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pääkiRJOitUs kEVät 2016
Golf-Porrassalmi ry:n 26. toimintavuosi on
lähtenyt käyntiin perinteisesti ja pelikeskeisesti. Talvi oli todennäköisesti suotuista kenttien kannalta, ei pitkiä vesisateita, ei
toistuvaa vesisadetta ja jäätymistä jne. Jokainen tosigolfari odottaa uutta kautta innokkaasti. Omalla kohdalla eläköityminen
on antanut mahdollisuuden avata kausi jo
maaliskuun alkupuolella etelän lämmössä.
Oman värinsä puolison kanssa kahdestaan
reissaamiseen tuo myös se, ettei aamulla
kentälle lähtiessä tiedä, millä kielellä sinä
päivänä pelataan. Mutta golfin kieli on hyvin kansainvälinen ja samat säännöt ja periaatteet tuntuvat olevan kaikilla hyvin tiedossa ja ilmapiiri useimmiten hyvin rento
ja välitön.
Suomen Golfliiton liittokokous valitsi helmikuussa allekirjoittaneen liittovaltuustoon seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Varamieheksi valittiin Jarmo Lehtimäki Puula Golfista. Itä-Suomella on 45 jäsenisessä liittovaltuustossa 8 paikkaa ja kukin valtuutettu edustaa tiettyjä seuroja. Minun ja
Jarmon tehtävänä on edustaa liittovaltuustossa omien seurojen lisäksi Mikkeli Golfia
ja Anola Golfia. Pitkään valmisteltu sääntöuudistus, joka olisi siirtänyt liittovaltuustot historiaan, palasi takaisin valmisteluun
ilman valtuusto- tai liittokokouskäsittelyä.
Uskoakseni yksi keskeisimmistä ongelmista valtuustosta luopumisessa ja sen korvaamisessa liittokokouksilla on itäisten ja
pohjoisten alueiden pelko menettää vaikutusmahdollisuus Golfliitossa. Liittokokouksiin osallistuisivat sääntöuudistuksen mukaisesti kaikki golfseurat lähettämällä sinne edustajansa ja näin kokouksiin voisi siten tulla yli 130 edustajaa. Kullakin edustajalla olisi kotiseuran jäsenmäärästä riippuen 1-3 ääntä. Golfliiton strategia on päivitetty ja jokaisen seuran tulisi poimia strategiasta omaan toimintaan soveltuvat kohdat paikallisesti soveltaen. Omassa piirissämme tämä tarkoittaa käytännössä kaksi vuotta sitten aloitetun strategiatyön jatkamista.
Täksi kaudeksi ovat toimikunnat suunnitelleet tapahtumia, joilla seuran toimintaa tehdään tutuksi ei vielä golfiin hurahtaneille monin tavoin. Myös meille lopullisesti hurahtaneille järjestetään monenlaista virkistystä ja viihdykettä, ja tietysti
pelaamista. Koska seuramme talous pe-

rustuu pelkästään jäsenmaksutuottoihin,
ei käytännössä yhtä jäsentä kohti ole käytettävissä kuin vajaat 50
euroa varsinaiseen toimintaan ja mielestäni
on perusteltua toimia
niin, että mahdollisimman moni saa jäsenmaksulleen vastinetta.
Ilmoitustuloja GPostin julkaisemiseen on
ollut vuosi vuodelta vaikeampi saada ja
koska kaksi lehteä aiheuttaa liki 3500€:n
kustannukset vuodessa, saattaa olla viisasta ja välttämätöntä
siirtyä ainakin syksyn
lehden osalta sähköisiin tiedottamiskanaviin. Tämä näkynee pelikauden aikana siten,
että kilpailujen tuloksia ja kuvasatoa siirretään heti tuoreeltaan nettiin, facebookiin,
twitteriin jne.
Itselleni kuluva vuosi on neljäs Golf-Porrassalmi ry:n hallituksen puheenjohtajana
ja elämäntilanteeni vuoksi kerroin kevätkokoukseen kokoontuneille, etten ole käytettävissä kolmannelle 2-vuotiskaudelle. Uskon, että jäsenistön keskuudesta löytyy
uutta voimaa ja viisautta toiminnan viemiseksi eteenpäin. Tämä vuosi viedään läpi
täydellä tarmolla enkä aio lopettaa pelaamista niin kauan kuin jalat kantaa.
Toivon kaikille antoisaa pelikautta ja
hauskoja hetkiä hienon harrastuksen parissa.
Matti Suistomaa
Puheenjohtaja

tOiMistOn tERVEisEt
Hyvää golfkautta GP:n jäsenet!
Kausi avattiin kentällä vapun aattona ja
range oli avoinna jo huhtikuun alusta saakka. Toivottavasti saamme pitkän ja kaikin
puolin miellyttävän pelikauden!
Kentän viheriöt kärsivät talven aikana
jääpoltteesta, ja vaurioita korjataan näin
kauden alkumetreillä koko kenttähenkilökunnan voimin. Toivon, että kentän työntekijät saavat kentän viheriöt pian pelikuntoon, väylät näyttävät jo hyvinkin kesäisiltä.
Kentällä on tehty talven aikana metsän raivaustöitä ja näkymä Surnuinjärvelle on nyt
avoin väylällä 9. Puita on kaadettu kentänhoidollisissa paikoissa enemmänkin, mm.
väylien 1, 2 ja 3 viheriöiden ympäristöstä
on kaadettu puita viheriöiden valon saannin turvaamiseksi.
Kentälle pääsee pelaamaan aamuisin
myös ennen ajanvarauksen alkamista, mikäli pelaajalla on käytössään nimetty pelioikeus (muutamia yhteislähtö kilpailupäiviä lukuun ottamatta). Tällöin on ehdottoman tärkeää huomioida kentänhoitajat, ja
antaa heille tilaa työskennellä. Kentänhoitajat tekevät parhaansa, jotta saavat kentällä tapahtuvat työnsä hoidettua mahdollisimman joustavasti, ja mikäli heille ei anneta tätä heille kuuluvaa ”etuajo-oikeutta”,
aamun töiden viivästyminen vaikuttaa koko
loppupäivään. On kaikkien etu, että kenttä saadaan hyvissä ajoin pelipäivänä kuntoon, joten ethän viivästytä heidän töidensä valmistumista! Mahdolliset vaaratilan-

teet kentänhoitajia kohtaan ja golfetiketin
unohtaminen raportoidaan kentän kapteenille, vaaratilanteet myös golfliitolle. Vielä
tärkeä asia ennen kentälle menoa; muista
merkitä nimesi eteisessä olevaan kierroskirjaan, mikäli caddiemasterin toimisto ei ole
vielä avoinna. Tämä on tärkeää mm. pelaajavakuutuksen vuoksi.
Maaliskuun alussa saitte kilpailukalenterin jäsenpostituksen yhteydessä. Kalenteri
on painatettu sen hetkisen tiedon mukaisesti, ja pieniä muutoksia on tullut painon
jälkeen, mm. Naisten Mestaruuskisa (lyöntipeli scr) pelataan kolmena peräkkäisenä
päivänä, jolloin perjantaina 19.8. pelataan
ensimmäinen kierros, ja 20.8. (la) ja 21.8.
(su) pelataan yksi kierros, yht. 54 r. Nexgolfista ja kotisivuiltamme löytyy tietoja kesän
kilpailuista ja tapahtumista, myös caddiemasterit auttavat mielellään, mikäli kysyttävää ilmenee.
Kesäkuun alussa 6.-12.6.2016 olemme mukana Kansallisen Golfviikon tapahtumissa. Luvassa on mm. sääntöluentoa, lähipelitestiä ja mailademoa, tästä
lisää sähköisessä jäsentiedotteessamme.
Otamme tapahtumaviikolle aikaistetun
lähdön jo Naisten Sunnuntain merkeissä
5.6.2016. Tällöin ladypelaajamme tuo tutustujan kentälle mukanaan pelaamaan;
tutustuja osallistuu peliin hoitamalla kaikki kierroksen putit. Kierroksen päätteeksi
(9 r) lounastamme yhdessä ja kertaamme
kokemukset. Mukaan voi tulla kaikki golfis-

ta kiinnostuneet, ilmoittautuminen hoituu
kätevimmin Nexgolfin kautta.
Golfkauppa on siirtynyt Savon Golftiimin
Tian ja Jarnon hoidettavaksi tällä kaudella. Golfkauppa sijaitsee Annilan piharakennuksessa caddiemasterin toimistoa vastapäätä. Caddiemasterilta löytyy kuitenkin
edelleen perusgolftuoteita, mm. palloja,
hanskoja ja tiitä. Enemmän tuotteita löytyy
varsinaisesta kaupasta, joten käykää tutustumassa laajaan valikoimaan!
Kentänhoitajina Annilassa on uusia kasvoja sekä vanhoja tuttuja; uusina työntekijöinä Petteri Tuppurainen ja Tuukka Junni,
vanhoja konkareita edustavat Kimmo Suuronen ja Iivari Närhi sekä apulaiskenttämestari Marko Itäkunnas ja kenttämestari
Jukka Kaikkonen.
Caddiemasterit halusivat esitellä itsensä ja muun henkilökunnan, joten jäljempänä heidän kirjallista tuotantoaan.. tekstistä jotenkin huomaa, että MM-jääkiekko on
myös ajankohtaista..
Toivotan kaikille pelaajille mukavia pelikierroksia hyvässä seurassa!
Anneli Kaikkonen
toimitusjohtaja

CADDiEMAstEREiDEn tERVEisEt
Caddiemasterin toimistossa pelaajia palvelee tänä vuonna vivahteikas sekoitus uutta
ja vanhaa. Monivuotinen Annilan golffarikansan luottomies Petri Piispa jatkaa yleisön pyynnöstä selännemäisesti ainakin vielä yhden kauden, ja tavoittelee näin Anton
Holopaisen nimissä olevaa maratontaulukon kärkisijaa viidellä perättäisellä kesällään ykköstiin valppaana vahtijana. Petri
saa ketjukavereikseen parin vuoden takai-
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sen aisaparinsa Tommi Kuukkasen lisäksi kaksi innokasta uutta kasvoa, kun Eetu Lähteenmäki ja Kalle Kiiskinen pukevat
päälleen cädäri paidan ensimmäistä kertaa
toukokuun lopulla.
Kioskilla teitä palvelevat viimevuodelta
tuttu Elina Koponen ja uutena työntekijänä, mutta pelaajana monelle tutuksi tullut,
Henrietta Nykänen. Keittiön puolella jatkavat Seppäsen Marko ja Liukkosen Tommi.

Ennusmerkit antavat luvan odottaa iloista
ja toiminnantäytteistä kesää, johon nelikot
lähtevät intoa pursuten. Hyvää pelikautta,
korkeaa mielialaa ja alhaisia tuloksia toivottavat työntekijät Petri ja Tommi, sekä töiden tekijät Eetu ja Kalle. 

hUOMiO! MUUtOs pAikALLissääntöihin
Suomen Golfliitto poisti 30.4.2016 kaikki
neljä jokaisella Suomen kentällä voimassa ollutta paikallissääntöä. Jatkossa kukin
seura itse päättää säilyttääkö se ko. paikallissäännöt voimassa, vai poistaako ne.
Annilassa mainitut neljä paikallissääntöä
säilytetään yhdellä pienellä poikkeuksella.
Säännöthän ovat:
1) Irtokivet bunkkereissa ovat edelleen liikuteltavia haittoja ja ne saa poistaa ennen
lyöntiä.
2) 100 metrin ja 150 metrin mittapaalut
ovat edelleen kiinteitä haittoja.
3) Kiinteistä haitoista eli sadettimien kansista pelilinjallaan saa griinin läheisyydessä edelleen vapautua.
4) Sähköjohtoihin osuneet lyönnit edelleen
uusitaan rangaistuksetta. Sen sijaan sähkötolppiin ja kiinnitysharuksiin osuneita
lyöntejä ei uusita vaan peliä jatketaan sieltä, mihin pallo kimpoaa.
Kari Mäkelä

sääntöpähkinä
1/2016
Pallon meritseminen griinillä:
Minkä rangaistuksen pelaaja saa, kun hän
liikuttaa pallonsa merkkinastaa?
Merkkinasta tarttuu pelaajan putterin lavan pohjaan tai peukaloon tai merkkinasta liikkuu, kun pelaaja merkitsee pallonsa
paikkaa viheriöllä. (Oikea vastaus sivulla 9).

tEksti LispE LAitinEn JA JUkkA RöYti, kUVA LispE LAitinEn

kAptEEniEn
tARinAt
Hei Jukka, miten on talvi mennyt?
Kiitos Lispe, ihan mukavasti. Yksi mieliin
painuvimmista tapahtumista oli, kun pääsin katsomaan tammikuun pakkasilla ennakkonäytöksenä Järven tarina -elokuvaa.
Oletko nähnyt? Suosittelen. Elokuva kuvaa
järvistä Suomea vuodenaikojen ja uuden
elämän synnyn kautta. Yhtenevyydet tarinan ja golfaamisen välillä ovat ilmeiset. Talven mentyä kenttä kuoriutuu lumipeitteestä ja ”syntyy uudelleen”. Sama koskee meitä golfareita. Intoa puhkuen, kuin etelästä
palaavat muuttolinnut riennämme ykköstiille. Epävarmuus lyönnin talvehtimisesta
poistuu ja olemme taas kokonaisen pelikauden edessä.
Totta, hyvä vertaus! Itse olen ollut kiireinen Golf-liiton ladytoimikunnan ja kapteenien työryhmän työllistäessä muun muassa strategiatyössä. Golf-liiton strategiassa
vuoteen 2020 mennessä neljästä painopistealueesta kaksi on minulle henkilökohtaisesti tärkeitä: juniorit ja naiset. Valmensin
seuramme ja myös Mikkelin Golfin junioreita, erityisesti tyttöjä, yli viiden vuoden ajan
vuosina 2007-2013. Nyt noista junioreista
on kasvanut nuoria lähes aikuisia ja pelitaidot ja – tiedot ovat kehittyneet huimasti.
Muistan, kun Valjakan Antti suoritti minulle GreenCard -koetta ja en koskaan unohda sitä miten Henrietta ja Anni tsemppasivat muita tyttöjunnuja ryhmässään. Nyt
tämä junnukaarti saa pro-tason opetusta
ja se viekin heidän peliosaamistaan suurin
harppauksin eteenpäin.
Aivan, lasten ja nuorten kanssa toimimisessa parasta on se, kun näkee kehityksen.
Sama pätee toisaalta seuratoimintaan laajemminkin. Kun miettii, mitä kaikkea me
hallituksessakin käsittelemme, niin tulee
mieleen venäläinen maatuskanukke. Yh6

den nuken sisältä paljastuu uusi nukke ja
sen sisältä taas uusi nukke jne.
Entä mitä sieltä nuken sisältä voisi paljastua? Mitä ajattelet?
No, otetaan esimerkiksi kilpaileminen.
Seura tarjoaa matalankynnyksen kilpailuja
viikkokisojen muodossa. Siinä kilpailet ennen kaikkea itsesi kanssa, itseäsi vastaan.
Kun kilpailukokemusta on kertynyt viikkokisoista, on helppo lähteä mukaan viikonlopun ”isompiin” kilpailuihin, ja edelleen
seuran mestaruuskilpailuihin, joissa pääsee taas tutustumaan toisenlaiseen kilpailutunnelmaan ja erilaisiin golf-persooniin.
Aivan, ja entäs reikäpelit! Kaikki reikäpeleihin osallistuneet voivat vakuuttaa että
reikäpelit ovat ”ihan eri pelejä”. Matalankynnyksen reikäpelimahdollisuuksia tarjoaa Annilan mestaruus -kilpailu. Tänä vuonna mukaan! Ladykapteenina toivoisin sydämestäni, että naiset osallistuisivat reikäpeleihin enemmän. Kun olet pelannut reikäpeliä kerran, olet täysin myyty tälle pelimuodolle. Tule vaikka ladykapteenin viikkokierroksille, niin kokeillaan!
Niin ja sitten seuraottelut. Seuraotteluissa ottelut pelataan reikäpeleinä, eli kun kokemukset on hankittu ja innostus voittanut,
niin ilmoittaudu mukaan. Ottelijoita tarvitaan eri tasoitusryhmistä, miehistä ja naisista. Ilmoita halukkuutesi kilpailutoimikunnalle, oma innostus on eräs valintakriteereistä joukkuetta valittaessa. Matalankynnyksen seuraottelumahdollisuuksia tarjoavat seniori-ikäisille omat seuraottelunsa,
joissa pelimuotonakin on usein tuttu ja turvallinen pistebogey. Seuraa senioritoimikunnan ilmoittelua.
Mukavia ovat muutkin joukkuepelit. Kilpailutoimikunnan järjestämissä joukkuepeleissä kilpailu on tosisijaista mukavan yhdessäolon ollessa pääasia. Joukkuepelien
pelimuodot sallivat sen, että jokaisen ei tar-

vitse onnistua jokaisessa lyönnissä. Todellista matalankynnyksen kilpailemista siis.
Entä harjoittelu?
Kehtaatkin kysyä... totta kai jokainen harjoittelee. Lähipelissähän tulos tehdään. Siis:
nähdään lähipelitesteissä. Lisäksi tänä kesänä naisille tasoituksella 36-54 on suunniteltu oma pron vetämä klinikka. Siihen kannattaa ehdottomasti osallistua – pelitaidot
ja peli-ilo kohoaa. Tasoituksen laskiessa…
Mites sääntökertaus?
Aina paikallaan kauden alkaessa, mutta oletko mahdollisesti kiinnostunut seuratuomarikurssin käymisestä? Kurssin jälkeen osaat taatusti tulkita oikein tyypillisimmät Annilassa esille nousevat sääntökysymykset. Tuomarointi jossain viikonlopun kilpailussa on itse asiassa omaakin peliä ja taktista ajattelua kehittävä kokemus.
Jos (kun) kiinnostaa, niin ota yhteyttä kilpailutoimikuntaan!
Entä järjestötoiminta? Lispe. Sinulla on
pidempi kokemus toiminasta seuran toimielimissä. Miten kuvailisit sitä?
Omassa golf-yhteisössämme toimiminen ei ole kahlitsevaa, päinvastoin se on
hyvinkin vapaamuotoista ja ennen kaikkea
palkitsevaa. Uusia ideoita ja uusia tyyppejä tarvitaan kuitenkin aina. Toivottavasti mahdollisimman moni ilmoittautuu mukaan vaikkapa toimikuntien vetäjille.
Niinpä. Golfista on moneksi.
Jukka, palatakseni liiton strategiaan, siellä on yhdistetty naisgolfareiden määrän
kasvuun myös juniorit ja heidän lukumääränsä lisääntyminen golfissa. Esitetään ajatus, että naisgolfarit toisivat lisää junioreita harrastukseen, joko äiteinä tai isoäiteinä. Toivotaan, että näin tapahtuu. Omasta
kokemuksesta voin sanoa, että tytöille sopii
hyvin naispuolinen ohjaaja. Tyttöryhmässä
oli myös erinomaisen mukavaa yhdistää tapaamisiin äitejä. Äidit ja tyttäret – teema

ei ole ollenkaan vanhentunut ajatus, vaikka
esim. Golf-liitto ei sitä enää markkinoikaan.
Silkkaa asiaa. Sitä paitsi se sopii hyvin
ponnisteluihimme mainostaa golfia todellisena perhelajina.
Saatetaan naiset ja junnut yhteen vaikkapa sunnuntaina 5.6. Kaveri mukaan golfaamaan –tapahtumassa Annilassa. Kannustetaan seuramme naisia ja junnuja tuomaan oma (vielä) golfia harrastamaton kaveri lajikokeiluun. Tietoa tapahtumasta
Nexgolfissa, klubilla, jäsenkirjeessä ja Facebookissa.
Liiton strategiassa esitetään junioritoiminnan tavoitteiksi junioriharrastajien ja
ohjatussa toiminnassa olevien määrän
kasvattaminen. Se edellyttää sitä, että golfyhteisöjen toiminta muuttuu juniorimyönteisemmäksi ja lajista on saatava kiinnostavampi lasten ja nuorten silmissä. Kaikki

kolme vaativat resursseja ja innokkaita tekijöitä toteutuakseen.
Klubilla junnuilla pitäisi varmaankin olla
oma nurkkauksensa omille jutuilleen. Golfin huipullahan on paljon sellaisia pelaajia,
jotka ovat juniori-iässä hengailleet klubilla
lähes aamusta iltaan, välillä rangella ja välillä kenttää pelaten.
Lopuksi vielä pari asiaa, joista on kai pakko mainita näin kauden alussa.
Tarkoitatko esimerkiksi ripeää pelaamista? Se kai on ikuisuuskysymys ja vaikeasti
hallittavissa. Näin ainakin tulee ensin mieleen. Mutta kello ja aika ovat lahjomattomia mittareita pelinopeuden mittaamiseksi. Vaikka olisit ns. flow-pelaaja, sinun
on pysyttävä pelinopeudessa, etenkin kun
kentällä on muitakin kuin sinä. Joidenkin
kenttien korteissa on himmeällä merkattu
muutaman kortin tulosruutuun kelloaika:

Nyt sinun ryhmäsi on pelannut 2t 15 min.
Eli tietyn peliajan jälkeen pitäisi olla tietyllä
väylällä. Tämä ja taukokioskin seinällä oleva
kello olisivat mukavia ’porkkanoita-ja-keppejä’ ripeälle pelille.
Entä etiketti? Että ne kapteenit jaksaakin
paasata säännöistä ja käyttäytymisestä. Vai
onko niin, että on se hyvä kun edes joku sanoo, ja neuvoo? Niin ja jokaisesta tulee parempi pelaaja kun oppii sääntöjä. Toivottavasti kuitenkin meistä seuran kapteeneista
on enemmän hyötyä kuin haittaa, niin että
voimme kaikki pelata turvallisesti ja iloista
peliä kentällä.
Hyvää alkavaa kautta ihan jokaiselle meidän seurassamme!
Jukka Röyti kapteeni
Lispe Laitinen ladykapteeni

kiLpAiLUtOiMikUnnAn
tERVEisEt kAUDELLE 2016
Pelikaudella 2016 seuran kilpailutoiminta tukeutuu vahvoiksi koettuihin tapahtumiin osin uusin maustein. Painopiste on
niissä kilpailuissa, jotka ovat viime vuosina osoittautuneet suosituimmiksi. Vähemmän kilpailevia jäseniä kannustetaan mukaan matalan kynnyksen tapahtumiin, kuten kauden alkupuolelle uudelleen kalenteriin otettavaan rentoon seurascrambleen.
Jäsenistön kaikkinaista osallistumisaktiivisuutta kannustetaan, olkoon kyse kilpailemisesta, pelitaitojen kehittämisestä, sääntötuntemuksesta tai järjestöaktiivisuudesta. Kilpailullisuuden ohella alleviivataan
rentoa meininkiä sekä yhdessäoloa. Listaa
toimikunnan järjestämistä kilpailuista ohjeineen ja yleisiä kilpailumääräyksiä ylläpidetään Annilan Golfkeskuksen kotisivuilla
kilpailutoimintaa koskevassa osiossa.

MEstARUUskiLpAiLUt
Seuran mestaruuskilpailun järjestelyjä harkittaessa on määräävänä tekijänä ollut syksyn 2015 kyselyssä saatu palaute. Niinpä
lyöntipelimestaruuskilpailuissa palataan
vuoden 2015 kokeilun jälkeen siihen, että
kaikki sarjat järjestetään samanaikaisesti
yhden viikonlopun aikana (19.-21.8). Lisäksi on päätetty, että jotain sarjaa ei järjestetä, jos siihen ilmoittautuu vähemmän kuin
viisi pelaajaa. Erityisesti naisten sarja ja juniorisarjat ovat kärsineet osallistujakadosta, joten avainpelaajiemme taholta tuleva
suosittelu, suostuttelu ja muu houkuttelu
ovat avainasemassa toimikunnan harjoittaman uhkailun ja kiristämisen sijaan.
Seuran reikäpelimestaruudet ratkaistaan miesten ja naisten sarjoissa edellyttäen että sarjaan ilmoittautuu vähintään
viisi pelaajaa. Tasoituksellinen reikäpelimestaruuskilpailu, Annilan Mestaruus, uusiutuu siten, että siinä pelataan alkusarjat,
joista sarjojen voittajat etenevät pudotuspelivaiheeseen. Alkuerien ja niissä pelattavien ottelujen määrä ratkeaa kilpailuun ilmoittautuvien määrän perusteella. Joka tapauksessa kaikille pyritään varmistamaan
enemmän kuin yksi ottelu. Ilmoittautuminen reikäpeleihin on mahdollista nyt myös
NEXGOLF:ssa. Ilmoittautuminen päättyy
31.5 klo 16.00. Kilpailumaksut on maksettava caddiemasterille ensimmäisen kier-
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roksen pelien yhteydessä, kilpailusta sulkemisen uhalla. Kaikki mukaan kokemaan
reikäpelien huumaa!

tää perinteisen Hyvän tuulen hyväntekeväisyysgolftapahtuman elokuussa, jossa
on mukana myös joukkuepelimuoto.

ViikkOkiLpAiLUt

LähipELitAiDOt

Viikkokilpailuja on tänä vuonna mahdollisuus pelata kahtena vaihtoehtoisena päivänä, keskiviikkona tai torstaina, edellisvuoden kolmen päivän sijaan. Pelimahdollisuuksia on edelleenkin runsaanpuoleisesti, kun peliviikkoja on kaikkiaan 16 toukokuun lopulta syyskuun alkuun. Viikkokisan nimen mukaisesti palkitaan myös kunkin viikon paras noteeraus. Samalla viikolla
saa edelleenkin osallistua kisaan vain yhtenä päivänä. A-sarjat pelataan tasoituksellisena lyöntipelinä ja B-sarjassa pelimuotona on pistebogey ilman tasoitusrajaa. Sarjaa ei voi vaihtaa kesken kauden, eli myöskään yksittäisen viikon voittoa ei voi tavoitella kuin siinä sarjassa, johon on alun perin lähtenyt mukaan. Jokainen pelipäivä on
luonnollisestikin tulosten puolesta itsenäinen kilpailu, johon vaikuttaa mm kyseisen
päivän CBA-tasoitussääntö.
Viikkokilpailuiden sisällä pelataan edelleen myös miesten scratch-cup, ennakkoon
määrättyinä torstaipäivinä, jotka ilmenevät
kisakalenterista ja neXgolfista. scratchcupissa pelipäiviä on kahdeksan ja lopputuloksissa kilpailijalta otetaan huomioon neljä parasta tulosta.

Lähipelirata tulee taas olemaan viritettynä useampana päivänä kesän mittaan. Päivät viedään NEXGOLFiin. Kansallisella golfviikolla 6-12.6. (Rio Golfviikko) järjestetään
RioLähipelitesti junioreille, palkintona VIPpaketteja Vierumäen elokuiseen Challenge
Tour –kilpailuun. Vanhemmat, viekää päivät kalenteriin ja tuokaa lapset sekä lapsenlapset testiin. Samalla voitte todentaa, mille tasolle omat lähipelitaitonne yltävät.

JOUkkUEpELit
Kilpailutoimikunta järjestää kauden mittaan kolme joukkuepelitapahtumaa, joista ensimmäinen on Rento Seurascramble
sunnuntaina 19.6. Se pelataan Texas scramblena kolmihenkisin joukkuein. Tapahtumaan toivotaan runsasta osanottoa, erityisesti vähemmän pelanneista jäsenistä.
Mainitussa pelimuodossa jokainen pääsee
aidosti osallistumaan joukkueen tuloksen
tekemiseen, kuitenkin ilman mitään suorituspaineita. Muut joukkuepelit ovat suosittu perhe- ja parikilpailu 31.7, sekä tietysti syyskokousta edeltävä päätösscramble
1.10. Listaa tulee mahdollisesti täydentämään uudentyyppinen tapahtuma GP:n ja
mg:n välillä 10.9.2016.
kilpailutoimikunnan lisäksi seura järjes-

GOLFin säännöt 1.1.2016
ALkAEn
Pelaajan edellytetään tuntevan säännöt.
Sääntökirja on uudistunut, ja uutta kirjaa
on saatavana caddiemasterilta. Kirja on
hyvä pitää mukana bägissä, mutta pelaamisen nopeuttamiseksi on syytä osata ilman kirjaakin tietyt useimmin esiintyvät,
esimerkiksi vesiesteisiin liittyvät sääntökohdat. Olennaisimmat tulkintaa vaativat
tilanteet on koottu sääntökirjan alkuun pikaoppaaksi, joka näyttäisi olevan todella
hyvä uudistus. Lisäksi itse kunkin tulisi lukea taas kerran kauden alkaessa ajatuksen
kanssa sääntökirjan golfkäytöstä käsittelevä ensimmäinen luku.
Aiemmin kaikilla Suomen kentillä voimassa olleet paikallissäännöt (kaikkiaan
neljä) poistuivat huhtikuun viimeisenä päivänä. Ainakin alkuvaiheessa ne on tarkoitus
sisällyttää Annilan paikallissääntöihin, mutta niiden kanssa kannattaa siis olla tarkkana pelattaessa eri kentillä Suomessa. Nämä
ja kaikki teitä vaivaavat asiat tulevat selväksi myös Kari Mäkelän pitämässä sääntöillassa tiistaina 7.6.2016. Nopeimmat ehtivät mukaan!
Osa sääntöjä on myös golfetiketti. Golfetiketissä ei puhuta hivelevän käytöksen
kurssista, vaan pelaamisen periaatteista,
joita noudattamalla pelaamisesta tulee turvallista ja kaikille miellyttävää. Tähän liittyy
toisten pelaajien ja golfyhteisön työntekijöiden huomioon ottaminen, hyvän urheiluhengen mukainen toiminta ja rehellisyys,

kentän kunnosta huolehtiminen sekä reippaan pelinopeuden ylläpitäminen ja muukin ripeä eteneminen. Peliryhmän ensisijaisena tehtävänä on pysyä edeltävän peliryhmän pelitahdissa, eli huomion ei pitäisi
kiinnittyä takana tuleviin vaan edellä meneviin! Kooste etiketistä ja vinkkejä pelin nopeuttamiseksi on viety Annilan golfkeskuksen kotisivuille kohtaan pelaaminen.

pELAAMisEn tURVALLisUUs
Turvallisuuden eteen ei tehdä koskaan liikaa töitä. Silti jokainen vähänkään pidempään pelannut on kohdannut ainakin jonkinlaisia läheltäpititilanteita. Kuuluminen
johonkin golfseuraan takaa sen, että pelaaja on vakuutettu kentällä. Vakuutus kattaa myös pelaajan toiselle osapuolelle aiheuttamia vahinkoja. Entä jos jotain todella sattuu, kuinka pitää menetellä? Soitto
caddiemasterille pelastaa yleensä pulasta,
tapahtuman vakavuudesta riippuen, mutta viimeistään kierroksen jälkeen pelaajan
pitää ottaa tapahtumat esille toimistolla,
olkoon itse tapahtuman aiheuttajana tai
mahdollisen vahingon kärsijänä. Caddiemasterin johdolla tehdään tapahtumailmoitus golfliittoon vakuutusmenettelyn

käynnistämiseksi ja samalla pelaaja ohjeet
jatkotoimenpiteistä. Läheltäpititilanteistakin on hyvä raportoida, vaikka mitään vahinkoja ei olisi sattunut, ihan vaan vastaisuuden varalle ja muille opiksi.

toisaalta avustaa kahta pelaajaa. Kilpailija
ei voi toimia mailapoikana toiselle kilpailijalle samassa lähtöryhmässä, koska tällöin
tullaan kysymykseen neuvon antamisesta
ja saamisesta.

kiLpAiLUMääRäYksEt

kUnnOn AJOittAMinEn

Annilan golfkeskuksessa järjestettävien kilpailujen yleisiin kilpailumääräyksiin tehtiin
tarkennuksia koskien ammattilaisten osallistumisoikeutta ja mailapojan käyttöä kilpailussa. Kumpaankin asiaan liittyi tulkinnanvaraisuutta loppukaudella 2015. Toivotamme sekä pelaavat että opettavat ammattilaiset riemumielin tervetulleiksi golfyhteisömme sisäisiin tapahtumiin, antaahan se meille kaikille hienon mahdollisuuden seurata ammattilaisten otteita kentällä
ja joillekin se antaa myös mahdollisuuden
haastaa itseään pelissä heitä vastaan. Emme kuitenkaan voi sallia heidän osallistumistaan kaikille avoimiin tapahtumiin. Kutsukilpailuissa tämän harkinnan tekee luonnollisesti kilpailun järjestäjä.

Lopuksi vielä joitain kiinnekohtia kilpailukunnon ajoittamiseksi: Ryder Cup GP – MG
20.6 ja 22.6, 24h golfia junioritoiminnan
hyväksi 27.-28.6, 36R 20.7 ja lyöntipelimestaruudet 20.-21.8. Muutokset mahdollisia,
viimeisin tieto aina NEXGOLFIssa ilmoittautumisen yhteydessä

Mailapojan käyttö on sallittua kilpailuissamme. Golfin säännöissä, säännön 6-4
mukaan, pelaajalla saa olla caddie, kuitenkin vain yksi kerrallaan. Sama caddie voi

sääntöpähkinä
1/2016
Sääntöpähkinän 1/16 vastaus Sääntö 20-1.
Pallon merkkinastan liikkuminen on suoraa seurausta pallon paikan merkitsemisestä, eikä rangaistusta seuraa havaitaan
merkkinasta putterin pohjassa koska tahansa. Merkkinasta on asetettava mahdollisimman lähelle alkuperäistä asemaansa.
Jos taas pallo on jo aiemmin merkitty ja
nostettu, ja pelaaja palaa uudemman kerran merkkausnastaa painelemaan, kysymyksessä ei ole enää pallon merkitsemistilanne ja nastan liikuttamisesta seuraa yksi
rangaistuslyönti. Samoin tapauksissa joissa pelaaja vahingossa potkaisee merkkinastaa tai pudottaa pallonsa tai mailansa
nastan päälle. Merkkinastan liikkuminen ei
tällöin ole suoraa seurausta pallon paikan
merkitsemisestä,

kiLpAiLUtOiMikUnnAn JäsEnEt
Kilpailutoimikuntaan kuuluvat vanhoina jäseninä Marja- Liisa Laitinen, Jorma Hietanen, Kari Mäkelä, Sanna Pietiäinen, Matti
Valkonen, Antti-Pekka Mäkelä ja Jukka Röyti (pj), uusina jäseninä Jarmo Suvisuo, Mikko Ranta ja Jarkko Vahvaselkä.
Terveisin Jukka Röyti ja kilpailutoimikunta.

tEksti JA kUVA: JORMA hiEtAnEn

sEniORit
seuramme jäsenistä lähes puolet on senioreja. Yli viisikymppisiä naisia on tämän päivän tilaston mukaan tasan
kaksisataa. Viisvitosia miehiä on rekisterissämme lähes kolmesataa, 294.
Ensi vuonna seniorimiesten ikäraja laskee
50 vuoteen, jolloin tämän hetkisen tiedon
mukaan seniorimiesten määrä lisääntyy
noin 70 ukolla. Nämä kun ynnää yhteen
niin ensi vuonna meidän vajaasta 950 jäsenestä on senioreita yli 560. Vastaavasti junioreita eli alle 21 vuotiaita on vain 111.
Tähän voisi sanoa, että jotain tarttis tehdä.
Minulla ei tietenkään ole mitään sitä vastaan että on paljon senioreita, mutta kyllä noita nuoria olisi saatava mukaan. Näin
ollen katseet kohdistuu niihin 250:een yli
22 v. ja alle 50 vuotiaisiin aikuisjäseniimme,
joilla on mahdollisesti lapsia. Tuokaa lapsenne kentälle ja seuramme jäseniksi! Isovanhemmat saavat niin ikään vapaasti tuoda lapsenlapsiaan mukaan toimintaamme.
Seuran hallituksessakin, puheenjohtaja
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mukaan lukien, on vain kaksi alle senioriikäistä jäsentä. No syksyllä on taas mahdollisuus asian korjaamiseen.
Mutta sitä ennen nautitaan kesästä ja pelataan rentoa golfia. Kerätään voimia tulevaa talvea varten, sillä se tulee väistämättä
taas vuoden sisällä! Luulisin.

sEniORiEn kEsä 2016
Alkaneen kesän tapahtumakalenteri on
taas saatu työstettyä. Seuraottelut jatkuvat
samojen seurojen välillä, mutta niitä on entistä vähemmän. Jo viime vuonna pelasimme Kartano Golfia vastaan vain kerran ja se
tapahtui Joroisissa. Tänä kesänä joroislaiset tulevat vastavierailulle Annilaan jo tou-

kokuun viimeisenä päivänä, tiistaina 31.
Kuten aiemminkin on tapahtumia paljon
kesäkuun alussa ja niin nytkin kun imatralaiset kohdataan kotona torstaina 2.kesäkuuta. Jotta hengitys ei paljon ehtisi tasaantua, ovat Mikkelin Golfin seniorit kutsuneet meidän vieraakseen perjantaina kesäkuun 10. päivä.
Savonlinnalaisia vastaan kisaamme vain
kerran kaudessa. Syynä tähän on viime
vuosien vaisu osanotto, lopullinen sysäys muutokseen oli viime vuoden Kerimäen
osakisan peruuntuminen meidän vähäisen
kiinnostuksen takia. Meiltä taisi olla peräti
neljä ilmoittautunutta vai oliko peräti seitsemän. Joka tapauksessa Kerimäellä päätettiin, ettei peliä pelata! Yritetään järjestää
kisa paremmalla osanottajamäärällä kesäkuun 16. Kerimäellä.
Seuraotteluiden puolesta vedetäänkin
henkeä ihan elokuun puoliväliin asti. Silloin saamme Jyväsgolfin seniorit vieraaksemme. Heidän vieraillessaan viimeksi Annilassa pari vuotta sitten kesäkuun puolivälissä satoi vettä, räntää ja pieniä rakeita
lämpötilan ollessa n-+ 3 astetta.

Tästä syystä päätimme pelata loppukesästä jos vaikka ilma ehtisi siihen mennessä
lämmetä ”kesälukemiin”. Pari päivää myöhemmin matkataankin Imatralle jossa pelataan yksi harvoista vieraspeleistä. Näitä
vieraspelejä on tällä kaudella vain neljä kun
MG:iakin vastaan pelattava ottelu on vieras
peli. MG:stä puheenollen he tulevat meille
mestisviikonlopun jälkeen 24. päivä.
Seuraottelukauden päättää Hartolaa
vastaan käytävä kisa Hartolassa elokuun
30. Tähän valitaan joukkue perinteisesti aktiivisten seniorien keskuudesta. Viime vuosina on joukkueen kokoonpano ollut 3 naista ja 7 miestä.
Senioreille järjestetään tälläkin kaudella kuukausikilpailusarja viidellä osakilpailulla. Edelleen pelimuotona on pistebogey
ja kilpailijan tulokseen huomioidaan kolmen parhaan kilpailun yhteenlaskettu tulos. Ensimmäinen osakisa on jo toukokuun
24. päivä. ja viimeinen syyskuun 5.päivä.
Saimaa Senior Scramble Tour käynnistyi seitsemännen kerran kevätkokouksella Rantasalmella. Kokous totesi sääntöjen
olevan ajan tasalla, ainoa asia mikä puhutti kokousväkeä, oli pitkät jonot klubeilla ilmoittautumisten yhteydessä. Suositukseksi tuli, jotta jokaisesta seurasta yksi menisi
caddiemasterin tiskille ja hoitaisi kaikkien
seuransa edustajien maksut ja ottaisi kortit jotka jakaa sitten eteenpäin.
Turneen aloittaa perinteisesti Rantasalmi, joka avaa kauden torstaina toukokuun
12.. Muiden osakilpailujen ajankohdat löytyvät seniorien ilmoitustaululta, finaali pelataan Kerimäellä elokuun 25. Mainittakoon vielä, että GP järjestää tourin ns. jäähdyttelykisan syyskuun lopulla.
Seniorien AlueTourin kolme osakilpailua
pelataan järjestyksessä Kymen Golf Kotka,
Holiday Club Rauha (Imatra) ja kolmas KeriGolf Kerimäki (Savonlinna)
Seuramme seniorien oma kauden päätöskilpailu on perinteinen Ruskagolf syyskuun 20.päivä.
Muita senioreille järjestettäviä valtakunnallisia tapahtumia on mm. Kesäpäivät
joista lähin taidetaan järjestää Tahkolla.
Näistä ja muista kuten Tavataan klo 10
- tapahtumasta lisää Suomen Golfseniorien kotisivuilta.
Myös oma ilmoitustaulu kertoo tärkeimmistä tapahtumista ja kisoista.

.
Seniorien kilpailukalenteri 2016
toukokuu
to 12.
ma 23.
to 26.
ti 31.

ssstour 1/6
kk-kisa 1/5
ssstour 2/6
gP-kgolf

Rantasalmi
Annila
Joroinen
Annila
4

kesäkuu
to 2.
ti 7.
Pe 10.
ma 13.
to 16.
to 30.

gP-ig
Aluetour 1/3
mg-gP
kk-kisa 2/5
keg-gP
ssstour 3/6

Annila

kotka
mikkeli
Annila
kerimäki
imatra
5

heinäkuu
ti 5.
ma 11.
to 21.

Aluetour 2/3
kk-kisa 3/5
ssstour 4/6

Rauha HCg
Annila
Revontuli
3

elokuu
ti 9.
to 11.
ma 15.
ma 15.
to 18.
la 20-su 21
ke 24
to 25.
ti 30.

Aluetour 3/3
ssstour 5/6
kk-kisa 4/5
gP-Jg
ig-gP
mestikset
gP-mg
ssstour 6/6
Hagk-gP

kerimäki
tarina golf
Annila
Annila
imatra
Annila
Annila
kerimäki

Hartola
9

syyskuu
ma 5.
ti 20.
to 22.

kk-kisa 5/5
Annila
Ruska golf
Annila
ssstour jälkipeli Annila
yhteensä

Lämmintä ja aurinkoista pelikautta toivottaen!
Senioritoimikunta

Sivu 1

3
24

JUniOREiLLA tAkAnA tiiVis
tALVihARJOittELUkAUsi
Seuran nuorilla on takanaan talviharjoittelukausi, jollaista ei aiemmin ole vielä koettu. Henrietta Nykänen, Antti Valjakka ja Anni Valjakka ovat olleet Jarno Hovilan määrätietoisessa valmennuksessa ja Mikkelin
nuorisogolfin harjoituksissa on ollut mukava pöhinä tuttujen ohjaajien hoteissa.
Aivan nuorimpiin golfareihin on myös saatu uusia tulokkaita. Kun vielä Leena Makkonenkin on treenauttanut Areenalla omaa
valmennusryhmäänsä, voidaan todeta, että talviharjoittelun resurssit ovat Mikkelissä hyvällä mallilla. Useiden toimijoiden verkostossa seura voi ja sen täytyykin miettiä,
miten se voi parhaiten tukea omien junio-
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reidensa ympärivuotista harjoittelua. Tälle
talvelle neuvotellut alennukset simulaattorimaksuihin oli pään avaus, vaikka tilaisuuteen tarttuikin valitettavan harva juniori.
Mikä sitten on ollut parasta talviharjoituksissa? Nuorisogolfin harjoituksissa
tehdyn gallupkyselyn mukaan ylivoimaisesti eniten innostusta on herättänyt svingin hiominen ja vähemmän taas lähipeliharjoitteet. Ohjaajien kannalta parasta on
ollut ylipäätään reipas tekemisen meininki ja kehittymisen näkeminen. Niin, tuohon
svingin hiomiseen liittyen, kaikilla viikoilla
on ollut harjoittelussa oma teema, ja kaikki hyvän lyönnin rakentumiseen liittyvät

osa-alueet on käyty läpi useampaan kertaan hieman eri tavoin painotettuna. Pitkän talven jälkeen yksi asia on kuitenkin
varmaa. Kaikki odotamme innolla kesää
päästäksemme siirtämään harjoittelusta
oppimamme taidot todellisuuteen.
Harjoittelun perimmäisenä tarkoituksenahan on antaa nuoria vinkkejä omaehtoiseen harjoitteluun, mitä kuitenkin nähdään valitettavan vähän. Toisaalta tämä
on ymmärrettävää. Monelle nuorelle golf
on ”vain” yksi harrastus muiden joukossa
ja koulukin täytyy tietysti hoitaa kunnialla.
Aikaa ei vain riitä kaikkeen. Useamman lajin harjoittaminen monipuolistaa harjoitte-

lua ja tukee tulosten tekoa kunkin valitsemassa ”ykköslajissa”. Mikkelin nuorisogolf
halusi olla mukana liikkuva Mikkeli hankkeen kokeilukortti –tapahtumassa, jossa
eri lajien nuoret voivat osallistua veloituksetta muiden lajien harjoituksiin huhtikuun
ajan, lajiin tutustuakseen.
Golf-liiton strategiassa vuoteen 2020
mennessä neljästä painopistealueesta kaksi on erityisen tärkeää tässä kontekstissa:
juniorit ja naiset. Seurassamme ei ole kymmenittäin golfia harrastavia junnuja, mutta on joitakin ja heitä kannattaa nyt tukea
ja tsempata. Seuramme kasvatit Henrietta, Anni ja Antti ovat saaneet nyt pro-tason opetusta ja sillä on varmasti merkitystä heidän peliosaamiselleen ja kilpailumotivaatioonsa. Tätä kirjoitettaessa heidän kilpailukautensa on alkamassa Itä-Suomen
aluetourin osakilpailuilla ja lehden ilmestyessä tiedetään jo tuloksetkin. Joona Strengell on myös harjoitellut tunnollisesti ja on
oman treenauksen ohella liittynyt harvalukuiseen ohjaajajoukkoome, johon mahtuu
vielä muitakin. Tulkaa siis mukaan tiimiin!
Vihdoinkin pääsemme Suomessa myös
siihen, että kouluissa on mahdollisuus oppia golfin alkeita. Ensi elokuun alusta koululiikunnan opetussuunnitelmiin on lisätty Draivia kouluun –ohjelma. Siinä Golfliitto on valmistellut ala-asteen opettajille valmiit tuntisuunnitelmat ja opetuspaketit golfin ulko- ja sisäliikuntatuntien vetämiseen. Tätä ohjelmaa voi vilkaista vaikkapa sivuilta www.draiviakouluun.fi. Seuramme opettajajäsenet ja oppilaat voivat
omalta osaltaan toimia golfin airueina lajin tunnettavuden ja harrastuneisuuden lisäämiseksi.
Annilassa nähdään. Ja tsemppiä junnukisoihin!
Toivottavat junnuystävät ja kapteenit:
Jukka Röyti ja Lispe Laitinen

Kuvassa Anni (vasemmalla), Ant ti
ja Henriet ta. Antille ja Henrietalle
”kier tue-elämä” on jo tullut tutuk si,
Annilla se on vielä edessäpäin.
Kuva: Lispe Laitinen

LAATUA, OSAAMISTA, PALVELUA

KOTKAN KATSE
NIKON-

kiikareilla!
Ostimme
maahantuojalta
erän Nikonkiikareita!

199,(259,-)

Prostaﬀ 5
8x42

129,(154,-)

Aculon A211
10x50

189,- 129,(229,-)

Prostaﬀ 7s
10x30

(153,-)

Travelite EX
8x25CF

30%!

349,- 1249,(429,-)

Monarch 5
8x42

(2079,-)

EDG
8x42

Säästä
jopa yli

Nikonkiikareilla
10 vuoden
takuu!

Paljon lisää malleja myymälässä, tervetuloa testailemaan!

Porrassalmenkatu 21
Mikkeli
015 211 540
Ma-pe 9.00-17.00
La
9.00-13.00

Tutustu myös verkkokauppaamme www.kameraliike.ﬁ

tEksti JA kUVAt: JARMO sUVisUO

JARnOn
MAtkAssA
sOtOGRAnDEssA
Wedge viuhuu sankan ruohon läpi. Lyön
palloa niin kovaa kuin pystyn avoimella santamailalla ja saan sen lentämään parhaimmillaan toistakymmentä metriä. Matkamme ensimmäinen Jarnon oppitunti oli sankasta karheikosta pois pääseminen. Tätä
taitoa kuulemma tarvitaan Almenaran kentillä. Olimme saapuneet paikalle edellisenä
päivänä. Paloimme halusta päästä kokeilemaan kuinka kolopallon pelaaminen onnistuu pitkän talven jälkeen. Hätäisimmät
menivät pelaamaan heti saapumispäivänä.
Osa joukosta meni rangelle, joka oli kohtalaisen matkan päässä jyrkän mäen alla.
Osa loikoili uima-altaalla auringosta ja virvokkeista nauttien.
Jarno Hovilan järjestämän matkan kohde
oli Espanjan aurinkorannikon Almenara. Se
on noin 120 km Malagasta etelään. Espanjan parhaimmat kentät ovat näillä seuduilla
ja niitä on monta. Maasto on kovin vaihtelevaa korkeuserojen ollessa suuria.
Pelasimme kaikki Almeran hotellin kentät sekä lähellä sijaitsevan hienon Reservan. Lähellä olevaan Alcaidesa Links kenttään osa ryhmästämme ehti myös tutustumaan. Kahden viikon matkalaiset olivat
päässeet Valderraman kentälle ottamaan
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esimakua todellisista kilpailuja varten järjestetyistä olosuhteista. Halukkaat pääsivät
sinne seuraamaan Eurooppa Tourin kisoja.
Almeran hotelli on tasokas. Kolme yhdeksän väyläistä kenttää on aivan hotellin tuntumassa tai hotelli on näiden kolmen kentän keskellä. Kenttien nimet ovat Los Alcornoques, Los Pinos ja Los Lagos. Jokaisen
kentän ihannetulos on 36 ja kaikissa on 2
par 3 sekä par 5 -väylää.

Isossa kuvassa tällä sivulla Los
Pinos väylä 1 aamunkoit teessa.
Pienemmässä kuvassa put titreeniä Jarnon johdolla.

Ensimmäisenä päivänä pelasimme hyvässä aurinkoisessa säässä Los Alcornoques ja Los Lagos kentät. Juuri opeteltu
lyönti sankasta ruohosta tuli käyttöön heti ensimmäisellä väylällä. Kenttä oli paikoin
kapea ja korkeuserot olivat suuria. Ja jos
pallo päätti mennä ”väärään” laitaan, niin
se vieri hyvin ikävään paikkaan joko männyn tai oliivipuun katveeseen tai kokonaan
kateisiin. Griinit olivat suuria ja kaikilla kentillä hyvät. Kotimaisen mittapuun mukaan
voisi jopa sanoa erinomaiset. Par 5 väylät

Bunkkeritreeniä Jarnon johdolla.

ovat lyhyehköjä 420-440 metriä. Näissä
tosin vaaditaan avauksiin pituuden lisäksi tarkkuutta.
Sunnuntaina harjoittelimme rangella peruslyöntejä. Harjoitusten jälkeen menimme
luonnollisesti pelaamaan. Tällä kertaa uutena tuttavuutena oli Los Pinos. Jos aiemmat olivat olleet hankalan vinoja, niin Los
Pinos oli tässä suhteessa haastavin. Pallo
pomppi hyvin sijoitetulla lyönnillä hyvin pitkälle. Huonolla kohdistuksella pallo oli joko
hukassa tai vesiesteessä. Kentän metsäiset
laidat olivat monessa kohtaa merkattu vesiesteiksi. Kenttien väylät olivat hyvin lyhyeksi leikatut. Sää oli muuttunut tuuliseksi
ja sateiseksi. Lämpötilakin laski melkein kotoisen tuntuiseksi.
Tiistaina matkasimme lähistöllä olevaan
La Reservaan. Saapuessamme klubille,
meitä oli vastassa joukko henkilökuntaa,
joka otti varusteemme ja kuljetti ne golfau-

toihin. Olisi siellä saanut kävelläkin, mutta auto kuului hintaan. Klubitalo on upea
hienoine ravintoloineen ja tiloineen. Rangella pallot oli aseteltu pyramideihin. Rangen käyttö kuului hintaan. Kenttä oli hienossa kunnossa. Lyöntipaikoilla ruoho oli
suurin piirtein samaa tasoa kuin meillä griinit mestiksissä. Griinit olivat suuria ja moneen suuntaan kaltevia ja nopeita. Kolme

puttia tuli helposti, jos löynti päätyi turhan
kauaksi reiästä. Kentällä oli paljon bunkkereita. Ne on luonnollisesti sijoitettu harmittavaan etäisyyteen. Bunkkerit poimivat
vinot avaukset ja griinibunkkerit lyhyet lähestymiset. Jos tällä kentällä selviät ilman
bunkkerissa käyntiä, niin olet pelannut hyvää ja tarkkaa peliä. Tätä kenttää seurue
kehui ja olisi halunnut pelata vielä uudes-

Rangelle mentiin autolla, koska matka sinne oli lyhy t, mut ta raskas.

Pallot kokoontuivat samoihin paikkoihin.

Palkintoja myös ar vot tiin.

Loppukilpailun parhaat, Tuija Swan, Mika Lahti, Jo hanna Jur vanen, Päivi Pohjola, Lauri Valkonen, Onni
Hovila

taan. Green fee oli Valderraman kisojen takia nostettu ja maksoi 200 €. Matkanjärjestäjämme oli tehnyt varaukset ajoissa ja
selvästi edullisemmilla hinnoilla, koska silloin ei vielä tiedetty Valderraman kisoista.
Keskiviikkona loppukilpailu pelattiin Los
Lagos ja Los Pinos kentillä. Ennen suurta kisaa saimme Jarnolta ohjeita oikeaan
bunkkeripeliin ja puttaamiseen. Hyvässä
säässä saimme nauttia pelaamisesta ja
mukavasta seurasta. Tulostaso oli kisoissa
hyvä. Miespuolisten sarjan voitti Onni Hovila (9 v) ja naisten sarjan Tuija Swan.
Jarno oli järjestänyt joka päivälle jonkin
kisan. Milloin se oli tasoituksellinen pistebogi tai paras pallo tai jotain muuta. Joka
ilta palkittiin päivän paras pelaaja ennen illallista, jolloin Jarno kertoi seuraavan päivän ohjelmasta ja muista järjestelyistä. Illallinen kuului pakettiin. Tarjolla oli ravintolan normaalin valikoiman lisäksi päivän
kala tai liha-annos. Illalliset sujuivat leppoisasti päivän tapahtumia kerraten. Alku- ja
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jälkiruoat saimme hakea esille asetetusta
valikoimasta.
Torstaina alkoivat Valderraman kisat.
Rangella pystyimme seuraamaan ammattilaisten harjoittelua. Pallot nousivat korkealle ja lensivät pitkälle. Samoja harjoitteita hekin tekivät kuin ehkä lukijatkin ovat
kokeilleet. Joku piti pyyhettä kainalossa ja
toinen mallaili käsiään paremman läpiviennin toivossa. Lohduttavaa on kuitenkin, että vaikka nämä nimimiehet pelaavat ammatikseen, niin hekään eivät aina onnistu.
Näimme kentällä monia kuuluisuuksia. Sercio Garcia, Martin Kaymer ja Chris
Wood vetivät perässään suurinta katsojajoukkoa. Pääsimme aika läheltä näkemään
kuinka pallo saa kyytiä. Seurasimme Mikko Ilosen peliä muutaman väylän. Karheikko oli todella sankkaa nilkkoihin asti ulottuvaa ruohikkoa. Voi vain ihmetellä kuinka
hyvin pelaajat pääsivät siitä ulos. Oli todella hienoa nähdä näin läheltä huippupelaajien toimintaa.

tEksti: MAtti sUistOMAA

teRVeiset suomen golfliiton
liittoVAltuuston kokouksestA
Uutena Suomen Golfliiton liittovaltuuston
edustajana osallistuin kevätkokoukseen
23.4.2016. Kevätkokouksen tärkein sääntömääräinen tehtävä on hyväksyä edellisvuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
Liiton uusi puheenjohtaja toi omassa esityksessään selkeästi esille, että pitemmällä
aikavälillä tarkasteltuna liiton menot ovat
pysyneet hyvin tasaisella uralla. Ennen
kaikkea panostus verkkotietopalveluun,
jonka valmistuminen on merkittävästi viivästynyt ja lisäksi merkittävät tappiot Finnish Golf Challenge-kisoista vuosina 2012
ja 2013 näkyvät taseissa merkittävinä vakavaraisuutta epätasapainottavina tekijöinä. Näistä huolimatta tuotiin esille tosiasia,
että Golfliiton vakavaraisuus on poikkeuksellisen hyvä urheilusektorilla. Kaikkien tiedossa on esim. Espoon Bluesin konkurssi
tältä keväältä. Kaiken kaikkiaan tilinpäätös
ja toimintakertomus hyväksyttiin perustelupuheenvuorojen jälkeen ilman mutinoita. Henkilövalintojakin tehtiin, kun Sarfvik
Golfklubi ry:n puheenjohtaja ja Golfsarfvik
Oy:n hallituksen jäsen Markku Takanen valittiin valtuuston varapuheenjohtajaksi.
Suomen Golfliiton sääntöuudistus ei ollut lainkaan asialistalla, mutta erikseen
kysyttäessä tuotiin esille, että sen eteenpäin viemiseksi järjestetään syksyllä erillinen liittokokous. Varsinainen syksyn liittokokous on marraskuun lopulla. Epävirallista puhetta sääntöuudistuksesta käytiin ja
ruuhka-Suomen ulkopuolella siihen liittyy
melkoisesti epäilyjä. Tällä hetkellä liittovaltuuston paikkajako ja siten myös äänivalta noudattaa melko tarkasti jäsenseuro-

N A I STE N KU P P I

jen lukumäärää maan eri osissa. Jos, kuten on esitetty, äänivalta perustuu seurojen jäsenmäärään, siirtyy jonkinverran äänivaltaa pois Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä-, Keski-, ja Länsi-Suomen alueelle.
Aamupäivän seminaarissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Puheenvuoroissa
tuotiin esille nykyinen golfin murros, jossa
juuri nyt eletään. Golfosakkeiden arvo on
laskenut ja silloin, kun osakkeen omistajan maksettavaksi tulevat hoitovastikkeet,
on niistä joissain tilanteissa tullut omistajalleen painolasti. Erilaiset hämärämiehet
ovat huomanneet tämän ja lupaavat vapauttaa osakkeenomistajan hoitovastikkeista lunastamalla osakkeen nimellishinnalla. Kun riittävä määrä osakkeita on näin
siirtynyt uusille omistajille, on vaarana, että he kaappaavat päätösvallan yhtiössä.
Taustalla on tietystikin tavoite lyödä jossain vaiheessa rahoiksi. Mielenkiintoinen
yksityiskohta keskustelussa oli edesmenneiden pelaajien osakkeiden jääminen kuolinpesien haltuun ja vaivaksi. Jotkut yhtiöt
ovat lunastaneet kuolinpesien osakkeita
takaisin itselleen ja vapauttaneet kuolinpesät vastuusta, mutta kovin suuressa mitassa tämä ei ehkä onnistu. Jotkut yhtiöt mahdollistavat sen, että osakkeen voi jättää lepäämään ilman velvoitteita, jos tilapäisesti
ei pysty käyttämään pelioikeuttaan.
Timo Rauhala on kaikille golfareille erittäin tuttu televisioääni ja valmennusguru,
jonka ajatuksille oli annettu lyhyt puheenvuoro. Timo esitti näkemyksensä golfarin polusta, jonka syvällinen ymmärtäminen antaisi meille kaikille paljon pohditta-
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vaa. Nuoren aloittaessa golfuraansa noustaan melko nopeasti 54-36 tasoituksesta
lähelle nollaa ja muutaman pykälän plussankin puolelle. Siinä vaiheessa on erittäin
hyvä päästä kilpailemaan ikätovereiden
kanssa ja päästä mittaamaan siten omaa
tasoa muihin. Myös joukkue- ja yksilökilpailut ulkomailla ovat tässä vaiheessa tärkeitä. Jotta plussan puolelle päästään, tarvitaan jo systemaattista ja kattavaa ohjausta ja valmennusta. Tämän vaiheen ensisijaisena tarkoituksena on kuitenkin, että
nuoresta kasvaa ennenkaikkea tasapainoinen ihminen, joka pärjää koulutus- ja työelämässä hyvin. Tämän vaiheen saavuttaa Suomen kokoisella alueella suuri joukko nuoria, mutta päätös siirtyä ja tulla ammattilaiseksi vaatii aivan toisentasoista ja
toisenlaatuista valmentautumista, sitoutumista, taloudellista panosta ja pitkäjänteisyyttä. Vain 1-2 %:a plussatason nuorista
päätyy koskaan golf-ammattilaiseksi. Timo
hehkutti kovasti Mikko Ilosen menestystä,
asennetta ja myönteistä roolimallia sekä
nuorten että kanssapelaajien keskuudessa.
Varmaan moni Timon ajatuksenjuoksu jäi
vielä itselle epäselväksi, mutta siihen voinevat kaikki yhtyä, että ensisijaista nuorten
houkuttelemisessa golfin pariin on, että he
saavat näin elinikäisen hienon harrastuksen, jonka kautta oppii käsittelemään omia
tunteitaan ja pettymyksiään sekä olemaan
pitkäjänteinen ja kärsivällinen.
Matti Suistomaa
Golf-Porrassalmi ry hallituksen pj
Suomen Golfliitto, liittovaltuuston jäsen

hYVän tUULEn
GOLF
golf Porrassalmi ry on vuodesta 2011 lähtien kohdentanut jokavuotisen ”Hyväntuulen golf” – tapahtuman tuoton mll mikkelin yhdistyksen kautta
alueen tukioppilastoimintaan.
Näiden vuosien aikana toiminta on kehittynyt eri koulujen tukioppilaita yhdistäväksi käytännöksi, ja vuoden 2015 syksyllä järjestettyyn tapaamiseen kerääntyikin
jo noin 50 tukioppilasta, kaikista Mikkelin
alueen peruskouluista. Myös Anttola, Ristiina ja Haukivuori kutsuttiin mukaan ensimmäistä kertaa oman yhdistyksen alueen ulkopuolelta. Jo aiemmin mukana ovat olleet
tukioppilaat Urheilupuiston, Lyseon, Rantakylän ja Kalevankankaan kouluilta.
Yksi ison tapaamisen anti oli tukioppilai
den yhdessä luoma määrittely kolmesta
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tärkeimmästä tukioppilaan tehtäviä kuvaavasta asiasta.
1 Oppilaiden luotettava tukihenkilö
2 Seiskaluokat keskiössä
3 Koko koulun yhteishengen kehittämi nen
ja ylläpito
Tämän lisäksi tukioppilaat järjestävät myös
erilaisia teemapäiviä. näitä ovat mm. väriviikko, jonka aikana pukeudutaan tiettynä
päivänä tiettyyn väriin, hiuspäivä ja harrastepäivä, jotka nostattavat myös koko koulun yhteishenkeä.
Avustukset onkin käytetty tapaamisten li-

säksi myös koulukohtaisiin avustuskohteisiin, jotka tukioppilaat yhdessä ohjaajiensa kanssa suunnittelevat. Edellä mainittujen tapahtumaviikkojen tarvikkeiden lisäksi on hankittu tukioppilastunnuksilla varustettuja vaatteita, välipalatarjoilua, rentoutumismattoja sekä tukioppilaiden järjestämien kilpailujen palkintoja.
Golf Porrassalmen apuraha on mahdollistanut paljon hienoja ja koulukohtaisesti
myös erilaisia mahdollisuuksia auttaa uusia seiskaluokkalaisia sopeutumaan uuteen oppimisympäristöön. Olemme päässeet vetämään muun muassa iltamia, ryhmäytymispäiviä ja pikkujouluja!
Tukioppilastoiminnan tavoittavuus kouluil-

la on suurta, koskettaen liki jokaista koulun oppilasta.
Ilman Golf Porrassalmen tarjoamaa tukea
MLL Mikkelin tukioppilastoiminta ei olisi yhtä hyvin tuettua, eikä koulujenvälistä yhteistä tukioppilastoimintaa juuri olisi.
Koulukohtaisia avustuksia yhdistys jakaa
edelleen vuonna 2016 oman yhdistyksen
alueen kouluille, ja toivottaa tervetulleeksi tapaamisiin ja yhteydenpitorinkiin kaikkien Mikkelin alueen koulujen tukioppilaat.

Kirjoittajat:
Heikki Kantonen, tukioppilasvastaava, MLL
Mikkelin yhdistys
Anna Leppänen, tukioppilas, Urheilupuiston koulu
Tiitus Piispa, tukioppilas, Lyseon koulu

golfin sääntömuutokset 2016
On taas aika, jolloin golfin sääntöjä uudistetaan. Niinhän on tapahtunut joka neljäs
vuosi. Edellisen sääntökirjan kannessa oli
“2012-2015”. Uuden sääntökirjan kannessa on poikkeuksellisesti “voimassa 1. tammikuuta 2016 alkaen”. Tämä johtuu siitä,
että R&A, joka sai jo vuonna 1897 oikeudet laatia ja muuttaa sääntöjä, suunnittelee uusivansa sääntökirjan seuraavan kerran jo ennen vuotta 2020 eli mahdollisesti
kahden vuoden päästä.
2016 merkittäviä sääntömuutoksia on
kaikkiaan viisi:
1. Sääntö 14-1b, Mailan (myös muiden
kuin pitkien putterien) pelaajan vartaloon
ankkurointi kiellettiin. Asiasta ilmoitettiin
jo toukokuussa 2013. Tavallisista harrastajista perin harva käytti pitkää, ankkuroitavaa putteria. Tunnetuin pitkän putterin
käyttäjä oli australialainen ammattigolfari Adam Scott. Hän ankkuroi mailansa vasemmalla kädellä rintaansa vasten ja heilautti putteria oikealla kädellään alemman
gripin kohdalta. Nykyisin mailan ankkuroinnista seuraa kaksi rangaistuslyöntiä.
Mailaa ei enää saa tukea vatsaan, rintakehään, leukaan jne. Kyynärvarteen mailan grippipäätä voi tukea, mutta kyynärvartta ei saa tukea tarkoituksellisesti vartaloon. Ei siis saa luoda sellaista vakaata
pistettä, jonka ympäri toinen käsi voi heilauttaa mailaa.
2. Sääntö 18-2b, joka poistettiin. Nyt
pallon liikkuessa tähtäämisen jälkeen tuomarit ottavat huomioon entistä useampia
seikkoja arvioidessaan kuuluuko pelaajalle
antaa yhden lyönnin rangaistus eli aiheuttiko pelaaja ihan oikeasti pallonsa liikkumisen. Ennen vuotta 2012 syy oli automaattisesti aina pelaajan. Silloin tuulisella säällä kaltevilla griineillä putattiin putterin lapa
koholla griinin pinnasta, ettei vain tähdätty palloa. 2012-2015 pelaajaa ei enää ran-

gaistu, jos tuuli liikutti pelaajan palloa tähtäämisen jälkeen. 2016 lähtien sääntö 182b sitten poistettiin kokonaan. Säännön
18-2b asioita kuvataan pitkälti uudessa decisionissa 18-2/0.5, jossa on annettu neljä
esimerkkiä, jotka ovat:
Pelaaja ei aiheuta pallonsa liikkumista a)
Erittäin tuulisella säällä pelaaja tähtää palloaan griinillä. Hetkeä myöhemmin pallo
liikahtaa suuntaan, mihin tuuli puhaltaa.
Tuuli aiheutti pallon liikkumisen. b) Pelaaja
tähtää pitkään palloaan griinin rinnekohdassa. Juuri ennen puttia pallo liikkuu. Painovoima eli griinin kaltevuus aiheutti pallon liikkumisen.
Pelaaja aiheuttaa pallonsa liikkumisen
c) Pelaaja tähtää palloaan griinin tasaisella osalla ja on tuuleton päivä. Välittömästi tähtäämisen jälkeen pallo liikkuu. d) Pelaajan pallo makaa pitkässä ruohossa. Pelaaja suorittaa harjoitusswingejä pallonsa
lähellä siten, että maila koskettaa ruohoa.
3. Sääntö 6-6b. Tuloskorttiin voidaan
ennen palkintojen jakoa lisätä tietämättömyydestä johtuen poisjääneet rangaistuslyönnit ja lisäksi kaksi rangaistuslyöntiä jokaisesta erillisestä unohduksesta. Pelaajaa
ei enää siis diskata, jos hän ei tiennyt, että

hänen tekemisensä tuottaa rangaistuksen. Jos pelaaja sen sijaan tiesi tekemästään rikkeestä, mutta ei merkinnyt sitä
tuloskorttiinsa eli sääntörikkomuksen katsotaan olleen tahallinen, on seurauksena
edelleen diskaus. Diskaus voidaan tällöin
tehdä vaikka palkintojen jaon jälkeen,
sääntö 34-1b.
4. Sääntö 14-3, Keinotekoisen välineen
tai epätavallisen varusteen (painotettu
maila tms.) ensimmäisestä käyttämisestä
tulee kahden lyönnin rangaistus ja vasta
toistuvasta käytöstä suljetaan pelistä.
5. Sääntö 14-3, Liite IV.5. Etäisyyttä mittaavien laitteiden ollessa sallittuja, ovat

sallittuja myös sellaiset monitoimilaitteet,
jotka mittaavat esimerkiksi viheriön kaltevuutta tai tuulen suuntaa tai voimakkuutta, kunhan näitä kiellettyjä mittaustuloksia
ei pelaaja katso tai käytä millään tavalla.
Tämä mahdollistaa kännykän käytön etäisyysmittarina.
Tuo viides kohta on ainakin Suomessa
ollut vaikea tulkita kännyköiden ja kaikenlaisten älymobiililaitteiden osalta, sillä niissä on olemassa vaikka millaisia sovelluksia.
Tästä eteenpäin luotetaan pelaajan rehellisyyteen ja hän voi käyttää halutessaan älypuhelinta koko kierroksen ajan tuloskirjanpitoon tai etäisyyden mittaamiseen.
Ja lopuksi yksi uusi “dekkari” DEC 338/32.7, joka mahdollistaa, että mikä tahansa irrallisten luonnonhaittojen kerääntymä
voidaan julistaa repairiksi eli vaikka lehtikerääntymä tai muukin kerääntymä kuten sienet, lintujen ulosteet. Jos ulosteita
on paljon griinillä, voidaan griinin viereen
laittaa kaapimislasta, jolla pelaaja voi siirtää ulosteita puttilinjaltaan. Toki Annilassa ei ainakaan vielä ole nähty kymmenien
tuhansien kanadanhanhien parvia griineillä ja väylillä.
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Parikilpailu, sarjat: Perhe / Vapaa Valinta

osakkeen omistajat
kutsu
m,n
m
m,n
m,n
Ys
m,n
kutsu
kutsu
gP jäsenet, osakkaat
n, n
Y
Y, marttojen jäsenyys
m,n
m
m,n
väh.1 pel. gP:läinen

18 r, pb
18 r
18 r, m, n hcp/pb
18 r, m scr
18 r, hcp
18 r, pb
18 r, Y pb
18 r, m hcp/pb, n pb

3
3-4
5
6
7
10-11
11
12
13
15
15
17-18
18
19
20
21
23
24
24-25
31

neuvosgolf
Viikkokisa miehet, naiset
Hyvän tuulen golf
Hyvän tuulen golf open
Ristiinan mestaruus
Viikkokisa miehet, naiset
scr-Cup viikkokisan yhteydessä
shoot out
lähitapiola open
gP senioreiden kk-kilpailu
gP-Jg senioreiden seuraottelu
Viikkokisa miehet, naiset
kutsukilpailu
gP mestaruskilpailut, naiset
gP mestaruskilpailut, kaikki sarjat
gP mestaruskilpailut, kaikki sarjat
kutsukilpailu
gP-mg seniorit seuraottelu
Viikkokisa miehet, naiset
Viikkokisa miehet. naiset

kutsu
m,n
Yritykset
m,n, Perhe/Pari

18 r
18 r, m, n hcp/pb
18 r, pb, bestball
18 r, pb, bestball
18 r
18 r, m, n hcp/pb
18 r, m scr

1
1
3
4
5
7-8
8
9
17
20
22
24
24

Viikkokisa miehet, naiset
scr-Cup viikkokisan yhteydessä
nordea open
etelä-savon Yrittäjien golfkilpailu
gP senioreiden kk-kilpailu
Viikkokisa miehet, naiset
scr-Cup viikkokisan yhteydessä
mls tour 4
suomen talotekniikka open
gP seniorit Ruskagolf
sss-tour Jäähdyttelykisa
miehet mailat Punaisena
naiset kauden päätöskilpailu

Ys
m, n
m
kutsu
m,n
s
s
m, gP/osakkaat
n, gP/osakkaat

18 r, m hcp, n pb
18 r, pb
18 r
18 r, scr/hcp
18 r

1

gP kauden päätösscramble

gP:n jäsenet

18 r scramble

m,n
m
gP:n jäs., osakkaat
m,n
Ys
s
m,n
kutsu
gP:n jäsenet, naiset
gP:n jäsenet
gP:n jäsenet
kutsu
s
m,n
m,n
m,n
m
m, n

36 r lp hcp
18 r, m, n hcp/pb
18 r, scr/hcp
18 r, pb
18 r, m, n hcp/pb
18 r, scr
18 r, pb
18 r, greensome

18 r, m hcp, n pb
18 r, Y pb
18 r, Y pb
18 r, m, n hcp/pb
18 r
18 r, scr
36/18 r, scr
18 r, scr
18 r, Y pb
18 r, m, n hcp/pb
18 r, m, n hcp/pb
18 r, m, n hcp/pb
18 r, m scr
18 r, m hcp, n pb
18 r, pb
18 r, Y pb
18 r, m, n hcp/pb
18 r, m scr

