”fittaus” 
on järkevää. Oikeanlaiset välineet eivät kus-
tannukseltaankaan ole sen kalliimmat kuin 
sika säkissä ostos ja yksinkertaisimmillaan 
fittaukseksi riittää mailanpään nopeuden 
mittaus. Jo sen perusteella pystyy testi-
mailoistamme kokeilemaan mikä olisi pa-
ras vaihtoehto juuri oikeanlaisella varrella 
varustettuna. Toki tarkasti tehtynä tarkis-
tetaan myös mm. gripin paksuus ja mailo-
jen lie-kulmat. 

Väline-, tarvike- ja tekstiiliasioissa Aree-
na palvelee tuttuun tapaan läpi kesän. Ja 
mikäpä estää mahdollisena sadepäivänä 
vaikka harjoittelemaan sisätiloissa. Aree-
nalla palvelemassa ovat jälleen Tia ja Ant-
ti joten kaupankäynti sujuu taatusti muka-
vassa ja tutussa hengessä. 

Kesän opetukset alkavat osaltani touko-
kuun puolesta välistä alkaen, kunhan olem-
me palanneet järjestämältäni kevään peli-
matkalta. Toukokuu tulee olemaan melko 
kiireinen sillä silloin on vielä paljon kou-
luryhmiä kokeilemassa golfin pelaamis-
ta, mielenkiintoista nähdä miten oppilail-
la pelaaminen sujuu, sillä useimmat näistä 
luokista ovat käyneet talven mittaan har-
joittelemassa Areenalla. Toivottavasti sieltä 
löytyy uusia harrastajia ja mahdollisia haas-
tajia Valjakan Antille...

Kesällä on luvassa opetusklinikoita naisil-
le ja tietenkin mahdollisuus yksityistuntei-
hin. Tunteja kannattaa alkaa varailemaan 
hyvissä ajoin, sillä kalenterini täyttyy nop-
saan tahtiin. Kiireisinä aikoina minut ta-
voittaa parhaiten sähköpostilla tai teksta-
rilla ja tunteja voi varata myös Tian kaut-
ta Areenalta. 

 
Keväisin terveisin,
 
Jarno Hovila
Savon Golftiimi
0505506179
www.golftiimi.fi

Valjakan Ant t i  Por tugalin maisemissa
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Savon Golftiimiltä
löydät kaiken golfiin 

tarvitsemasi!

Areena on avoinna myös kesällä!
Areenan shopissa hyvä valikoima ja hyvä 
palvelu! Meiltä myös mailahuollot.

AVOINNA KESÄLLÄ Golf-Areena

ma-ti 10-17 Porrassalmenkatu 50
ke suljettu p.044 3050265
pe 10-17 www.golftiimi.fi  
la 10-14 info@golftiimi.fi          
su suljettu                          

Kesän mailademoajankohdat löydät kotisivuiltamme 
ja facebookista. Myös Areenalla kattava valikoima testimailoja.
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