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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

Tuomisalo Simo 

Kurtti Veli-Matti 

Perko Tapio

Toimikuntien puheenjohtajat:

Kilpailutoimikunta: Jukka Röyti puh. 050 3544446, 

email jukka.royti@gmail.com

Naistoimikunta: Marja-Liisa Laitinen puh. 040 3585696, 

email lispe.laitinen@surffi.fi

Junioritoimikunta: Simo Tuomisalo puh. 0404141001, 

email tuomisalosimo@gmail.com

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

Kuntogolfia vetää Kaisa Kostiainen puh. 040 5748832, 

email kaisa.kostiainen@surffi.fi ja 

Arja Kosonen puh. 040 7727976, 

email arja.kosonen@surffi.fi

 

Nuor ten Olympialaisista ja golfareistamme kerro-
taan Harr i  Marjalan jutussa sivuil la 20-22. Tässä 
kuvassa mukana mm. Sandra Salonen ja Young 
Ambassador, taitoluisteli ja Laura Lepistö.

Vammaisgolf in MM-kilpailut pelat t iin Japanin 
Tsuchiurassa lokakuun alussa.  GP:n Lasse Miet t i-
nen edusti  Suomea ny t toista ker taa MM-tasolla. 
K isoissa pelat t iin ensimmäistä ker taa henkilökoh-
tainen sar ja.  Myös pyörätuolipelaaji l le (kuvassa) 
oli  k isoissa oma kategoriansa. Lasse Miet t isen 
rapor t t i  k isoista sivuil la  30-33
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PÄÄKIRJOITUS SYKSY 2014

Kulunut kesä on luonut oivalliset olosuh-
teet golfin harrastamiseen omalla kotiken-
tällä. Ennätyspitkästä hellejaksosta huoli-
matta on kenttä ollut huippukunnossa. Il-
meisesti uusi kalusto on mahdollistanut 
myös griinien hyvän kunnon. Pelaajien pa-
lautteen perusteella kehitettävää kuiten-
kin edelleen on, jotta Annilan kenttä kes-
tää kenttien välisen kovan kilpailun. Griini-
en lähiympäristö, josta lippua lähestytään 
chippaillen, voisi olla paremmin nurmetet-
tu, jotta peli ei muutu niin paljon tuurista 
riippuvaksi. Toinen usein esille otettu seik-
ka on erityisesti aloittelevia junioreita var-
ten laitettavat par-3 tii-paikat par-4 ja par-
5 väylien reunaan, jotta aloittelevat voivat 
pelata oikealla kentällä ja saada onnistumi-
sen kokemuksia. Kolmas seikka, jota myös 
Golfliitto ajaa, on tiiauspaikkojen merkit-
seminen kentän pituutta kuvaavilla nume-
roilla värikoodien sijaan. Sillä vähennetään 
punaisen tiin negatiivista arvolatausta eri-
tyisesti ikääntyvien miespelaajien parissa. 

Kesän pelien yhteydessä olen ollut näke-
vinäni nuoremman ikäluokan osallistuvan 
pelaamiseen ja kilpailuihin entistä runsas-
lukuisammin. Useimmiten juniorin muka-
na tulevat kentälle myös vanhemmat, eh-
kä myös isovanhemmat ja muut lähipiiri-
läiset. Seuran ohjatussa valmennuksessa 

on kuitenkin varsin pieni joukko junioripe-
laajia. Toivottavasti Mikko Ilosen menestys 
maailmalla on hyvä esikuva nuorille ja sen 
seurauksena ja yhä useampi nuori valitsee 
harrastuksekseen golfin. 

Golf-Porrassalmi ry:n strategiatyön osa-
na toteutettiin jäsenkysely, jonka alustavia 
tuloksia esiteltiin jäsenille syyskokouksen 
yhteydessä. Kyselyssä jokainen pääsi sa-
nomaan oman mielipiteensä, ja osallistu-
minen olikin ilahduttavan runsasta. Kyse-
lykutsu lähetettiin 721:lle GP:n jäsenelle ja 
vastauksia tuli yhteensä 236 henkilöltä. Ke-
hittämiskohteiden valinta on kuitenkin ai-
na kompromissi eikä kaikkien mielipide tu-
le koskaan näkyviin. Yksi merkittävä piirre 
GP:n jäsenistössä on, että lähes kolman-
neksella jäsenistä on kotikunta Etelä-Suo-
messa. 

Syyskokouksessa valittiin seuran halli-
tukseen uusina jäseninä Sanna Pietiäinen 
ja Jukka Röyti. Syyskokous antoi myös al-
lekirjoittaneelle 2- vuoden mandaatin toi-
mia hallituksen puheenjohtajana. Kiitän 
nöyrästi luottamuksesta ja pyrin olemaan 
sen arvoinen. Uuden hallituksen järjestäy-
tymisen yhteydessä valitaan keskeiset toi-
mihenkilöt, kuten kapteeni, lady-kapteeni 
ja toimikuntien vetäjät. 

Uudet kotisivut ovat juuri avautuneet 
ja luovat hyvän kanavan sekä seuran et-
tä kentän yhteydenpitoa varten. Hallituk-
sen piirissä on koottu monista tapahtumis-
ta otettuja valokuvia internetin pilvipalve-
luun, josta niitä voidaan hyödyntää eri tar-
koituksiin. Myös jäsenten ottamia kuvia 
toivotaan liitettäväksi palveluun. Julkisel-
le ja avoimelle keskustelukanavalle seuran 
piirissä on olemassa selvä tilaus ja se to-
teutetaan lähiaikoina. Facebook-ryhmä on 
jo perustettu ja siihen voivat liittyä kaik-
ki seuran jäsenet. Näin lähdemme mene-
mään kohti vuotta 2015, jolloin seuramme 
täyttää 25 vuotta. Juhlien järjestelyt on jo 
aloitettu.

Kiitän kaikkia menneestä kaudesta. Pi-
detään itsestämme ja toisistamme huolta.

Mikkelissä 5.10.2014 Matti Suistomaa pj



TOIMISTON KUULUMISIA

Näin lokakuun puolella kausi alkaa olla pian 
paketissa, ja on aika yhteenvedolle. 

Golfkausi päästiin aloittamaan jo 
19.4.2014, ja saimme heti kesäviheriöt 
käyttöön. Lämmin sää vauhditti kesän tu-
loa ja pelaajat saivat hyvän startin alkavaan 
kauteen. Pelaajien iloksi kioski saatiin auki 
myös heti toukokuussa, ja se olikin avoinna 
aina syyskuun loppupuolelle saakka muu-
tamia päiviä lukuun ottamatta, lokakuussa 
vielä viikonloppuisinkin.

Pelaajamäärä oli kuitenkin kaikkiaan pie-
nempi kuin edellisenä vuonna. Erityises-
ti kesäkuussa pelaajia oli vähemmän, syy-
nä todennäköisesti kesäkuun huonot ja kyl-
mät kelit.  Kilpailuihin osallistuttiin toisaal-
ta enemmän, pari uutta kisaa toi mukavan 
lisän kilpailuvalikoimaan. Uudet kisat otet-
tiin hyvin vastaan (mm. BMW International, 
WGC World Golfers Championship ja Ma-
kuunin/Mixsep Scramble kauden päätteek-
si). Hyvän Tuulen Golf sai paljon kiitosta pe-
laajilta, varsinkin Marika Vossin mukanaolo 
oli kilpailijoiden mielestä hieno asia. Mari-
ka on loistava pelaaja ja myös todella vie-
hättävä neitokainen, ja oli ilo tutustua hä-
neen! Kapteenillemme Harri Marjalalle kii-
tokset Marikan tänne saamisesta! 

Tänä vuonna meillä työskenteli neljä cad-
diemasteria, ja kentällä oli 3-6 kentänhoi-
tajaa vakituisten lisäksi. Täytyy sanoa, että 
meille oli onnistuttu saamaan aivan loista-

vat tyypit!  Työpäivän aikana lensi hyvän-
tahtoista herjaa työntekijöiden kesken, saa-
tiinpa monet naurut työpäivien aikana. Toki 
työtkin saatiin tehdyksi... Toivottavasti hyvä 
meininki välittyi myös teille pelaajille! 

Kotisivu-hässäkkäkin saatiin viimein pää-
tökseen, ja nyt meillä on nykyaikaiset ja tyy-
likkäät sivut! Sivut on toteuttanut Haaja Oy, 
ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Cad-
diemasterimme Antti Koljonen kirjoitti si-
vuille sisältöä ja päivitti niitä kauden aika-
na. Jatkossakin sivut päivitetään omasta 
toimesta, ja sinne juttujen ja tekstien saa-
minen on tärkeää. Vinkkinä jäsenille: laitta-
kaa blogi-typpisiä juttuja nyt talvenkin ai-
kana, vaikka matkoiltanne, niin siirrän niitä 
sivuille muille luettavaksi. Toimikuntien tie-
dotus toimii nyt sähköpostitiedotteiden se-
kä www-sivujen kautta. Sivut löytyvät osoit-
teesta www.golf-porrassalmi.fi ja www.an-
nilangolfkeskus.fi  Molemmat osoitteet oh-
jautuvat samalle sivustolle. 

Laitan vielä syksyn aikana jäsenkyselyn 
jäsenillemme. Golfseuran puolelta kyse-
lyä teille jo tulikin, mutta  kenttäyhtiön nä-
kökulmasta kyselyn painopiste on hieman 
erilainen. Kyselyn vastauksia on sitten hy-
vä analysoida yhtiön hallituksen kanssa kii-
reettömämmän talven aikana. 

Vaikka toimisto on kiinni talven aikana, 
olen tavoitettavissa sähköpostitse sekä pu-
helimitse. Talven aikana rakennellaan tule-

vaa kautta ja mm. sovitaan tapahtumien ja 
kilpailujen aikatauluja. Mikäli teillä on omia 
tapahtumia, joita haluaisitte pitää Annilas-
sa (esim. syntymäpäivä- tai kaveriporukan 
kisat), ottakaa yhteyttä mahdollisimman pi-
kaisesti, niin saadaan niitä mahtumaan ka-
lenteriin. 

Reipasta talven aikaa teille kaikille!
Anneli Kaikkonen
toiminnan- ja toimitusjohtaja

Pitkä ja mukava kausi alkaa taas olla ohit-
se. Toki pelikelejä saattaa vielä olla, jos 
innokkuutta on vielä jäljellä ja vaatetta 
riittää viileillekin keleille.

Kausi aloitettiin hyvissä merkeissä jo huh-
tikuussa, ja tuolloin myös itse aloitin työt 
Annilassa. Ennen kauden virallista alkua 
siivottiin, pistettiin paikkoja kuntoon, pu-
rettiin tavaroita, järjesteltiin varastoja ja 
tehtiin tästä paikasta sellainen niin kuin 
sen kuuluukin olla.  Toukokuussa saatiin li-
sää työntekijöitä, kun meillä aloitti Piispan 
Petri ja kesäkuussa mukaan tuli Kaipaisen 
Anttu ja Haapalan Niilo. Osa olikin teille jo 
entuudestaan tuttuja, toiset taas tulivat 
kesän mittaan tutuiksi.

Kesä sujui cädäreitten näkökulmasta kai-
kin puolin hyvin! Me caddiemasterit ta-

pasimme paljon uusia kasvoja, saimme 
paljon uusia ystäviä ja ennen kaikkea meil-
lä oli todella hauskaa töissä! 

Lopuksi haluamme vielä kiittää teitä pe-
laajia, että saimme viettää loistavan ke-
sän kanssanne ja jakaa onnistumisen ilot 
ja epäonnisten surut caddiemasterin tis-
killä aina kierroksen jälkeen. Kiitosta me 
annetaan myös kentäntyöntekijöille, sillä 
kenttä sai aivan loistavaa palautetta kesän 
mittaan, mikä myös piristi meidän arkista 
päiväämme tiskin takana. Erityiskiitos vie-
lä meistä huolehtivalle pomollemme An-
nelille, että saimme olla täällä tänä kesänä 
töissä ja viettää unohtumattomia hetkiä 
kanssasi.

Syysterveisin caddiemaster Antti Koljonen

TISKIN TAKAA - CADDIEMASTEREIDEN TERVEISET
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USKALLATKO TULLA - LADYKAPTEENI KYSYY

On elokuun loppupuolen ilta kun aloitan 
tätä tarinaa. Aurinko paistaa kirkkaasti ja 
lämpimästi. Aivan kuten lähes koko kesän 
on tehnyt. Alkukesää lukuun ottamatta 
olemme voineet pelata varsin kevyellä vaa-
tetuksella ja lämpimin lihaksin. Sanovat, et-
tä pallotkin lentävät pidemmälle lämpimäs-
sä säässä. Toivottavasti näin on käynyt si-
nunkin pelissäsi.

Esitän otsikon kysymyksen toisaalta niil-
le aloitteleville pelaajille ja vähän pelaavil-
le ladyille ja toisaalta niille ladyille, joilla on 
paljon sanottavaa naisten toiminnasta seu-
rassa. Aloittelevilta ja vähän pelaavilta ky-
syn, onko pelaamisen aloittamisessa eri-
tyisiä ongelmia? Onko sinun vaikea löytää 
pelikaveria?  Vai onko klubi, seura, kenttä 
niin ”pelottava”, että toimintaan ja peliin 
mukaan tuleminen jännittää? Tähän koh-
taan toivoisin lämpimästi, ettei olisi. Kan-
nustaisin sinua tulemaan Annilaan roh-
keasti, me kaikki seuran ladyt olemme ihan 
tavallisia pelaajia ja kaikki olemme aloitta-
neet pelaamisen joskus.  Toisaalta esitän 
otsikon kysymyksen kaikille niille seuran 
ladyille, jotka kommentoivat ladytoimin-
taa, mutta eivät uskalla tai tohdi tulla anta-
maan palautetta sinne, missä toivomuksil-
la olisi todennäköisimmät mahdollisuudet 
toteutua. Ladykapteeni ja naistoimikunnan 

jäsenet ovat toiminnan moottoreita ja ra-
kentava palaute kuuluu heille. 

Myös Golfliitto ja liiton naistoimikunta 
ovat ottaneet golfia aloittavat ja vähän pe-
laavat jäsenet erityisen huomion kohteek-
si. Golfliiton golfarinpolku kannustaa ja tu-
kee aloittelevaa pelaajaa aktiiviseen ja kan-
nustavaan pelaamiseen ja sitä kautta pe-
litaitoja edistävään peliin. Kilpailu on vain 
osa tätäkin urheilumuotoa, suurin osa pe-
laajista tulee aina olemaan liikunnan har-
rastajia ja oman terveytensä edistäjiä. Gol-
fliiton naistoimikunta toivoo nyt syksyllä te-
kemässään kyselyssä palautetta siitä, mil-
lainen on naisten mielestä hyvä kenttä ja 
seura nimenomaan naisille. 

Syksyllä tekemäni kysely seuran ladyil-
le piirtää jotensakin seuraavanlaista nais-
pelaajakuvaa seurassamme. Aktiivisimmat 
ladyt kuuluvat ikäryhmiin 40 - 70 vuotta. 
Suurin osa asuu Mikkelissä, pääkaupunki-
seutu on seuraavaksi edustetuin. Ehdotto-
masti suurimmalla osalla pelitasoitus on yli 
16, seurassamme on vain yksi single-tasoi-
tuksella pelaava lady. Naiset pelaavat 30 - 
10 kierrosta kaudessa, suurimman ryhmän 
muodostaa kuitenkin alle 10 kierrosta pe-
laavat. Pelitasoitus on pysynyt kauden ai-
kana kutakuinkin ennallaan.

Kyselyssä ladyt kertoivat myös mielipi-

teensä kauden toiminnasta. Kilpailuista ja 
muusta yhteisestä toiminnasta ollaan kiin-
nostuneita jos niihin olisi vain aikaa osal-
listua. Toisaalta toivottiin enemmän aktii-
visuutta osallistua! Eniten pidettiin naisten 
golfklinikoista, naisten yhteisestä kesäkau-
den avauksesta kartanolla, sidosryhmäyh-
teistyöstä yhteistyökumppaneiden kanssa 
ja Naisten Kuppi Open kisasta. 

Ensi vuonna ladyille järjestetään tapah-
tumia ja kisoja resurssien tarjoamissa puit-
teissa. Resurssit tarkoittavat tässä yhtey-
dessä henkilöresursseja. Naistoimikunta 
pyörii ensi vuonna kuuden vapaaehtoisen 
voimin. Katsotaan, mihin aika ja muut per-
he- ja työelämän kiireet antavat myöten.  
Toimintaan toivotaan mukaan uusia ladyja 
vaikka pienelläkin yhteistyöpanostuksella. 
Toimikunnasta ja toiminnasta tiedotetaan 
ladyjen jäsenkirjeellä ja uusituilla kotisivuil-
lamme www.golf-porrassalmi.fi

On lokakuun alku kun lopetan tätä tari-
naa. Aurinko paistaa edelleen ja on kaunis 
syyspäivä. Toivotan kaikille seuramme la-
dyille mukavaa syksyn jatkoa, joulun odo-
tusta ja pelirikasta vuotta 2015!

Lispe Laitinen, ladykapteeni, sposti: lis-
pe.laitinen@surffi.fi



KAHDEKSAN VUOTTA GOLF-PORRASSALMEN 
KAPTEENINA

Puodissa herkkuja, sisustustuotteita ja asusteita.
Lounas päivittäin 11-16, kahvipöytä koko päivän.
          

w w w . t e r t i n k a r t a n o . f i / v e r k k o k a u p p a

Joululahjat myös kotiovelle

On vihdoinkin aika kääntää uusi lehti. Tällä 
tarkoitan sitä, että allekirjoittaneen on aika 
siirtyä sivuun kapteenin tehtävistä tehden 
tilaa jollekin toiselle. Tätä kirjoitettaessa 
minulla ei ole tietoa uuden kapteenimme 
nimestä. Itse asiassa seuramme uusi hal-
litus tekee valinnan, joten en ole edes vai-
kuttamassa valintaan loppumetreillä. Toki 
asiasta on keskusteltu pitkin kesää ja tul-
laan keskustelemaan lähitulevaisuudessa. 
Toivon mukaan uudella kapteenilla on nip-
pu uusia ideoita jäsenistömme iloksi. Toi-
von myös, että, hänen ideansa otetaan ilol-
la vastaan seuran hallituksessa. Itse pyrin 
aina joka vuosi tuomaan jotain uutta jäse-
nistölle.  Se saattoi olla jokin uusi pelimuo-
to johonkin kisaan tai sitten seuramatka. 
Uusien juttujen ei kuitenkaan tarvitse olla 
isoja mullistuksia. Niitä kun on kuitenkin 
vaikeampi toteuttaa.

Jotkut ovat varmasti olleet sitä mieltä, 
että kahdeksan vuotta oli jo liian pitkä aika. 
Olen samaa mieltä. Takki alkaa olla tyhjä.

Kuitenkin. Kulunut aika on ollut antoi-
sa monella tapaa. Positiivisia asioita on 
takuulla ollut ainakin 98 prosenttia. Olen 
pyrkinyt pitämään omalta osaltani ilmapii-
rin Annilassa positiivisena ja rentona. Huo-
limatta siitä, että olen mukamas kilpailu-
henkinen. Oletteko huomanneet, että kil-
pailla voi muutenkin kuin hampaat irvessä.  
Varsinkin näin klubitasolla.

Ikäviä asioita ei juurikaan mahtunut 
ajanjaksolleni. Muutama läheltä piti tapa-
us ja kiihkeiksi muodostuneet keskuste-
lut, kun kentällä ei päässyt etenemään tar-
peeksi rivakasti. Sheriffinä sain olla muuta-
man kerran vuodessa. 

Seuramatkoja tykkäsin järjestää. Valitet-
tavasti tämän viimeisen vuoden matkalle 
tuli päällekkäisyys, josta en tohtinut kiel-
täytyä. Ehkä se Azorien matka oli kaikkein 
ikimuistoisin. Myös Kytäjälle oli kiva men-
nä pelaamaan ja seuraamaan huippugol-
fia. Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka olet-
te osallistuneet näille matkoille.

Oma iso ja työllistävä lukunsa kaptee-
nin arjessa ovat olleet seuraottelut. Kiva-
han niitä kisoja on ollut pelata, mutta mo-
nikaan ei tiedä kuinka vaikea joukkueita 
on kasata vuosittain neljään eri otteluun. 
Ei riittänyt, että joukkueen sai kerran ka-
saan paperilla. Usein tuli peruutuksia ihan 
viime metreilläkin. Paljon en valehtele, kun 
sanon, että noin tuhat puhelua olen soitta-
nut kasatessani mahdollisimman kilpailu-
kykyisiä joukkueita.

Mitä sitten jäi tekemättä? Ehkä paljonkin 
tai sitten ei. Sen saatte päättää kukin itse. 
Yksi asia kuitenkin omasta mielestäni olisi 
ollut kiva järjestää, mutta se jäi vain suun-
nittelun asteelle. Niinpä siirränkin tämän 
seuraavan idean seuraajalleni: Pelataan 
vuosittain kenttä läpi mahdollisimman no-
peasti siten, että pallon alastulopaikalla 
on aina jatkaja valmiina odottamassa. Ja 
kun väylä on pelattu loppuun pallon olles-
sa kupissa, niin seuraavalla tiillä on pelaaja 
valmiina avaamaan. Veikkaan, että kenttä 
kierretään alle 10 minuutissa. Myös lyön-
nit on kiva laskea. Näin seuraavana vuon-
na on kaksi parannettavaa asiaa: aika ja tu-
los. Pelaajia tähän tarvitaan noin 30. Tämä 
voisi olla vuosittainen 2015 alkava perinne.

Toivotan uudelle kapteenille menestystä 
ja intoa uudessa tehtävässä.

Harri
Tuleva rivigolfari
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Joululahjat myös kotiovelle

Tänä vuonna pelattiin 30. kaupunkiottelu 
Lahdessa 30.8. ja ketkä paremmin sopi-
sivatkaan järjestämään tapahtuman kuin 
ensimmäisenkin ottelun järjestänyt Lah-
den Golf. Seura oli jo aiemmin ilmoittau-
tunut jäävänsä pois joukosta tämän kisan 
jälkeen. Eivät oikein koe olevansa Itä-Suo-
men golfseura. Ja tyylillä hoitivatkin vii-
meisen pelinsä, joukkuekilpailun voitto jäi 
Lahteen, kuten myös kapteenisarjan. Pu-
heenjohtajien voitto kylläkin lipsahti Lam-
pila Golfiin. Joukkueemme muodostivat Olli 
Kumela, Hari Marjala, Marja-Liisa Laitinen, 
Simo Tuomisalo, Seppo Jantunen ja Jorma 
Hietanen. Kokonaiskilpailussa sijoituksem-
me oli 26 joukkueen listalla sen puolivälis-
sä. Kilpailun CBA oli -4, joten vain laskevat 
kortit muuttivat tasoituksia. Tämä kuvaa 
kilpailun kokonaistasoa ja olosuhteita.

Ensi vuonna tapahtuma matkaa Kontio-
lahdelle Karelia Golfin vastatessa järjeste-
lyistä.

KAUPUNKIOTTELU LAHDESSA

Olli Kumela palkittiin  vuosien työstä Itä-Suomen golfin hyväksi. Olli on toi-
minut mm. SGL:n valtuustossa. Viereisessä kuvassa  Lahden Golfissa oli 
esillä Mikko Ilosen Irish Openin voittopokaali, jossa Mikon nimi kristallissa 
ja edellisten voittajien nimet jalustassa.



TEKSTI JA KUVA: LISPE LAITINEN

Mikkelissä satoi, matkalla satoi ja perillä satoi kun 
saavuimme Kangasniemelle Puula Golfin 10 -vuo-
tisjuhliin. Kuitenkin kävi niin, että noustessamme 
klubin pihalle iloisten golfareiden joukkoon aurin-
kokin alkoi paistaa. 

10-vuotias Puula Golf oli järjestänyt yhteis-
työkumppaneille ja lähiseuroille sekä seu-
ran jäsenille 24.8. juhlakilpailun. Kilpailuun 
osallistui 72 pelaajaa. Hurjan jännittäväs-
sä ja haastavassa kilpailussa naisten sar-
jan voittajaksi palkittiin Puula Golfin oma 
lady Tuula Sivén ja yleisen sarjan palkinnon 
kuittasi Harri Junni (PG). Molemmissa sar-
joissa kärki muodostui oman seuran väes-
tä. Tämä kertonee siitä, että Puulan kent-
tä on haastava ja onnistuakseen hyvin, on 
pelaajan harjoiteltava ja kierrettävä kent-
tää aktiivisesti.

Kilpailun jälkeen nautittiin kisalounas ja 
jaettiin mahtavat palkinnot. Kutsuvieraat 
muistivat seuraa syntymäpäivänä monin 
onnitteluin ja puhein. Niistä kävi ilmi, et-
tä Puula Golf on vuosien varrella onnistu-
nut erinomaisesti kentän rakentamisessa 
ja kentän ylläpidossa sekä iloisen ja välit-
tömän tunnelman säilyttämisessä kentäl-
lä. Ja seuran senioreiden toiminnan pääta-
voite näyttäytyi totena myös kaikille vierail-
le: ” Päätarkoitus on, että golfharrastuksen 
parissa kaikki pystyvät nauttimaan miellyt-
tävistä pelihetkistä ja mukavasta yhdessä-
olosta.”

Golf Porrassalmen lahjoit taman lyh-
dyn ympäril lä (vas. luk ien) kapteeni 
Tero Jär vinen, puheenjohtaja Jarmo 
Lehtimäki,  toimitusjohtaja Keijo Mäen-
pää, osakeyhtiön hallituk sen puheen-
johtaja Juha Kemppi,  ladykapteenit 
Mari  Soisalo (PuulaGolf )  ja Lispe Lai-
t inen (GP).

ONNITTELUT 10-VUOTIAALLE 
PUULA GOLFILLE

GOLF-PORRASSALMEN KUNTOGOLF TALVI 2015
Kuntosali-allasvoimisteluvuorot on varattu Kyyhkylästä. Talven 2015 ryhmät:

RYHMÄ 1 

keskiviikkoisin klo 18-20 
14.1- 18.3.2015, 10 kertaa

RYHMÄ 2

torstaisin klo 15-16.45
15.1-19.3.2015, 10 kertaa. Molempien ryhmien koko on 15 henkilöä. Omavastuu 60 euroa 
peritään kurssin alussa. 
Sitovat ilmoittautumiset ja tiedustelut Kaisa Kostiainen puh. 040 574 8832  ja 
e-mail kaisa.kostiainen@surffi.fi. 
Kuntogolfimme pyrkii aktivoimaan ja säilyttämään liikunnallista hyvinvointiamme myös 
talven aikana. 
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Haastattelin Henriettaa, Henskua, Nais-
ten Kupin tuplavoiton tiimoilta. Henriet-
ta kertoi, että edelliseen voittoon (2012) 
nähden hänen svinginsä on parantunut 
huomattavasti, joten tämän kesän kisa 
oli hänelle teknisestikin parempi.  Kol-
men päivän kisan pituutta Hensku ei pi-
dä ollenkaan pitkänä, se on vain haus-
kaa! Henriettakin toivoo, että kilpailijoi-
ta olisi ensi vuonna enemmän ja erityi-
sesti muista seuroista. Viime kesän ki-
sasta Hensku muistaa erityisesti viimei-
sen päivän kierroksen, joka oli hänen 

parasta peliään. Henskun hyvin tuntien, tu-
lemme näkemään hänet myös ensi vuon-
na, ja todennäköisesti kärkijoukoissa. Vie-
lä kerran onnea Henrietalle ja menestystä 
talven aikana Nilsiän golf-lukiossa!

HENRIETTA NYKÄNEN - KUPIN 
VOITTAJA JO TOISTAMISEEN

TEKSTI: LISPE LAITINEN KUVA: LISPE LAITINEN

NAISTEN KUPPI OPEN KESÄLLÄ 2014

Kesäkuun toisena viikonloppuna pelat-
tu Naisten Kuppi oli ensimmäistä kertaa 
open-muotoinen kisa, eli kilpailuun saat-
toi osallistua myös seuran ulkopuolisia pe-
laajia. Tarkoituksena oli lähteä kehittämään 
koko viikonlopun kilpailua haasteita halua-
ville ladyille. Idea sai myös kannatusta val-
takunnallisilla ladykapteenien päivillä tam-
mikuussa Helsingissä.

On tärkeää arvioida kilpailun onnistumis-
ta heti tuoreeltaan ja ottaa tarvittavia ke-
hittämiskohteita huomioon ensi kesän ki-
saa ajatellen.  Kisassa onnistuttiin kilpaili-

joilta tulleen palautteen perusteella; kilpai-
lutapahtumaa pidettiin haastavana, mutta 
silti rentotunnelmaisena. Suurin osa kilpai-
lijoista oli tyytyväisiä kilpailujärjestelyihin, 
oheispalveluihin ja kenttään. Sääkin suo-
si kilpailua erinomaisesti. Erityistä kiitosta 
annettiin yhteistyökumppaneille ja heidän 
lahjoittamilleen palkinnoille. Kiitos heille!

Kilpailun kehittämiskohteeksi nousevat 
selvästi ajankohta, kilpailusarjojen mää-
rä ja markkinointiin panostaminen. Toinen 
viikonloppu kesäkuussa on ns. superviikon-
loppu, jolloin Suomessa ja Etelä-Savossa 

järjestetään monenlaisia tapahtumia. Ajan-
kohdan lisäksi on pohdittava, kiinnostaako 
kaukaa tulijoita kolmen päivän pituinen ki-
sa. Ainakaan viime kesänä näin ei tapahtu-
nut ja kilpailijoita ei Mikkelin ulkopuolelta 
osallistunut. Markkinointia tehtiin Itä-Suo-
men kaikille golfseurojen ladykapteeneille 
ja naistoimikunnille useampaan kertaan-
kin sähköpostikutsuna. Golfliiton ladytoi-
mikunta osallistui myös kisasta tiedotta-
miseen. Kilpailun ajankohtaa valittaessa 
on tietenkin aina otettava huomioon osa-
keyhtiön kilpailut ja aikataulut.

TEKSTI: LISPE LAITINEN KUVA: LISPE LAITINEN



KYTÄJÄN 
KEIKKA

TEKSTI: KATI MYLLYMÄKI JA MATTI NÄRHI

Seuran 17 innokasta golffaria ajeli omilla kyydeillä Hy-
vinkäälle 16.7.2014. Lispe oli organisoinut reissun erin-
omaisesti ja Matti Suistomaa piti lauman ”kurissa”.

Itselleni aloittelevana pelaajana Kytäjä oli 
uusi ja kiinnostava kohde ja oli mahtavaa 
päästä pelaamaan Kytäjän molemmat ken-
tät. Sunnuntaina pääsimme pelaamaan vä-
littömästi Challenge Tour kilpailijoiden jäl-
keen. South East kenttä oli trimmattu kisa-
kuntoon, raffit haastavia, greenit liukkaita, 
aaltomaisia ja reiät ihan väärissä paikois-
sa (ainakin allekirjoittaneelle). North West 
kentän griineistä tosin totesimme, että ko-
tikenttä pärjää aivan hyvin vertailussa.

Rankkasateiden jälkeen kenttä oli paikoin 
aivan läpimärkä, onneksi lämmintä piisasi. 
Kytäjän klubin pro shop oli hyvin varustet-
tu, euroja jäi puotiin ja palloja veteen...

Aiemmin olin katsonut golf-kilpailuja 
vain televisiosta ja nyt oli upeaa päästä nä-
kemään livenä kisaa. Näytti olevan aivan eri 
laji tuo challenge-tason swingi!

Yövyimme Hyvinkään Sveitsin Rantasi-
pissä ja illastimme yhdessä. Oli mukava tu-
tustua seuran jäseniin. Lisää näitä reissuja, 
oli tosi mukavaa! Ja mielenkiinto peliin kas-
vaa uusiin haastaviin kenttiin tutustuessa.

Kati Myllymäki

KILPAILUN TULOSTEN  
LUONNEHDINTAA...

European Challence Tour´in Va-
con Open 2014, Kytäjällä osoitti jäl-
leen pelaajien kokemuksen merki-
tyksen tiukoissa paikoissa. Viimei-
seen pelipäivän aamuna kärkimie-
het olivat kolmen lyönnin pääss-
sä toisistaan. Päivän aikana näistä 
kokeneimmat Chilen Mark Tullo ja 
Ruotsin Pelle Edberg pelasivat ken-
tän seitsemän ja kuusi lyöntiä alle 
par´in ja veivät kaksi ensimmäistä sijaa. Tul-
lon voittotulos oli 20 lyöntiä alle par´in. Kol-
manneksi jätettiin Englannin peliä kahden 
kierroksen jälkeen johtanut voittajiaan 10 
vuotta nuorempi 26 vuotias Charlie Ford 
voittajalle neljä lyöntiä hävinneenä.

Suomalaisista 24:stä mukaan lähteneis-
tä pelaajista pääsi kahden pelipäivän jäl-
keen mukaan loppukierroksille seitsemän 
pelaajaa. Ammattilaisemme 27 vuotias 
Joonas Granberg oli vielä kolmen päivän 
jälkeen iloisesti jaetulla viidennellä sijal-
la tuloksella 11 alle par´in. Sunnuntain tu-
los, seitsemän lyöntiä yli par´in, romahdutti 
Granbergin tylysti jaetulle 41 sijalle. Loppu-
tuloksena neljä lyöntiä alle par. Tasaisesti 
pelannut amatöörimme Erik Myllymäki ylsi 

parhaana suomalaisena tuloksella kahdek-
san alle par´in sijalle 19. Kokenut GP pelaa-
jaraatimme arveli Granberg´in romahduk-
sen osaltaan johtuneen ryhmää seuran-
neen suuren ja innostuneen katsojajoukon 
tuomista lisäpaineista. 

Matti Närhi

  

KUVAT: OLLI KUMELA
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Aikaisemmin lyödyn pallon alastulojälki on 
forella aivan pelaajan pallon edessä. Pelaaja 
merkitsee, nostaa pallonsa ja puhdistaa sen 
sekä kunnostaa ennen lyöntiään pallonsa 
edessä olevan pallon iskeytymän. Saako pelaaja 
rangaistuksen tai useamman? Oikea vastaus 
sivulla 27.

Viereisen sivun yläkuvassa Mat t i  Närhi i lta-auringossa 
väylällä 18. Alakuvassa Ky täjän keikalle osallistujat. 
Tällä sivulla yläkuvassa taitojaan esit telee Charlie Ford. 
Alakuvassa toisen päivän parhaat eli  Kati,  Harr i,  Mat t i 
ja Tapio.

SÄÄNTÖ-
PÄHKINÄ 
2/2014

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



HARJOITTELU JA 
HUIPPUTULOS

Ensimmäinen kerta, kun Antin kanssa itse pelasin, oli 2011 
päätösscramblessa. Meidät arvottiin pariksi ja tuolloin Antti 
pelasi tasoituksella 13,3. Kierroksen jälkeen ajattelin, että 
tuohon vielä muutama vuosi fyysistä ja henkistä kasvua, 
niin jossain vaiheessa alkaa tulosta tulla.

Tänä vuonna se sitten tuli. Annilassa kent-
täennätyksen sivuaminen tuloksella 67 (31 
ja 36) ja parannettavaa kuulemma jäi. It-
selle ja varmasti monelle muulle Antti on 
tullut tutuksi kentällä sekä Golftiimillä joko 
töissä tai harjoittelemassa. Antti pelaa ke-
sässä noin 100 kierrosta Suomessa ja käy 
mahdollisuuksien mukaan 2 kertaa vuo-
dessa ulkomailla. Pelimäärä on valtava ja 
kentällä kiertäminen ja harjoittelu ovat asi-
oita, jolla tuloksia tehdään

Halusin tehdä tämän jutun  monestakin 
syystä, mutta yksi isoimpia innoituksia An-
tista kirjoittamiseen on syntynyt siitä, että 
varmasti monella ketkä kilpagolfia joskus 
haluavat harrastaa, on paljon oppimista 
termistä ”rakkaudesta lajiin”! Ei ole voinut 
muuta kuin ihailla nuoren pojan kasvamis-
ta isommaksi ja se työmäärä, jonka Antti 
lajiin laittaa on aivan mieletön!

Antti harjoittelee kesällä 5 kertaa viikos-

sa. 1,5 tuntia rangella + lähipeliä ja kierros 
golfia ja tämän päälle vielä fysiikkaharjoi-
tukset salilla ja kotona. Talvella Antti har-
joittelee 5 kertaa viikossa noin 2 tuntia ker-
rallaan golfia ja päälle hiihtoa ja muita fy-
siikkaharjoituksia. Valmentajana Antilla toi-
mii Jarno Hovila. He ovat tehneet yhteis-
työtä jo 3 vuotta. Vuoden Savon Golftiimin 
harjoitusryhmässä ja viimeiset kaksi vuotta 
kerran viikossa henkilökohtaisessa valmen-
nuksessa. Tavoitteena Antilla on puolittaa 
tasoitus joka vuosi ja viimeisinä vuosina se 
onkin hienosti onnistunut. Vuoden 2013 lo-
pussa tasoitus oli 6,6 ja tänä vuonna kau-
den lopussa 3,3. Ensi vuonna tarkoitus on 
vielä tasoitus puolittaa, mutta sitten pitäi-
sikin jo päästä plussan puolelle. Viiden vuo-
den tavoitteeksi on ajateltu ammattilaisek-
si pääsemistä ja sen eteen työtä tehdään 
koko ajan.

Isoin parantamisen kohde on jatkossa 
puttipeli ja sitä hän treenaakin paljon Golf-
tiimin hallilla talvella. Puttipelin harjoitte-
lu Mikkelin kentillä on hieman haastavaa, 
koska aika monesti kisakentillä on huomat-
tavasti nopeammat greenit, kuin Annilas-
sa tai Mikkelin golfissa joten paras paik-
ka puttipelin harjoitteluun on Savon Golf-
tiimin areenalla. Myös mentaalipuoli vaatii 
lisää kehittämistä ja se onkin Antin mieles-
tä iso asia mihin myös harjoittelussa ja pe-
laamisessa keskitytään. Halu menestyä an-
taa motivaatiota ja se ajaa eteenpäin itsen-
sä kehittämisessä.

Antti haluaa kiittää seuraa kaikesta tues-
ta jota on saanut ja kenttä on ollut hyväs-
sä kunnossa.

Marraskuussa 16 vuotta
Tasoitus: 3,3
Valmentaja: Jarno Hovila
Aloittanut golfin 7 vuotiaana
Opiskelee merkonomiksi

ANTTI VALJAKKA

TEKSTI: SIMO TUOMISALO
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Kesään mahtui monenlaista: 
Midnight Golf,  seuraot teluita 
mm. Har tolaa vastaan Annilassa 
ja vierasot telu Vanajanlinnaa 
vastaan. Naisten Kuppi,  Ryder 
Cup ja Kapteenien Kisa. Junio-
r itk in olivat ahkerana koko ke-
sän harjoit telemassa. 

KESÄLLÄ 2014

KUVA: OLLI KUMELA

KUVA: OLLI KUMELA

KUVA: OLLI KUMELA



OPASTEITA JA KIELTOTAULUJA GOLFKENTILLÄ
GPostin lukijat ovat jälleen bonganneet 
opasteita, varoituksia ja kieltotauluja golf-
kentiltä. Tällä kertaa ikuistetuksi tuli myös 
paarma-ansa  KeriGolfin kakkosväylän grii-
nillä (kuva vieressä).
Tällä sivulla myös opasteita Kiinasta Harri 
Marjalan kuvaamana (kuvat alla)

Viereisellä sivulla on Alice Virtasen kuva Nur-
mijärven Golfkentältä. Kaalimaalle ei kanna-
ta pallojaan huiskia!

Lispe Laitinen ikuisti Kaupunkiottelussa 
Lahden Takkulassa varoituksen tosi pitkistä 
lyönneistä! Vai varoitetaanko tässä lyömäs-
tä alle 600 metrisiä lyöntejä? Tämä varoi-
tustaulu varmaan siivitti kotijoukkueen Kau-
punkiottelun voittoon! 

KARTANON JOULULOUNAS 
11.-12.12. ja 15.-19.12. klo 12-15 

Hinta 28 €/hlö – Varaa pöytä 
omalle seurueellesi.

PUKINKONTTIIN 
Lahjaksi hyvää oloa: hemmottelu- ja 

hyvinvointilahjakortit 

PIKKUJOULUT
Liikunnallista yhdessä oloa, 

rantasauna & paljuilut, kartanon 
jouluherkkuja, revyyteatteria jne.

KARTANON JOULU-
PAKETTI TÄYSIHOIDOLLA

 23.-26.12. Hinta 399 €/hlö.

KYSY LISÄÄ 
IDEOITA JA TARJOUSTA 

MYYNTIPALVELUSTAMME!

Puh. 044 020 3320 tai 
myyntipalvelu@kyyhkyla.fi

PAREMPIIN HETKIIN

JOULUN AIKA KYYHKYLÄSSÄ

KYSY LISÄÄ 

WWW.KYYHKYLA.FI
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11.-12.12. ja 15.-19.12. klo 12-15 

Hinta 28 €/hlö – Varaa pöytä 
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KYYHKYLÄN KARTANO Kyyhkyläntie 6 A, 50700 Mikkeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AINA UUTTA JA MIELENKIINTOISTA! 
 
 

AVOIN YLIOPISTO-OPETUS 
Taidehistorian perusopintoja 15 op (HY), lähiopetus  alk. 10.10.2014 
Estetiikan perusteet 5 op (HY), lähiopetus alk. 21.2.2015 
 

ELÄVÄ ARKI – luentosarja 
Venny Soldan-Brofeldt - äiti, taiteilija ja taidekasvattaja  
Ke 1.10.2014 klo 14-15.30, taidehistorioitsija, FM Tiina Ottela 
Estetiikka ja makuasiat?  
Ke 15.10.2014 klo 14-15.30, FT Kalle Puolakka, Helsingin yliopisto 
Tolvajärven taistelu – talvisodan käännekohta 
Ke 12.11.2014 klo 14-15.30, dosentti, FT Teemu Keskisarja, Helsingin 
yliopisto 
Edith Södergran - Itsetietoinen runoilija ja moderni nainen 
Ke 19.11.2014 klo 14-15.30, FT Agneta Rahikainen 
Miten Suomi ja suomalaiset kestävät murroksen? 
Ke 4.2.2015, klo 14-15.30, professori Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto 
Aino ja Jean Sibeliuksen yksityiselämää kirjeiden kertomana 
Ke 11.2.2015, klo 14-15.30, tietokirjailija SuviSirkku Talas 
 

Kirjallisuuskoulutuspäivä Iloa ja ilottomuutta - uusia kirjoja  
To 13.11.2014, kirjallisuuskriitikko, FM Kaisa Neimala 
 

Hyvä kirjoitustaito kilpailuvalttina 
To 12.2.2015, toimittaja-tiedottaja, FM Marsa Luukkonen 

Mikkelin kesäyliopisto, p. 015 210 300, 015 150 700 

www.mikkelinkesayliopisto.fi 

 

MIKKELIN
KESÄYLIOPISTO
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TEKSTI JA KUVA: JORMA HIETANEN

SAIMAA SENIOR SCRAMBLE TOURIN VIIDES 
KAUSI ON TAKANA

Kahdentoista Itä-Suomen alueen seurojen seniorien yhteis-
työnä syntynyttä Saimaa Senior Scramble Touria pelattiin 
tänä vuonna jo viidettä kertaa.

Tourin keskeisenä tavoitteena on 
saattaa yhteen alueen golfseniorei-
ta ja tutustuttaa heitä naapuriseu-
rojen kenttiin rennossa hengessä il-
man kilpailullisia menestymispaineita.  
Suuren suosion saavuttaneen tourin jär-
jestelyistä vastasi tänä vuonna Rantasal-
men Golf, Hankasalmen Revontuli Golf, 
KeriGolf, Imatran Golf, Tarina Golf ja Kar-
tano Golf.

Kuten aiemminkin RanG sai luvan aloit-
taa Tourin kilpailujen järjestelyt. Touko-
kuun 8 päivänä kilpailtiin 9-reikäisestä ken-
tästä johtuen kahdessa eri yhteislähdössä. 
Viidenkymmenen ilmoittautuneen joukku-
een lähdöt oli jaettu aamu- ja iltapäiväläh-
töihin. Tämä on toimiva ratkaisu näille ”pie-
nille” kentille. Seurastamme osallistui kol-
me joukkuetta, joista paras oli pari Jantu-
nen/ Kärkkäinen 40 pisteellä sijalla 9.

Seuraava osakilpailu oli toukokuun 22. 
päivä Hankasalmella Revontulen kentällä. 
Täälläkin GP:n senioreita oli kolmen jouk-
kueen verran. Ja jälleen kaksikko Jantunen/ 
Kärkkäinen sijoittui parhaiten. Yhden pykä-
län pudotus edellisestä ja sijoitus 10. pistei-
tä tällä kertaa 42.

Kauden kolmas osakilpailu käytiin Keri-
mäellä heti Juhannuksen jälkeen 26 päivä. 
Sää oli kolea, mutta se tuloksiin paljonkaan 
vaikuttanut, ilmoittautuneiden 58 joukku-
een paras oli KarG:n pari Marola/ Roivas 43 
pisteellä. GP edusti vain Ari Karjola/ Seppo 
Nykänen pisteitä 37 ja sijoitus 31.

Täysi kentällinen senioreita hikoili li-
ki kolmenkymmenen asteen paahtavas-

sa helteessä, kun Saimaa Senior Scramble 
Tourin neljäs osakilpailu pelattiin Imatralla 
torstaina 24. heinäkuuta. Kilpailuun osal-
listui kaikkiaan 59 paria eli 118 yksittäistä 
pelaajaa.

Ennen kilpailukierrosta jaetun peliohjeis-
tuksen yhteydessä SSSTourin järjestelytoi-
mikunnan puheenjohtaja Veikko Purhonen 
muistutti vielä vajaan kahden viikon takai-
sesta murheellisesta tapahtumasta Jo-
roisten Kartanogolfin kentällä. Arvaamat-
toman nopeasti puhjenneessa ukonilmas-
sa salamaniskuun menehtyi seuran aktiivi-
golfari ja SSSTouriakin kiertänyt Matti Aa-
li, jonka muistoa osanottajat kunnioittivat 
hetken hiljaisuudella.

Tässäkin osakilpailussa tehtiin hyviä tu-
loksia, sillä tulostaso oli mainio. Kahden-
kymmenen parhaan parin joukkoon ei 
mahtunut alle 40 pisteen tuloksella. Osa-
kilpailun voittoon pelasivat Karelia Golfin 
Eila Ilmakangas / Maire Peltonen 44 pis-
teen tuloksella. Ainoa edustajamme oli pa-
ri Jantunen/ Kärkkäinen, tulos 39 p. ja si-
joitus 23.

SSS-Tourin viides osakilpailu Tari-
nagolfissa 14. elokuuta saatiin viedä lä-
pi hyvässä pelisäässä. Kilpailuun oli il-
moittautunut 48 joukkuetta, mutta 
enemmänkin olisi mahtunut mukaan.  
Kilpailun voittotulos oli 44 pistettä. Sen pe-
lasivat Joroisten Kartanogolfin Väinö Kau-
hanen ja Timo Koivula. Ainoa edustajamme 
pari Jantunen / Kärkkäinen epäonnistuivat 
pelissään saavuttaen vain 30 pistettä. Sijoi-
tus oli häntäpäässä.

Oman mausteensa Tari-
nan kilpailuun toi median 
läsnäolo aamuinfossa. Ylen 
aluetoimituksen ja Viikko-
Savon toimittajat halusivat 
tietää mm. miksi seniori-
ikäiset pelaavat golfia. Vas-
taushan oli se usein kuultu: 
hyvä ja terveellinen liikunta 
hyvien ystävien kanssa. 

Viidettä kertaa pelattu Saimaa Senior Sc-
ramble Tour huipentui torstaina 4. syyskuu-
ta loppukilpailuun Joroisten Kartanogolfis-
sa. Finaalia isännöinyt savolaisseura kahmi 
tällä kaudella kaksi kärkisijaa ja sai kymme-
nen parhaan joukkoon peräti kuusi joukku-
etta. Finaaliin oli ilmoittautunut 54 joukku-
etta, mutta valitettavasti kiertueen menes-
tynein parimme Jantunen/ Kärkkäinen jou-
tui jäämään kisasta pois. GP:n värejä puo-
lustivat pari Karjola / Nykänen, ollen sijal-
la 32 pistein 36. Kilpailun paras oli KGol-
fin pari Kekkonen / Suhonen 44 pisteellä. 
Kokonaiskilpailun voittivat Kartanogolfin 
Väinö Kauhanen ja Timo Koivula, joiden 
kolmen parhaan osakilpailun yhteistulos 
oli 130 pistettä. Kari Salmela ja Tapio Vir-
tanen käyttivät niin ikään kotikenttäedun 
hyväkseen nousten 128 pisteen turvin vii-
denneltä sijalta toiseksi. Ennen loppu-kil-
pailua Tourin kärkipaikkaa hallussaan pitä-
neet Karelia Golfin Matti Tolvanen ja Urpo 
Varis jäivät 127 pisteeseen joka riitti prons-
sille. GP.n edustajat Jantunen/ Kärkkäi-
nen oli lopulta sijalla 14 pistein 121,  toinen 
Touria ahkerammin kiertänyt parimme Kar-
jola / Nykänen keräsi 109 pistettä, joka riit-
ti sijalle 47.

Tämän kauden kilpailuihin osallistui kai-
ken kaikkiaan 323 joukkuetta, joka tekee 
keskimäärin n. 54 paria per osakilpailu. 
Kussakin kisassa jaettiin normaali palkin-
tojen lisäksi arvontapalkintoja osallistujien 
kesken. Kiertueen sponsorit mm.  Kuopi-
on Rauhalahden kylpylä, Siilinjärven Kun-
nonpaikka, Holiday Club Imatra, Saimaan 
Laivamatkat, Carlsson Kuopio, Kytäjä Golf, 
Vanajanlinna, Savonlinnan Golfshop, Lo-
mamatkat ja monet muut yritykset olivat 
lahjoittaneet erilaisia lahjakortteja palkin-
noiksi.

Ensi vuonna Golf-Porrassalmi on jälleen 
järjestelyvuorossa ja alustavasti päivämää-
räksi on sovittu torstai 11.6. 

SSSTourin vetäjät,  istumassa sihteeri  Ossi Sorjonen 
ja puhumassa Veikko Purhonen. Molemmat edustavat 
Imatran Golf ia.
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Oli torstai-aamu 5. kesäkuuta.  Soitin Pe-
pelle pyytääkseni häntä golf-kentälle Anni-
laan. Mielestäni oli aika saada jatkoa perin-
teisen tiukoille ja hauskoille skinikisoillem-
me. Pepen puhelin ei vastannut.  Pari tun-
tia myöhemmin soi oma puhelimeni.  Pe-
pen vaimo Anneli soitti ja kertoi murheelli-
sena itkunsekaisella äänellä, että Pepe oli 
aamuyöstä menehtynyt Mikkelin Keskus-
sairaalassa.  Niin minun kuin Eilankin jär-
kytys oli suuri.  Helteisen päivän kauneus 
tuntui yhtäkkiä kadonneen.

Pepe oli edellisenä maanantaina tullut 
sairaalaan keuhkokuumeen vuoksi.  An-
tibiootit näyttivät purevan ja Pepe odotti 
pääsevänsä viikonlopulla kotiin ja vähitel-
len taas golf-kentille.  Toisin oli kuitenkin 
säädetty.  Sydän petti ja Pepe nukkui pois.

Pepe oli kuollessaan 71-vuotias.  Hän 
muutti perheineen Helsingistä Mikkeliin v. 
1979 Helprint Oy:n muuton myötä.  Hän oli 
yksi niistä lähes 200 helsinkiläisestä, jotka 
tuolloin asettuivat Mikkeliin asumaan.

Tutustuin Pepeen puolisen vuotta myö-
hemmin aloittaessani Helprint Oy:n tj:na.

80-luvun alussa Pepestä tuli Helprint 
Oy:n ostopäällikkö.  Hän vastasi ennen 

kaikkea yhtiön materiaalihankinnoista.  
Elämänsä aikana Pepe osti lähes miljoona 
tonnia painopaperia suomalaisilta ja muil-
ta pohjoismaalaisilta paperitehtailta.

Pepe oli ulospäin suuntautuva, avoin 
ja aina hyväntuulinen persoona.  Hän tu-
li erinomaisesti toimeen kaikkien ihmisten 
kanssa.  En muista, että Pepe olisi koskaan 
suuttunut jollekulle.  Tiukkana ja vaativa-
na hän toki ostopäällikkönä osasi olla, mut-
ta aina rakentavassa ja reilussa hengessä.  
Materiaalitoimittajat arvostivat korkealle 
näitä ominaisuuksia.

Työssään Pepe loi mittavan henkilösuh-
deverkoston erityisesti paperi- ja painovä-
riteollisuuteen.  Jotkut näistä henkilösuh-
teista jatkuivat Pepen eläkkeelle siirryttyä 
ystävyyssuhteina.

V. 1994 aloitimme samoihin aikoihin gol-
fin opettelun.  Saatoimme pikkuhiljaa vas-
tata myönteisesti joihinkin teollisuudel-
ta tuleviin golfkisakutsuihin.  Pari vuotta 
myöhemmin kutsuimme itsekin yhteistyö-
kumppaneitamme Mikkelin Musiikkijuhlille 
ja seuraavana aamuna Annilassa pelatta-
vaan scramble-kisaan.  Vuosittain toistuva 
tapahtuma sai suuren suosion.

Runsaat kymmenen vuotta sitten jäim-
me molemmat samoihin aikoihin eläkkeel-
le.  Minut valittiin GP:n puheenjohtajaksi v. 
2002.  Pari vuotta myöhemmin Onervan 
jätettyä senioritoimikunnan pyysin Pepeä 
ottamaan senioreitten vetovastuun.  Tätä 
tehtävää Pepe hoiti lähes kymmenen vuot-
ta – ja hoitikin hyvin!  Jo työelämässä olin 
oppinut luottamaan Pepeen.  Kun hän otti 
jonkun tehtävän hoitaakseen, hän hoiti sen 
viimeisen päälle.

Myös golfin parissa Pepe oli pidetty hen-
kilö, niin GP:ssä kuin muissakin yhteistyö-

seuroissa.  Kukapa ei voinut olla pitä-
mättä aina iloisesta, hyväntuulisesta ja hy-
vin pelaavasta golffarista!  Kauas kuuluva 
”aijaijai” oli Pepen ainoa reaktio, kun lyönti 
joskus meni pahasti pieleen.

Pepe voitti kerran seuran seniorimesta-
ruuden ja kahdesti veteraanimestaruuden, 
viimeksi vuosi sitten.

Uskon, että varsin moni meistä GPläi-
sistä Eilan ja minun lisäkseni kaipaa Pepen 
iloista seuraa.  Hänen seurassaan ei peli-
kierroksella koskaan ikävystynyt.

Skinikisamme olivat aina jännittäviä ja 
värikkäitä.  ”Kannustimme” toisiamme 
suorasukaisesti, mutta aina pilke silmäkul-
massa.

Syvästi Pepeä, pitkäaikaista työtoveria, ys-
tävää ja pelikumppania kaivaten,

Olli Kumela

IN MEMORIAM
PENTTI ”PEPE” LEINONEN



Golf-Porrassalmi kuuluu Alueelle IV. Mui-
ta seuroja on HCGolf, IG, IGS, KaaG, KeG, 
KosG, KG, LaG,MG, PuulaG, RanG ja VG. 

Tällä kaudella osakilpailujen järjestely 
vuorossa olivat 12.6. Iitti Golf /IGS, 

Alue Tourin kilpailut koko Suomessa 
ovat pääosin sovittu pelattaviksi tiistaisin 
ja niin meidänkin alueella. Iitin osakilpailu 
oli alustavissa suunnitelmissa sovittu tiis-
taille 10.6. Kevään aikana asia kuitenkin 
muuttui ”hovissa” ja uusi päivämäärä oli 
torstai 12.6., joka taas aiheutti muutoksia 
SSSTourin aikataulutukseen ja monen seu-
ran kilpailukalenteriin. Kilpailu käytiin kui-
tenkin runsaan osanottajan joukon voimin, 
M55 37, M65 40 ja N 50 15 pelaajaa eli yh-
teensä 92 kilpailijaa. Naisten sarjassa GP:n 
Tuula Suhonen oli toinen.

Heinäkuun ensimmäisen päivän kisat oli 
jaettu Puulan ja Rantasalmen kesken. M65 
ja N50 pelasivat Puulagolfin kentällä ja sa-
mana päivänä M55 seniorit mittelivät Ran-
tasalmella RanG vieraina. Näin toteutettu-

na näillä 9-reikäisillä kentillä saatiin kisat 
käytyä jouhevasti läpi. Puulalla M65 sarjas-
sa Kari A. Liikanen oli 10. ja naisten N50 
sarjan voitti Tuula Suhonen. Rantasalmel-
la M55 sarjassa Jarmo Suvisuo oli viides ja 
Jorma Koljonen kuudes. Osanottajia Ran-
tasalmella 25 miestä ja Puulalla N50 15 ja 
M65 38 yhteensä 53 pelaajaa. 

Alue Tourin alkukilpailujen kolmas eli vii-
meinen osakilpailu järjestettiin kentälläm-
me Annilassa elokuun viidentenä. Kilpai-
luun oli ilmoittaunut kaikkiaan 78 pelaa-
jaa. Naisten N50 sarjassa oli vakio määrä 
15 kilpailijaa. GP:n Eila Kumela oli kolmas 
ja Malla Vanhanen viides. M55 sarjan 30 
pelaajan joukossa Jarmo Suvisuo oli kol-
mas ja Esko Ahola viides. Veteraanien eli 
M65 sarjan voiton vei Kari A. Liikanen, Las-
se Miettinen oli kahdeksan perässään Kari 
Ora yhdeksäntenä.

Kokonaiskilpailussa tuli seurallemme 
mukavasti menestystä, sillä finaaliin Mas-
kuun Kankaisten Golfpuistoon 6.9. sai kut-

sun joka sarjasta yksi GP:n jäsen, N50 Tuu-
la Suhonen, M55 Jarmo Suvisuo ja M65 Ka-
ri A. Liikanen. Miesten kilpailumatkasta on 
juttu toisaalla lehdessämme.

Alue Tourin tulevaa kautta luotaava ko-
kous pidettiin Imatralla IG:n klubilla 24.9.. 
GP:n edustajina olivat Seppo Jantunen ja 
Jorma Hietanen. Tilaisuudessa lyötiin alus-
tavasti lukkoon ensi vuoden kisakalenteri, 
kilpailut käydään yhteislähtöinä, joten MG 
järjestää kisan siten, että N50 ja M65 pe-
laa aamupäivällä ja M55 iltapäivälähdöllä. 
Kokouksessa kahdeksan vuotta aluekoor-
dinaattorina toiminut Matti Ruokolainen 
(KosG) luovutti vetovastuun Imatran Golfia 
edustavalle Ossi Sorjoselle.

Tähän asti Ossi on toiminut mm. SS-
STourin sihteerinä, joka tehtävä varmaan 
siirtyy jonkun muun hoidettavaksi. Golf-
Porrassalmi toivottaa Ossille onnea ja me-
nestystä uuteen tehtävään!

TEKSTI JA KUVA: JORMA HIETANEN

SENIORIEN ALUE TOUR

Kuvassa M65 sar jan voit taja Kari  A Liikanen palk it tavana Annilassa.
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SENIORIEN 
ALUE TOUR 
FINAALI 
MASKUSSA

TEKSTI JA KUVA: JARMO SUVISUO

Seniorien Aluetourin loppukilpailu pe-
lattiin syyskuun ensimmäisenä lauantaina 
Maskun Kankaisten Golfpuistossa, joka on 
Turun lähellä. Kari A Liikanen ja Jarmo Suvi-
suo olivat edustamassa seuraamme. Lop-
pukilpailun paikat saavutettiin kesän aika-
na kolmessa alkukilpailussa, joista kahden 
parhaan tulos otettiin huomioon. 

Loppukilpailu pelattiin kolmessa eri sar-
jassa ja osallistujia oli 116. Maskun kenttä 
oli viritetty kisakuntoon. Lippujen paikat 
olivat hyvin haastavat. Liukkaat viheriöt 
tekivät pelaamisen tarkaksi ja tuloksen te-
keminen oli haastavaa. Edustajamme kerä-
sivät enemmän kokemusta kuin palkintoja. 
Ensi vuonna yritämme uudestaan, toivot-
tavasti paremmalla onnella.

Lauantaina 20.9.2014 pelatussa Suomen Talotek-
niikka Openissa joutui Seppo Hujanen jakamaan 
kahdeksan vuotta sitten pelaamansa kenttäennä-
tyksen 67 lyöntiä. Seuramme juniori Antti Valjak-
ka (15 v) pelasi huiman kilpailukierroksen 31 + 36 
lyöntiä, ja sivusi näin kenttäennätystä.
Samassa ryhmässä pelannut Hujanen sai ihastel-
la tämän lahjakkaan juniorin pelaamista ja todistaa 
kenttäennätyksen sivuamista. Suomen Talotekniik-
ka Open -kilpailun miesten sarjan voitti odotetusti 
Antti Valjakka. Naisten sarjassa voiton vei Sari Kää-
riäinen.

ANTTI HAASTAA 
SEPON



Suomen golf otti olympiahistoriansa ensiaskeleet Oliver 
Lindellin ja Sandra Salosen toimesta Nuorten Olympialaisis-
sa Nanjingissa elokuussa 2014. Allekirjoittanut sai kunnian 
olla mukana valmentajan/huoltajan statuksella. 

Suomen joukkueeseen kuului 14 urheili-
jaa. Kahden golfarin lisäksi oli yksi purjeh-
tija, nyrkkeilijä, ampuja, kaksi voimistelijaa, 
kaksi beachvolleyn pelaajaa ja neljä uima

ria. Ainoan mitalin, pronssin, saavutti jou
siampujatyttömme. Joukkueen mukana oli 
myös Olympiakomitean nimeämä Young 
Ambassador, taitoluistelija Laura Lepistö.

Matka alkoi maanantaina 11.8. lennolla 
Shanghaihin. Sieltä jatkettiin viiden ja puo-
len tunnin bussimatkalla kisakylään. En-
simmäisinä päivinä oli selviydyttävä viiden 
tunnin aikaerosta ja noin vuorokauden kes-
täneen matkan rasituksista. Hyvinhän se 
meiltä nuorilta onnistui. Golfkentälle pääs-
tiin jo toisena päivänä, mutta vain rangelle. 
Siellä vietimme kaksi seuraavaakin päivää. 
Ennen kilpailuja oli kuitenkin kaksi harjoi-
tuskierrosta. Ensimmäiselle harjoituskier-
rokselle lähdettäessä tulivat mukaan myös 
paikalliset caddiet, Sandy ja Sun.   Kaikki 
kisan 64 caddietä työs-

kentelevät ko-
kopäiväisi-
nä juuri tällä 
Zhongsanin 
kansainvä-
lisellä golf-
klubilla. 

TEKSTI JA KUVAT: HARRI MARJALA

NUORTEN OLYMPIALAISET 
KIINAN  NANJINGISSA 
11.-29.8.2014

Suomen ensimmäinen virall inen 
golf lyönti  olympialaisissa. Tek ijänä 
Sandra Salonen.

Suomen ensimmäinen virall inen 
golf lyönti  olympialaisissa. Tek ijänä 
Sandra Salonen.
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Golfklubi on yksityinen. Pelaamaan pää-
sevät ainoastaan jäsenet ja viereiseen vii-
den tähden (paikallinen luokitus) Sofiteliin 
majoittuvat golfaajat. Klubi ja kenttä on ra-
kennettu 1930-luvulla. Tekipä mieleni ky-
syä, kenen iloksi se tehtiin tuon ajan kom-
munistisessa Kiinassa. Kenttä ja sen reuna-
alueet on kuitenkin kunnostettu uudelleen 
vuonna 2007 mm. Gary Playerin ja kolmen 
muun arkkitehtitoimiston yhteistyönä. Klu-
bitalo on erittäin iso kivestä ja marmoris-
ta rakennettu 3-kerroksinen talo, jossa voi 
kierroksen jälkeen vaikkapa rentoutua kuu-
massa porealtaassa. Kenttä on aikanaan 
raivattu tiheän kasvillisuuden sekaan. Nyt 
se on puistomainen ja avara, jonka kaune-
udessa silmä lepää. Toivottavasti ottamani 
valokuvat avartavat hieman näkökulmaa. 
Kerrottakoon vielä, että vuoden 2007 jäl-
keen klubi ja kenttä ovat saaneet lukuisia 
palkintoja ja huomionosoituksia eri tahoil-
ta. Klubi on palkittu muun muassa Kiinan 
parhaasta caddietoiminnasta, josta allekir-
joittanutkin pääsi nauttimaan.

Golfkisat alkoivat henkilökohtaisella ki-
salla. Oliver Lindell sijoittui hienosti vii-

denneksi jääden ai-
noastaan kaksi lyön-
tiä pronssiuusinnas-
ta. Tulos oli 212 eli -4. 
Viimeisellä kierroksel-
la hän rutisti hienos-
ti tuloksen 67, mikä oli 
päivän kolmanneksi 
paras saavutus. San-
dra Salonen pelasi ta-
saisesti, mutta yhtään 
hyvää kierrosta hän ei 
saanut aikaiseksi. San-
dran saldoksi tuli 229, 
jolla päätyi 23. sijal-
le. Ensimmäiset golfin 
olympiavoittajat ovat 
Italian Renato Parato-

re (WAGR 5.) ja Korean tyttö Soyoung Lee. 
Mainittakoon, että Ruotsin Marcus Kinhult 
(WAGR 6.) saavutti hopeamitalin. Osanot-
tajia kummassakin sarjassa oli 32.

Joukkuekilpailu ei lähtenyt oikealle rai-
teelle suomalaisten osalta. Tuloksena oli 
24. sija. Pelimuotona olivat Four Ball, Four-
some ja Singelit. Mainittavaa oli Sandran 
viimeisenä päivänä tekemä oma kierrosen-
nätys, 67 lyöntiä. Se oli paras tyttöjen tu-
los sinä päivänä. Joukkuekilpailun voitti toi-
sella uusintareiällä Ruotsi. Korea sai hope-
aa. Pronssiuusinnassa Italia voitti Tanskan.

Golfkisat oli hienosti järjestetty ja toimit-
sijoita oli useita satoja. Kuten alussa mai-
nitsin, pääsin kiertämään olympiakentän 
kilpailujen jälkeen. Olimme Islannin jouk-
kueen johtajan Andri Stefanssonin kans-
sa ainoat pelaajat koko päivänä! Meille oli 
järjestetty golfauto ja kaksi tyttöä caddiek-
si. IGF:n Dominic Wall oli hoitanut hienos-
ti asian klubin kanssa. Se oli unohtumaton 
kierros upealla kentällä.

Olympiakylä muodostui kymmenes-
tä 27-kerroksisesta juuri valmistuneesta 
kerrostalosta. Majoitus oli kuulemma pa-
rempi kuin missään olympialaisissa tähän 
mennessä. Sisäpihat oli tehty puistomai-
siksi kävelykatuineen ja vesialtaineen. Il-
taisin saimme ihailla kisakylän kerrosta-

lojen ulkoseiniin upotettujen valojen tans-
sia. Kävely bussiasemalle oli noin 500 met-
riä, mutta yleensä tulomatkalla pystyi seu-
raamaan useita erilaisia kiinalaisnuorten ja 
-lasten esityksiä. Totesin itselleni moneen 

kertaan, että Kiinasta löytyy valtava määrä 
taitavia yksilöitä ja ne taidot hankitaan to-
distettavasti jo nuorena. 

Ruokaloina oli viisi isoa hallia. Vaihtoeh-
toina oli kiinalaista, aasialaista, eurooppa-
laista, Välimeren ruokaa ym. Täytyy sanoa, 
että ne vain muistuttivat kovasti toisiaan ja 
vaihtelua ei kolmen viikon aikana ollut juu-
ri lainkaan. 



Avajaiset olivat huikea spektaakkeli. Suo-
men joukkueen johtajan Peter Brullin mu-
kaan ne vetivät vertoja aikuisten vastaavil-
le tapahtumille. Stadion oli loppuunmyyty, 
joten katsojia oli noin 60 000 henkeä. Mie-
leenpainuvin numero oli ”ihmispyramidi”, 
jossa arviolta 100 akrobaattia oli päällek-
käin 12 kerroksessa kiinnitettynä vaijereilla 
yläpuolella olevaan laitteeseen. Eipä men-
neet narut kertaakaan solmuun. Ainoa, mi-
tä jäin avajaisissa odottamaan oli massiivi-
nen ilotulitus.

Sää Nanjingissa on trooppinen. Meillä oli 
kuulemma tuuria, sillä viime vuonna läm-
pötila oli tähän aikaan ollut +37-40 astet-
ta. Nyt se oli päivällä +29-33 celsiusta ja 
öisinkin yli 20 astetta. Tähän kun lisätään 
Singaporen kaltainen kosteus niin voi ym-
märtää, että nestettä tihkui ulos kropasta 
ja vesipullo oli oltava jatkuvasti mukana.

Mitä Kiinasta ja Olympialaisista jäi mie-
leen?

Kiina ja Nanjing olivat satsanneet kisoi-
hin mielettömästi aikaa, rahaa ja resursse-
ja. Pelkästään paikalliselta yliopistolta oli 
kisaorganisaatiossa 20 000 vapaaehtois-
ta. Tähän kun lisätään bussi- ja autonkul-
jettajat sekä turvallisuushenkilöstö, pääs-
tään varmasti 25  000 toimitsijaan. Pel-
kästään bussikuljetuksiin oli varattu 800 

henkilöä. Panostus kisoihin näkyi kaikkial-
la: banderolleja, plakaatteja ja jättimäisiä 
kukkaistutuksia sekä maskotti Lelen kuvia.

Nanjing oli erittäin siisti kaupunki. Ros-
kia ei näkynyt missään. Ilma oli lämmin 
sekä kostea. Hiki oli jatkuvasti läsnä eikä 
suihku tuonut helpotusta kuin vasta illan 
viilentyessä. 

Pilvenpiirtäjien iltavalaistukset olivat us-
komattomia. Eipä ollut energiasta pulaa. Ja 
kuka lie maksanut sähkölaskut.

Edellä on lyhyesti kuvattuna muutamia 
keskeisiä asioita. Antaa kuvien kertoa lo-
put. Voin vain todeta, että lähtisin tulevai-
suudessa mielelläni myös turisti-/golfmat-
kalle Kiinaan.

Harri Marjala

P.S  Ja tuli matkustettua luotijunalla 301 
km/h. Seisomapaikalla!
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HYVÄN TUULEN GOLF

KUVAt JA TEKSTI: JORMA HIETANEN

Perjantaina 8.8. pelattiin Hyvän Tuulen 
Golfin yrityssarja Annilan hyväkuntoisella 
kentällä. Mukana oli Hyvän Tuulen lähetti-
läänä tuore EM-mitalisti Marika Voss, jonka 
kanssa jokainen joukkue pelasi väylän 11. 
Jokainen joka pelasi väylän paremmin kuin 
neiti Voss palkittiin kisan jälkeen. Kolme 
pelaajaa oli vuorollaan taitavampia, kaksi 
voittoa irtosi birdiellä ja kolmas tuli par tu-
loksella. Taukokioskilla sai lisäksi joukku-
eensa ikuistettua samaan kuvaan viehättä-
vän lahjakkuuden kanssa. Osa joukkueista 
haastoi myös Marikan Lähimmäksi Lippua-
kisaan väylällä 2, useimmiten Marika voitti.

Kilpailuun osallistui 14 joukkuetta, ja 
pelimuotona oli Best Ball (pb). Yrityssar-
jan voittajaksi selviytyi upealla tuloksella 
51 pistettä Mikkelin Ammattikorkeakoulun 
joukkue, jossa pelasivat Heikki Siira ja Mar-
ja-Liisa Laitinen. Toiseksi sijoittui Nordean 
joukkue (Markku Kapanen, Mika Hasu) 49 
pisteellä, ja kolmanneksi Saimaa Golf Oy:n 
joukkue (Anneli Kaikkonen, Jukka Kaikko-
nen) 47 pisteellä.
Mukana olivat joukkueet seuraavista yri-
tyksistä:
Ahlström, Golf-Porrassalmi, LähiTapiola, 
Makuuni, Malmin Korupaja, Mikkelin Am-
mattikorkeakoulu, Mikalo Oy, Mikkelin kau-

punki, Nordea, Suur-Savon Osuuspankki, 
Saimaa Golf ja Valiokiinteistöt.

Hyvän Tuulen golfia jatkettiin lauantai-
na 9.8. naisten-, miesten- sekä pari/per-
hesarjoissa.

Naisten voittajaksi selviytyi Ritva Sjöman 
(KGV) pisteillä 36.  Toiseksi sijoittui Sirkka 
Puikkonen (GP) tuloksella 35. Samalla tu-
loksella kolmanneksi tuli Liisa Lemmetty 
(GP). Naisten sarjassa oli 16 osallistujaa.

Miesten sarjan voittaja oli 15-vuotias ju-
niorimme Eppu Ora huikealla pistemääräl-
lä 47. Toiseksi sijoittui Lassi Pöyry (GP) pis-
teillä 40. Kolmas sija Harri Marjalalle (GP) 
tuloksella 38 pistettä. Miesten sarjassa pe-
lasi 29 kilpailijaa.

Pari/perhesarjassa oli kova tulostaso sil-
lä Arja ja Petri Pylväs voittivat tuloksella 52. 
Kari ja Eppu Ora sijoittuivat toiseksi tulok-
sella 50. Ritva ja Harry Sjöman oli kolman-
tena tuloksella 49. Sarjaan osallistui 22 pa-
ria, ja pelimuoto oli myös Best Ball pb.

Kilpailujen tuotto lahjoitetaan Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Mikkelin yhdis-
tyksen kautta Mikkelin yläkoulujen tukiop-
pilastoimintaan. Lisäksi huomioimme sti-
pendeillä tukioppilaiden keskuudestaan 
valitsemia ”ykköstukioppilaita”. 

Tukioppilaat ovat 
8.-9. luokkalaisia, jotka koulutetaan toimi-
maan muiden oppilaiden kanssa ja heidän 
tukenaan. Tavoitteena on edistää toveri-
suhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuu-
ta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapii-
riä kouluissa.

Viikonlopun kilpailut onnistuivat loista-
vasti, ja kisat pelattiin teemaan sopivasti 
hyvällä tuulella! Ilmapiiri oli iloinen ja kan-
nustava, sää suosi pelaajia ja kilpailuissa 
saatiin huikeita tuloksia ja uusia voittajia! 

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille  jouk-
kueille ja pelaajille! Ensi vuonna pelataan 
taas!



KOLJONEN JA KULJU 
LYÖNTIPELIMESTAREIKSI

KUVAT JA TEKSTI: LASSE MIETTINEN

NUORET RYNNISTIVÄT vahvasti GP:n mestaruuskilpai-
lujen yleisessä sarjassa. Antti Koljonen (20) otti miesten 
mestaruuden ennen toista nuorukaista Antti Valjakkaa, 
joka vielä pari vuotta sitten juhli voittoa junioreissa.  Anne 
Kulju oli jälleen ykkönen naisten sarjassa.
Vain 80 pelaajaa osallistui tämän vuo-
den mestaruuskilpailuihin. Lienee-
kö uusi ajankohta elokuun alku syynä 
poissaoloihin, sillä se on parasta mar-
jastusaikaa. Erityisesti naiset ja juni-
orit taisivat olla vattuja keräämässä                                                                                  

Viime vuonna mestaruuskisoissa oli 102 
osanottajaa, joka on noin kymmenen pro-
senttia jäsenistä. Nyt jäätiin noin kahdek-
saan prosenttiin.  Seniori- ja veteraanisar-
joissa oli runsaasti pelaajia, mutta juniorit 
loistivat poissaolollaan.

Naisten mestarin Anne Kuljun lisäksi 
Harri Marjala uusi mestaruutensa. Marja-
la otti toisen voittonsa miesseniorien sar-
jassa. Seuran kapteeni uusi mestaruuten-
sa viiden lyönnin erolla Jorma Koljoseen ja 
kahdeksan lyönnin erolla Pekka Mattilaan.

Uusia mestareita Antti Koljosen ohel-
la Saimi Piispa naisten seniorisarjassa ja 
Lasse Miettinen miesveteraanien sarjassa.

Naisten osanoton vähäisyyden vuoksi 
seniori- ja veteraanisarjat jouduttiin tänä 
vuonna yhdistämään yhdeksi kilpailuksi. 
Saimi Piispan jälkeen Malla Vanhanen ot-
ti hopeaa ja Marja-Liisa Laitinen pronssia.

Tiukin kamppailu mestaruudesta käy-
tiin miesten veteraanisarjassa. Lasse Miet-
tinen ja Kari A. Liikanen päätyivät kahden 
kierroksen jälkeen tasatulokseen 152, jo-
ten mestaruus ratkaistiin jatkorei´illä. 
Miettinen ratkaisi sen edukseen kakkos-
reiän birdiellä molempien tehtyä ykkösrei-
ällä parin.

Veteraanimestaruus on Miettiselle en-
simmäinen. Vuosi sitten hän hävisi voiton 
Pertti Leinoselle yhdellä lyönnillä. Aiemmil-
ta vuosilta Miettisellä on neljä mestaruut-
ta senioreista.

Antti Koljosen menestys GP:n mesta-
ruuskilpailuissa on ollut nousujohteinen. 
Kaksi vuotta sitten hän oli seitsemäs, viime 
vuonna neljäs ja nyt tuli mestaruus. Kamp-
pailu voitosta oli tänä vuonna kolmen An-
tin välinen koitos. Koljonen lähti päätös-
päivään yhden lyönnin Antti Valjakan ta-
kana mutta neljä lyöntiä ennen Antti-Pek-
ka Mäkelää. Kärkikolmikosta Koljonen oli 
päätöspäivänä parhaimmassa iskussa ot-
taen voiton neljällä lyönnillä.

- Pääni taisi kestää loppuun asti muita 
paremmin, hän arvioi mestaruutensa sa-
laisuudeksi.

Viime vuoden mestari Olli Suvisuo sijoit-
tui tänä vuonna viidenneksi. Uusia nimiä 

Kolmas ker ta sanoi toden Ant t i 
Koljoselle.  Hän osallistui  kol-
mannen kerran miesten sar jaan 
GP:n mestaruusk isoissa ja ny t 
tuli  voit to. – Viime vuonna joka 
k ierrok sella tuli  yk si  iso tulos, 
joka pilasi  mahdollisuuteni.
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yleisen sarjan kärkikuusikossa ovat Mikko 
Usva (4:s) ja Juha Kääriäinen (6:s). 
Uusi mestari on harrastanut golfia kymme-
nisen vuotta. Nyt 20-vuotias Antti innostui 
lajista isänsä innoittamana.

– Tasoitukseni on ollut kolmen hujakoil-
la jo muutaman vuoden. Viime vuosina ke-
hitystä on tapahtunut lähinnä pääkopan si-
säpuolella. Olen pelannut muutaman vuo-
den ajan nuorten aluetoureja ja Finnair Ju-
nior Tour -kisoja muutaman vuoden ajan. 
Kirkkainta menestystä ei ole kuitenkaan 
tullut, vaan parhaimmillaan kakkossijoihin 
on ollut tyytyminen.

Uran paras noteeraus on tähän men-
nessä Puula Golfissa takatiiltä pelattua 67 
lyönnin tulos, mikä on peräti viisi alle ken-
tän parin.

Antti kertoo harjoittelevansa tällä hetkel-
lä 3-4 kertaa viikossa. Rangella hän ei eri-
tyisemmin viihdy, vaan katsoo oppivansa 
parhaiten pelaamalla. Hän sanoo valmen-
tautuvansa nykyään itsekseen.

– Tunnen itse parhaiten lyöntini ja myös 
sen, mikä siinä on vikana. Osaan sen sil-
loin itse helposti korvata. Toki myönnän, 
että PGA pro Jarno Hovilasta on ollut pal-
jon hyötyä urani aikana.

Antti Koljonen kertoo pelaavansa 60–80 
kierrosta. Työt ja sää vaikuttavat kierrosten 
määrään. GP:n mestaruuskisoissa hän sa-
noo pelanneensa aina miesten sarjassa.

– Kun pelaa jo nuorena kovia pelaajia 
vastaan, se kehittää mielestäni parhaiten. 
Golfarina tähtään omaan tyytyväisyyteen, 
eli silloin kun olen mielestäni tyytyväinen 
peliini ja se sujuu, niin golf on mukavaa. 
Tietenkin olisi mukava voittaa joku SM-mi-
tali joskus tulevaisuudessa.

Antti on työskennellyt tänä kesänä Anni-
lassa caddiemasterina. Hän sanoo nautti-
neensa työstä erittäin paljon.

– Meillä on siellä rento ja mukava ilma-
piiri. Pelaajatkin ovat mukavia ja kohteliai-
ta meitä nuorempia kohtaan. On mukava 
työskennellä lähellä rakastamaansa lajia.

Anne Kulju jatkoi voittokulkuaan naisten 
sarjassa. Nyt irtosi jo viides lyöntipelimes-
taruus peräkkäin.Tuloskin oli erinomainen. 
Anne pelasi kaikki kierrokset alle 80 lyön-
nin ja tuloksena oli 231. Sillä tuli ylivoimai-
nen voitto ennen Sanna Pietiäistä. Hän ot-
ti viime vuoden voittotuloksestaan pois pe-
räti 31 lyöntiä.

Anne Kulju kruunasi viikonloppunsa pe-
laamalla sunnuntain päätöskierroksen 74 
lyönnillä. Se on sama kuin hänen ennätys-
tuloksensa. Mikä on huiman kehityksen sa-
laisuus?

– Mulle sattui kesän parhaat kierrokset 
samaan mestaruuskisaviikonloppuun. Pe-
li oli nyt tasaista, vaikka takana ei ole kuin 
pari harjoitusta pelaamisen ohella, Anne 

kertoo.
Pelin kohenemisen taustalla vaikuttaa 
myös pari teknillistä asiaa. Annen grippiä 
muutettiin talvella täysin. Lisäksi hän hioi 
pitch-tekniikkaansa Jarno Hovilan golfkli-
nikalla.

– Ostin myös etäisyysmittarin. Koenkin 
erityisesti pitch-pelini parantuneen.

MIEHET 54 REIKÄÄ: 

1) Antti Koljonen 228 (75+77+76), 2) Ant-
ti Valjakka 232 (75+76+81), 3) Antti-
Pekka Mäkelä 236 (79+77+80), 4) Mik-
ko Usva 238 (84+76+78), 5) Olli Suvi-
suo 239 (81+82+76), 6) Juha Kääriäi-
nen 239 (80+78+81), 7) Simo Tuomi-
salo 241 (80+82+79), 8) Tero Mäke-
lä 247 (83+78+86), 9) Veli-Matti Kurtti 
248 (80+89+79), 10) Jani Laasonen 249 
(77+80+92), 11) Tapio Perko 254, 12) Ta-
pio Pyrhönen 254, 13) Lassi Pöyry 255, 14) 
Anton Holopainen 255, 15) Arto Turunen 
256, 16) Esa Parkkinen 258, 17) Mikko Ran-
ta 259, 18) Anssi Miettinen 259, 19) Jukka 
Kaikkonen 259) 20) Hans Ehrnrooth 261. - 
30 pelaajaa.

NAISET 54 REIKÄÄ: 

1) Anne Kulju 231 (78+79+74), 2) Sanna 
Pietiäinen 251 (83+87+81), 3) Sari Kääri-
äinen 267 (87+87+93).

SENIORIT M 36 REIKÄÄ: 

1) Harri Marjala 159 (80+79), 2) Jorma 
Koljonen 164 (81+83), 3) Pekka Mattila 
167 (80+87), 4) Matti Manninen 169 
(81+88), 5) Kari Ukkonen 170 (84+86), 6) 
Matti Suistomaa 172 (89+83), 7) Markku 
Ruotsalainen 173 (84+89), 8) Matti Val-
konen 174 (87+87), 9) Ari Karjola 176, 10) 
Kyösti Kiljunen 176, 11) Eero Laitinen 181, 
12) Pertti Laitasalmi 182. - 17 pelaajaa.

SENIORIT N 36 REIKÄÄ: 

1) Saimi Piispa 184 (96+88), 2) Malla Van-
hanen 192 (93+99), 3) Marja-Liisa Laiti-
nen 193 (102+91), 4) Sirkka Puikkonen 
195 (95+100), 5) Laila Kärkkäinen 202 
(94+108), 6) Eila Kumela 217 (108+109), 
7) Maija-Liisa Laitasalmi 223, 8) Tuire 
Häkkinen 226.

VETERAANIT M 36 REIKÄÄ: 

1) Lasse Miettinen 152 (73+79), 2) Kari 
A. Liikanen 152 (74+78), 3) Kari Ora 159 
(79+80), 4) Olli Kumela 162 (83+79), 5) 
Harry Kärkkäinen 167 (85+82), 6) Keijo 
Kiljunen 172 (93+79), 7) Esko Salminen 
172, 8) Tapio Leskinen 172, 9) Kari Häkki-
nen 172, 10) Erkki Horttanainen 175, 11) 
Pauli Reijonen 177, 12) Ilkka Henriksson 
180, 13) Heikki Loikkanen 180, 14) Mauri 
Miettinen 180. - 22 pelaajaa.

TÄYDELLISET TULOKSET: WWW.
NEXGOLF.FI/GP/TOURNAMENTS       

GP:N MESTARUUSKISAT/ 
LYÖNTIPELI



KESÄSTÄ 

Kulunut kesä on mennyt taas mukavasti 
rangella ja harjoitusalueilla. Uusia oppilai-
ta on käynyt harjoittelemassa kanssani ah-
kerasti ja yhdessä on etsitty sisältöä teke-
miseen jotta pelaaminen kentällä kehittyi-
si. Toiset käyvät luonani kun peli-ilo on ka-
teissa ja toiset ottavat tunteja halutessaan 
tulla paremmaksi. Parasta antia onkin eri-
laisten ihmisten kanssa työskentely ja hei-
dän golftoiveidensa kuunteleminen. 

Kokemukseni erityisesti kuluneelta kesäl-
tä on, että on tärkeää antaa palaute oppi-
laalle hänen omista vahvuuksistaan ja heik-
kouksistaan. 

Oppilaalle tulee yksinkertaistaa tekniset 
muutokset ja tavoitteet niin että hänkin ne 
ymmärtää. 

Ja ei uuden oppimisen tarvitse niin vai-

keatakaan olla, monet kerrat olen tunneil-
la nähnyt iloisia ilmeitä kun pallo ei kaar-
rakaan oikealle vaikka se aina ennen niin 
teki. Tai wedgellä pallo lentääkin helposti 
70m, ennen siihen oli saanut antaa kaik-
kensa että pallo meni edes rullimalla 50m. 
Nämä näkemäni fiilikset ovat minulle sitä 
parasta palautetta.

Erittäin iso asia kuitenkin kuluneessa ke-
sässä itselleni oli, että sain tehdä töitä pää-
osin ”omalla kylällä”, eikä aikaa mennyt au-
ton ratissa muille kentille ajamiseen kuten 
aiempina vuosina. Suuri kiitos siis asiak-
kailleni jotka tämän mahdollistavat! 

Opetuksen lisäksi pro shoppimme Aree-
nalla on alkanut tulla tutuksi yhä useam-
malle paikkakuntalaiselle ja lomailijalle. He 
ovat oppineet arvostamaan kehittyvää va-

likoimaamme ja erityisesti pro shop-vas-
taavamme, Tian, osaavaa palvelua. Tule-
van syksyn ja talven aikana tulemme jäl-
leen kehittämään tilojamme ja tarjontaam-
me Areenalla tämänkin osalta jotta valikoi-
mamme vastaa tulevalla kaudella vielä pa-
remmin asiakkaiden tarpeita. Tervetuloa 
siis jatkossakin kaupoille luoksemme, yh-
dessä saamme kehitettyä ja ylläpidettyä 
alueemme parasta pro shoppia!

TALVEA ODOTELLESSA

Talvella toimipaikkani on Savon Golftiimin 
Areena. Yhä useammat ovat ymmärtäneet 
talviharjoittelun merkityksen ja sen ettei 
golfin tarvitse pelkästään kesälaji. Teknii-
kan sekä taitojen ylläpitäminen ja paranta-
minen on jatkuva prosessi, hienot tilamme 
Areenalla mahdollistavat sen ympärivuo-

tisesti. Tulemme jälleen paranta-
maan harjoitusalueitamme mm. 
lisäämällä lyöntipaikkoja ja paran-
tamalla viihtyvyyttä. 

Yksityistuntien lisäksi tulen li-
säämään tulevalle talvelle ryhmä-
harjoituksia, näistä kuten muista-
kin talven uutisista tiedotetaan tar-
kemmin seuran tiedostuskanavien 
kautta. Seuran lähettämää sähkö-
postia siis tulee seurata pakkasil-
lakin!

 
Peli- ja opetusmatkoja järjestän 

tuttuun tapaan ja näistä löytyy in-
foa sivuiltamme www.golftiimi.fi. 
Muihinkin palveluihimme tutustu-
minen kannattaa aloittaa sieltä.

Kohti talvea mennään, mutta 
golfkauden ei silti tarvitse päättyä. 
Kiitokset vielä oppilailleni ja palve-
luitamme hyödyntäneille. Tavataan 
Areenalla!

Pro Jarno
Savon Golftiimi
jarno@golftiimi.fi
050-5506179
www.golftiimi.fi

PRO JARNO - KESÄN 
ANTIA JA AJATUKSIA 
TULEVASTA TALVESTA

TEKSTI JA KUVAT: JARNO HOVILA
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Golf on minulle erittäinen mieluinen har-
rastus. Voisi varmaankin sanoa, että pe-
li vei mukanaan. Mutta toinen lähes yh-
tä mieluinen harrastus on musiikki ja ni-
menomaan laulaminen. Olen vuosien mit-
taan tehnyt ns. karonkkalauluja mitä mo-
ninaisimpiin tarkoituksiin, syntymäpäivil-
le, eläkejuhliin, pikkujouluihin, väitöska-
ronkkaan jne. ja tekeleet on myös esitet-
ty. Karonkkalaulujen idea on tietysti se, 
että käytetään vanhoja ja tuttuja melo-
dioita, mutta tehdään niihin uudet sanat. 
Mitä paremmin pystyy hyödyntämään al-
kuperäisen tekstin ajatusta ja sanoja, si-
tä helpommin laulu syntyy ja on myös is-
kevämpi.

Olen etsinyt ja kysellyt golfin harras-
tajilta tiedossa olevia golf-aiheisia laulu-
ja, mutta tähän mennessä tulos on ollut 
kovin laiha. Koska golf-aiheisia lauluja il-
meisesti on kaiken kaikkiaan kovin vähän, 
haastan kaikki GP:n jäsenet ja muut tä-
män lehden lukijat sanoituskilpaan. Vuo-
den kuluttua, näillä näkymin 2015 heinä-
kuusa on Golf-Porrassalmen 25-vuotisjuh-
lat ja lupaan esittää kaikki minulle lähete-
tyt laulun sanat kyseisessä juhlassa. Ylei-
sö saa valita parhaat sanoitukset ja niiden 
laatijat tietysti palkitaan ruhtinaallisesti. 

Alla yksi esimerkki laulun sanoista, jotka 
alunperin syntyivät Juha Passin golf-mat-
kalla Rooman pohjoispuolella viimeisellä 
illallisella ennen kotimatkaa. Jarno Hovilan 
matkalla lauluun synty yksi säkeistö lisää. 
Pyydän anteeksi sekä Oskari Merikannol-
ta että Larin-Kyöstiltä, joiden tekemä on 
alkuperäinen kappale.

Matti Suistomaa GP:n puheenjohtaja

UUSI DRAIVERI

 
Ostin mä kaupasta draiverin uuden, vaan 
en lyöntiini suuntaa saanut
Aattelin ei ole onneni haltija, pelimiehen 
lahjoja mulle jaanut
Soi soiseli lahjoja jaanut. Ja draiveri päi-
vässä kiilsi
 
Näin minä proonkin kentällä kerran, kyse-
lin siltä jäykkyyttä varren
Pro sano swingis on aivan mettäss´ pallos´ 
siksi syvällä mättääss´
Soi soiseli syvällä mättääss´ . Mä kaikille 
mailaani näytin
 
Silloin mä tuskani ilmoille päästin, huonon 
draiverin nurkkaan siirsin
Aattelin pelkillä raudoilla lyödä, huonon 
draiverin toisille myödä
Soi soiseli toisille myödä. Ja draiveri him-
meeksi tummui
 
Sitten mä Hovilan kurssille läksin. Swingiä, 
grippiä oikeeksi sääsin
Mailanpää kun kulki sisältä ulos, lentokaa-
reen hieno ol´ tulos
Soi soiseli hieno ol´ tulos. Silloin heräsi toi-
vo!
 
Uuuden draiverin kouraani otin, hellästi 
kiinni kohdalta gripin.
Swingasin reilusti loppuun asti, asennon 
pidin minuutin tai kaksi.
Soi soiseli minuutin tai kaksi. Vihdoin se 
draiveri toimi!

Sävel: Oskar Merikanto  Itkevä huilu
Sanat: Matti Suistomaa

GOLFIA JA 
MUSIIKKIA

SÄÄNTÖPÄHKINÄN 2/14 
(SIVULTA 11) VASTAUS: 
SÄÄNNÖT 1-4, 13-2, 18-2A.  

Pelaajalle kolme rangaistusta: kaksi 
epätasaisuuden tasoittamisesta, sään-
tö 13-2, ja yksi pallon nostamisesta, 
sääntö 18-2a.  Pallon puhdistamisesta 
sen sijaan ei tule rangaistusta, sillä 
nostetun pallon saa puhdistaa paitsi 
ei silloin kun todetaan pallon pelikel-
vottomuutta, tunnistetaan palloa tai 
nostettaessa peliä auttava tai haittaava 
pallo. Jos pallon alastulojälki kuitenkin 
syntyy sen jälkeen, kun pelaajan pallo 
on pysähtynyt paikoilleen, saa hän 
säännön 1-4 mukaisesti pelialueella 
kunnostaa sen.  



Kulunut pelikausi oli säiden suhteen hyvin 
monipuolinen. Kun toukokuussa aloitimme 
seuraottelujen sarjan, olivat kentät olleet 
poikkeuksellisesti auki kesägriineille jo yli 
kuukauden!

Ensimmäinen koitos oli Joroisissa Karta-
no Golfin kentällä toukokuun lopulla. Mat-
kaan lähti 10 senioria. Tämän kolmiottelun, 
KGolf-KeG-GP, joukkuetulokseen lasketaan 
kuuden parhaan tulos.

Kotikentällään pelannut Kartano Golfin 
joukkue oli ylivoimainen saaden 204 pis-
tettä, GP:n kerätessä 179 p., näin KeG jä-
tettiin kolmanneksi pistein 173..

Imatran Golfin seniorit vierailivat ken-
tällämme kesäkuun alussa. Tähän tapah-
tumaan olikin ilmoittautunut mukavasti 
osanottajia kaikkiaan 48 jakautuen GP 29 
/ IG 19.

Kuten aina IG:n kanssa pelatessa, huu-
moria viljeltiin ja muutenkin tiukat pipot oli 
jätetty kotiin. Sen verran kuitenkin otettiin 
vakavasti, että voitto kirjattiin GP:lle pistein 
208–189. Lauri Kankkunen teki kilpailun 
parhaana seurallemme 40 pistettä.

Paikallispelit MG:tä vastaan aloitettiin 
Annilasta kesäkuun 9.. Ilmoittautuneita oli 
19 molemmilta seuroilta. Tasaisen kilpailun 
parhaaksi osoittautui MG:n Jorma Peippo-
nen 36 pisteellä. Toiseksi tuli samoilla pis-
teillä, mutta isommalla slopella pelannut 
GP:n Ari Karjola. Ottelun tasaisuutta kuvaa 

loppupisteet GP 197 p. vastaan MG:n 193 p.
Jos oli alkukesä mennyt säiden suhteen 

miellyttävästi, niin kaikki muuttui totaali-
sesti, kun Jyväs Golf tuli kylään. Aamulla 
ajaessani klubille Annilaan auton lämpö-
mittari näytti ulkolämpötilaksi + 3 astetta. 
Hetken kävi mielessäni jo kisan peruutta-
minen, mutta päätin katsoa kuitenkin sään 
mahdollista muuttumista. Puolisen tuntia 
ennen kisan alkua taivaalta tuli vielä hie-
noisesti räntää.

Koska ilmoittautuneita oli peräti 51 hen-
kilöä, totesimme yhteisesti, että kun kerran 
tänne on tultu, niin pelataan. Kuten keliolo-
suhteista saattoi päätelläkin, ei tulostaso 
kohonnut päätä huimaavaksi. 

Säästä riippumatta hyvät pelaa hyvin. 
CBA:n ollessa Harri Marjalan voittotulos 34 
p. Pudotti miehen tasoitusta 2x 0,1 = -0,2. 
Seppo Jantusen toinen sija samalla piste-
määrällä muutti hänen tasoitustaan -0,6. 
Ottelun vei nimiinsä GP pistein 193–181. 
Näin kiertopalkinto talvehtii Annilassa.

Toinen osakisa MG:tä vastaan käytiin 
Lentokentän Puistossa heinäkuun puoli-
välissä tarkemmin 17. päivä. Isännät osa-
sivat parhaiten kotikenttänsä väylät ja grii-
nit, sillä jäimme aivan ”jalkoihin”. Paras 
GP:n pelaaja oli Kari A.Liikanen, seitsemäs 
ja kun kuuden parhaan tulos huomioidaan, 
niin tulos oli laskemattakin selvä. No las-
kettiin se kuitenkin, MG:n 234 p ja GP.n 

209 p., näin ollen ensimmäisen osakisan 
niukka neljän pisteen johto kääntyi 21 pis-
teen tappioksi.

Elokuun lähestyessä puoliväliään GP:n 
seniorit matkasivat Imatralle. Kesän lopulla 
joukkueemme oli kutistunut jo yhdeksään 
henkeen. Tämä kilpailu pelattiin poikkeuk-
sellisesti kolmen seuran kisana siten, että 
IG pelasi sekä GP:tä että KeG:tä vastaan. 
Taistelimme Imatran hiukan kostealla ken-
tällä urhoollisesti, mutta emme voineet pa-
remmillemme mitään. Imatralaisten kovaa 
tuloskuntoa kuvaa hyvin se, että neljäntois-
ta parhaan joukkoon mahtui vieraista vain 
KeG:n Soili Pelkonen neljäs 39 p. ja GP:n 
Lasse Miettinen kolmastoista, pisteitä 35.. 
Voittaja IG:n Harri Virta sai kasaan 42p.. 
Seuraottelun voittaja IG sai kasaan 236p. 
Joka on huikea tulos n. 40 p / pelaaja.

Taitaa olla sanomattakin selvää, että IG 
vei suvereenisti tämän vuoden kilpailun. 
Pokaali jäi Imatralle yhteistuloksella 425 
p. meidän 384 pistettä vastaan.

Viikko Imatran kisasta ja matkustimme 
Hartolaan. Tämä ottelusarja pelataan pa-
rillisina vuosina Hartolassa ja parittomina 
Annilassa. Senioritoimikunnan puheenjoh-
taja valitsee kilpailuun 3 naisen ja 7 mie-
hen joukkueen. Valinta perusteena on ol-
lut, ei niinkään pelilliset taidot vaan aktii-
vinen osallistuminen seniorien toimintaan. 

Tämän ottelun voittajan ratkaisee 8 pe-

KESÄ SENIORIEN 
MATKASSA

Lippu pois! Gr iinil lä 16 put taa-
massa Markku Ruotsalainen, 
vuoroaan odot tamassa Alpo 
Leinonen ja Seppo Jantunen.

TEKSTI JA KUVA: JORMA HIETANEN
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laajan tulos, kuitenkin siten että kahden 
näistä tulee olla nainen. Tämän kertaisen 
kisan vei nimiinsä HaGK pistein 243- 210. 
Voittaja Hannu Tabell pelasi 39 p. ja mei-
dän paras Kari Ora sai 32 p.

Kesän viimeinen seniorien seuraottelu 
pelattiin Keri Golfin kentällä. Seuramme 
lähti matkaan hyvillä mielin, koska saim-
me tietää KGolfin edustuksen jäävä kah-
teen pelaajaan. Joroislaisethan olivat toi-
sena kahden kisan jälkeen pistein 403 GP:n 
407p. vastaan, joten heidän pistetilinsä ei 
kovin paljoa kasva. Keri Golf oli selvästi vii-
meisenä pistein 353 p, siis eroa GP:hen oli 
54 pistettä.

Taisin nuolaista ennen kuin tipahti. Niin 
aina. Itse kilpailussa kerimäkeläiset meni-
vät menojaan, kymmenen parhaan sakkiin 
mahtui vain yksi vieraspelaaja KGolfin Tuu-
la Nykänen ollen kolmas tuloksella 37 pis-
tettä. Kisan voiton vei KeG:n Juha Lumikko 
40 p., GP:n Kumela oli 11. ja paras meikä-
läinen pistein 29. Ja niinhän siinä kävi, että 
KeG jyräsi keräten 211 pistettä meidän saa-
dessa vain 150p., joten kokonaiskilpailukin 
kääntyi KeG:n voittoon. Lopulliset pisteet 
olivat KeG 564 p., GP 557 p. Ja KGolf 457 p.

Kesän aikana pelattiin myös seniorien 
kuukausikilpailut. Kesä-syyskuussa joka 
kuukauden toisena maanantaina pelatuis-
sa kisoissa oli yhteensä hieman yli 50 kil-
pailusuoritusta. Kilpailu voitosta ja muista-
kin sijoista oli tiukkaa ihan viimeiseen osa-
kisaan 8.9. saakka. Kokonaiskilpailun voit-
to ratkesi Olli Kumelan hyväksi hänen otet-
tuaan kauden toisen voittonsa. Kahdella 
voitolla ja yhdellä kakkossijalla Olli keräsi 
34 pistettä. Toiseksi tullut Heikki Arovuo 
voitti niin ikään kaksi kisaa, mutta kolmas 
kilpailu tuotti vain 5 pistettä, siten tulok-
seksi jäi 29 p.

Tulokset, kymmenen parasta, tasapistein 
palkintosijan ratkaisee paras sijoitus:
Olli Kumela 34 p.
Heikki Arovuo 29 p
Keijo Kiljunen 27 p.
Jukka Röyti 23 p.
Eila Kumela 18 p. (paras sij. toinen)
Tapio Leskinen 18 p. ( paras sij. kolmas)   
Jorma Hietanen 12 p.
Mauri Laitinen 7 p.
Jorma Koljonen 7 p.
Pekka Heikkinen 6 p.

Seniorien kilpailukausi päättyi edellis-
vuosien tapaan Ruska Golfiin 16.9. Tänä 
vuonna kilpailuun oli saatu lahjoituksena 
kiertopalkinto Pertti ”Pepe” Leinosen peri-
kunnalta. Upeassa syyssäässä 41 pelaajan 
voimin pelatun kisan naisten sarjan paras 
oli Malla Vanhanen 35 p., miesten sarjan 
voitti Kari Ora pistein 45 ja sai siten kilpai-
lun parhaalla tuloksella upean draiverin nu-
pin vuodeksi haltuunsa.  

Kiitoksia kaikille senioreille päättyneestä 
kaudesta! Ensi vuonna tavataan taas 
samoissa merkeissä!

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

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

Har tolan k isan naisten sar jan kolmannella Laila 
Kärkkäisellä on hymy herkässä.



RUOTSI SUURMAA MYÖS 
VAMMAISGOLFISSA

TEKSTI JA KUVAT: LASSE MIETTINEN

Tavoitteeni ei aivan toteutunut vammaisten MM-kisoissa 
lokakuun alussa. Tasoitusten perusteella osanottajalistas-
sa edellä oli 34 pelaajaa, joista kolme onnistuin kukista-
maan sijoittumalla 32. sijalle.  Joukkuekilpailussa Suomi oli 
yhdeksäs jättäen taakseen ainoastaan Korean.

MM-kisat olivat kovan golfmaan Ruotsin 
suurta juhlaa. Entinen ammattilainen Jo-
han Kammerstad oli omaa luokkaansa 
voittaen seitsemän lyönnin erolla. Ruotsi 
oli paras myös joukkuekilpailussa kukista-
en USA:n 1. Jatkoreiällä.

Kisat pelattiin Japanin Tsuchiurassa 
28.9.–3.10.  Pelipaikkana oli kaupungin lä-
histöllä sijaitseva One Way Golf Club, jonka 
kenttä oli todella upea. Sen on suunnitellut 
amerikkalainen golfarkkitehti Peter Dye.

Kenttä ei kokonaisuudessaan ollut kovin 
pitkä, mutta erilaisia hankaluuksia oli viri-
tetty väylille runsaasti. Kaikki viheriöt olivat 
vahvasti bunkkeroituja, vesiesteitä oli run-
saasti ja aaltoilevilta väyliltä oli vaikea löy-

tää tasaista paikkaa. Pallo tuntui aina ole-
van joko myötärinteessä, tai sitten joutui 
seisomaan kaltevalla pinnalla.

Viheriöt olivat oma lukunsa. Ne olivat 
kumpuilevat ja erittäin liukkaiksi virite-
tyt. En kokenut niitä kuitenkaan vaikeina. 
Puttipeli kulki kaikkina kolmena pelipäivä-
nä. Puttikeskiarvo 31/kierros oli mielestäni 
erinomainen.

MM-kisoissa pelattiin taaimmaisilta 
mustilta merkeiltä. Ne antoivat kentän ko-
konaispituudeksi hieman yli 5,84 km. Se ei 
taida olla kuin noin 400 metriä enemmän 
kuin Annilan pituus keltaisilta merkeiltä. 

Kentälle oli saatu muutama pituuden 

vuoksi todella haasteellinen reikä. Hanka-
lin niistä oli 200-metrinen par 3 – reikä, 
jossa oli vettä edessä ja vasemmalla. Mai-
laksi oli pakko ottaa draiveri. Jotta olisi yl-
tänyt viheriölle, avauksen olisi pitänyt len-
tää ilmassa 180–190 metriä. Se ei onnis-
tunut kertaakaan.

Jouduin joka kerran jatkamaan rankkaril-
la pallon päädyttyä veteen. Tällä reiällä tein 
kaksi tuplaa ja yhden triplan. Tätä 8. reikää 
kuvaa hyvin monien pelaajien käyttämä il-
maisu ”monster hole”.

Lisäksi jouduin avaamaan draiverilla toi-
sen hieman yli 180-metrisen par 3:n. Tä-
män reiän pelasin bogeyn keskiarvolla teh-
den parin viimeisenä eli kolmantena peli-
päivänä.

Suurin osa par 4 –rei´istä oli vain 300 
metrin luokkaa. Eivät silti helppoja, vaan 
kapeita, aaltoilevia ja bunkkeroituja. Kak-
si 400-metristä par 4 -väylää rassasivat 
myös pituudeltaan.

Japanin MM-kisoihin osallistui 54 pelaa-
jaa 15 maasta. Joukkuemestaruudesta pe-
lattiin ensimmäisen kerran Ruotsissa kol-
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me vuotta sitten, mutta henkilökohtaisista 
mestaruuksista pelattiin ensimmäistä ker-
taa. Yli 11,4 tasoituksella ei pääsyt edes il-
moittautumaan. Ilman tasoituksia tieten-
kin pelattiin. 

Suomelle on kunniaksi, että saimme ka-
saan täyden nelimiehisen joukkueen. Gol-
fliiton asettama tavoite oli sijoittua kym-
menen parhaan joukkoon. Se täyttyi yh-
deksännellä sijalla, mutta emme onnistu-
neet jättämään taaksemme kuin Korean. 
Kahdeksas eli Saksa oli jo 29 lyönnin pääs-
sä.

Omasta pelistäni sen verran, että kaksi 
päivää pelasin tyydyttävästi ja yhden to-
si huonosti. Avasin ensimmäisenä päivä-
nä 86 lyönnillä ja päätin kolmannen päi-
vän 87 lyöntiin. Valitettavasti siihen väliin 
osui 98 lyönnin kierros, sillä swingini meni 
välillä täysin sekaisin.

Yritin valmentajan opastamana saada 

draiviini lisää pituutta rangella. Jälkikä-
teen ajatellen oli virhe ryhtyä muuttamaan 
lyöntiasentoa kesken kisan. Avaukset alkoi-
vat mennä entistä enemmän pieleen. Kol-
mantena päivänä palasin vanhaan tuttuun 
lyöntiasentoon.

Ensimmäisen ja viimeisen päivän tulok-
siin olen tyytyväinen. Muutama liian hä-
täinen draivi verotti tulosta, mutta lähi- ja 
puttipelini oli hyvää. Jokunen unohtuma-
ton lyöntikin osui kohdalle. Kohokohtana 
pidän päätöspäivän lyöntiä 15. reiän vihe-
riöbunkkerista suoraan reikään, mikä tuot-
ti birdien. Vertaisin tätä onnistumista aiem-
min tekemiini hole in one – osumiin.

Kovassa seurassa Japanissa pelattiin. 
Joukossa oli puolenkymmentä entistä tai 
nykyistä ammattilaista, 0-tasoituksen mie-
hiä. Esimerkiksi voittaja Johan Kammer-
stad (hcp 0,1) pelasi Ruotsin Teliatourilla 
2000-luvun alussa.
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Tässä ykkösväylän avauk seni pää-
töspäivänä.  Tarkkana sai koko 
ajan olla.  Kapeilla väyli l lä päät yi 
helposti  metsään.Suomen joukkue vasemmalta: Reima Kaija (kapteeni/valmentaja),  Tero 

Peltola, Lasse Miet t inen, Johannes Siikonen ja Markku Korpimäki.

One Way GC:n k ymmenes reikä tuot t i  monille vaikeuk sia. Päästääk seen väylälle oli  lyötävä reilut 150 metr iä 
i lmassa. Lisäk si  out of bounds vaani molemmilla puolil la.  Onnistuin hy vin avauk sissa tehden parin jokaisena 
päivänä.



Uusin tulokas vammaisgolfin huipulla on 
belgialainen Lescut Cedric. Hän oli aloitte-
leva ammattilainen. Jouduttuaan moottori-
pyöräonnettomuuteen mies menetti toisen 
jalkansa. Hän on pelannut proteesia käyttä-
en vasta viime keväästä lähtien. Cedric si-
joittui Japanissa vasta kahdeksanneksi. Tu-
levina vuosina mies varmasti nousee.

Huippupelaajistakin moni sortui golf-
arkkitehdin konnankoukkuihin. Esimerkik-
si tämän vuoden Euroopan mestari ja yk-
si voittajasuosikeista Tanskan Stefan Mörk-
holt (hcp 1,0) oli vasta 14:s.  Mörkholt pe-
lasi päätöspäivänä 87 eli saman kuin minä.  

Se oli Mörkholtille samanlainen katastrofi 
kuin itseni säheltämä 98 päivää aiemmin.

Viikon matka Japaniin oli rankka aikaeron 
vuoksi. Lensimme Helsingistä Tokioon yön 
yli, enkä nukkunut silmäystäkään. Kymme-
nen tunnin lentoa seurasi 1,5 tunnin odo-
tus. Naritan lentokentältä oli kahden tun-
nin bussimatka Tsuchiuraan.

 Seuraavana yönä sain nukutuksi neljä 
tuntia ja kolmantena kaksi. Päänsärky oli 
hakkaava univajeen vuoksi, joten jetlaaki 
kiusasi. Se vaikutti peliin ja tuskin ainakaan 
kohentavasti.

Seuraavat MM-kisat pidetään kahden 
vuoden kuluttua Meksikossa.  Tiedossa oli-
si aikaeromatkustamista, joka on tässä iäs-
sä aika rasittavaa.  Olin jo nyt Japanin ki-
sojen vanhin pelaaja. Syksyllä 2016 olisin 
lähes 70-vuotias, joten eiköhän nämä isot 
turnaukset olleet nyt tässä. 

Kenji  Yoshida toimi caddienani 
kahtena päivänä. Hän oli  hy vä 
caddie, joka it sek in golfaa 
kansallisella tasolla.   Tulimme 
er it täin hy vin jut tuun keske-
nämme.

Espanjan Juan Postigo on näitä hämmäst y t täviä yhden jalan varassa 
swingaavia taitureita. Vammautuneeseen jalkaan ei  saa proteesia, 
mut ta kädet ovat taitavat.  Postigo on pudot tanut tasoituk sensa 
3,2:een. Kokeilkaapa kerran, miten vaikeaa on lyödä yhden jalan va-
rassa seisten.

Monster iväylän taulussa on t yly t numerot.  Mit tatulok seen käy tössä vain kolme lyöntiä ja matkaa 
221 jaardia eli  noin 200 metr iä.   Edessä vet tä ja vasemmalla sivussa vet tä.  Lyöntipituuteni taka-
t ii ltä ei  r i it täny t ja päädyin aina veteen.
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TEKSTI: VELI-MATTI KURTTI 

TUOMISALO JA KÄÄRIÄINEN 
REIKÄPELIMESTARUUKSIIN
TIUKKAA  VÄÄNTÖÄ 
SHOOT OUT-KISASSA
Reikäpelien paremmuuksista pelattiin ko-
ko kesä ja mestarit löytyivät tiukkojen tais-
teluiden päätteeksi. Miesten reikäpeli mes-
taruuden voitti Simo Tuomisalo, joka lop-
puottelussa voitti Harri Marjalan. Kolman-
neksi sijoittui Olli Suvisuo. Naisten rei-
käpelimestaruuden voitti Kääriäisen Sari 
Marja-Liisa Laitisen sijoittuessa toiseksi. 
”Annilan mestaruus” reikäpelissä voiton vei 
Jorma Koljonen. Jorma voitti finaalissa Si-
mo Tuomisalon.

Seuran perinteisen Shoot Out – ki-
san paremmuus ratkaistiin kentäl-
lämme perjantaina 15.8. Kilpailuin-

fon ja turvallisuusasioiden läpi käyn-
nin jälkeen 17 kilpailijaa avasi kukin vuo-
rollaan ja pudotuskisa oli käynnissä. 
Shoot Out – kisan periaatehan on se, 
että kultakin reiältä tippuu huonoim-
man lyöntipelituloksen tehnyt kil-
pailija, ja kisan alkuvaiheessa puto-
aa myös tasatuloksen tehneet pelaajat. 
Väylällä 1 kilpailusta putosi Anssi Kaipai-
nen ja 2 väylällä Rannan Mikko. Väylällä 3 
kilpailusta joutuvat luopumaan Antti-Pek-
ka Mäkelä, Veli-Matti Kurtti ja vuoden 2013 
Shoot Outin voittaja, Simo Tuomisalo. Ant-
ti Valjakka (väylä 4), Seppo Nykänen (väylä 

5) tippui seuraavina. Väylällä nro 6 bogeyl-
lä tippui viisi peluria, Erkki Horttanainen, 
Jesse Naakka, Jukka Kaikkonen, Matti Val-
konen ja Tapio Pyrhönen. Seuraavilla väy-
lillä kisasta putosi Jarmo Suvisuo ja Pekka 
Mattila joten kärkikolmikko oli selvillä. Ju-
ha Kääriäisen pudottua seuraavaksi kilpai-
lussa oli jäljellä enää Jari Naakka ja Olli Su-
visuo. Tiukan taiston päätteeksi voiton vei 
Olli Suvisuo.
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HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU, 54 rei-
kää: 1) Johan Kammerstad Ruotsi 226 
(75+75+76), 2) Shane Luke Australia 233 
(76+77+80), 3) Kenny Bontz USA 234 
(80+79+75), 4) Shigeru Kobayashi Japa-
ni 235, 5) Joakim Björkman Ruotsi 237, 6) 
Mads Lykke Nielsen Tanska 237, 7) Geoff 
Nicholas 238, 8) Cedric Lescaut Belgia 
239, 9) Masato Koyamada Japani 239, 10) 
Juan Postigo Espanja 241 … 18) Tero Pel-
tola 250 … 32) Lasse Miettinen 271 … 42) 
Markku Korpimäki 304 … 45) Johannes Sii-
konen 328.

JOUKKUEET: 1) Ruotsi (Kam-
merstad, Björkman, Marcus 
Malo, Jörgen Tjelander), 2) 
USA 719, 3) Australia 739, 4) 
Tanska 740, 5) Japani 741, 6) 
Englanti 746, 7) Canada 767, 
8) Saksa 796, 9) Suomi 825, 
10) Korea 835.

 Ruotsi  uusi maailmanmestaruuden voit tamalla 
i ltahämärässä pelatun uusinnan USA:aa vas-
taan. Joukkueessa pelasivat Jörgen Tjelander, 
Marcus Malo, Johan Kammerstad ja Joak im 
Björkman (takana).

JAPANIN TULOKSET:



Suistomaa Matti puheenjohtaja
Hietanen Jorma sihteeri, tiedottaja ja senioritoimikunnan vetäjä 
Röyti Jukka varapuheenjohtaja, kapteeni ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Marja-Liisa Laitinen ladykapteeni ja naistoimikunnan puheenjohtaja
Kaikkonen Anneli toiminnanjohtaja
Tuomissalo Simo junioritoimikunta  
Jantunen Seppo tasoitustoimikunta
Kari Mäkelä kenttätoimikunta
Hallituksessa myös Sanna Pietiäinen, Veli-Matti Kurtti ja Tapio Perko 
Uuden hallituksen ensimmäinen kokous on maanantaina 12.tammikuuta.

GOLF-PORRASSALMI RY:N 
SYYSKOKOUS

Seuran sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin lauantaina 4.10.2014 Annilan kar-
tanossa. Juhani Alasen toimiessa puheen-
johtajana eteni kokous ripeästi. Jäsenet hy-
väksyivät lievästi miinus-merkkisen talous-
arvion, lisäksi kokous hyväksyi tulevan vuo-
den 25-vuotisjulien järjestelykulut.
 

Henkilövalinnat tehtiin äänestyksittä ja uu-
det hallituksen jäsenet ovat Sanna Pietiäi-
nen ja Jukka Röyti. Varsinaisen kokouksen 
jälkeen nautittiin maukas ateria. Ennen ko-
tiin lähtöä oli ohjelmassa vielä huomion-
osoitusten ja kauden kilpailujen palkinto-
jen jako. 

Tänä vuonna puheenjohtajan valinta Vuo-
den Kellokas - palkinnon saajaksi kohdis-
tui juniori-pelaajaamme Antti Valjakkaan. 

Kapteenin Kannun luovutti hallituspaikkan-
sa jättävä kapteeni Harri Marjala
Jukka Röytille. 

Naistoimikunnan jakaman ”Hyvätyyppi”-
palkinnon sai Kari Mäkelä. 

Puheenjohtaja luovutti kukkalaitteen Kaisa 
Kostiaiselle hänen panoksestaan seurassa 
mm. Kunto Golfin vetäjänä. 

Aamupäivän scramble-kisan voittivat pari 
Marja-Liisa Laitinen/ Jarmo Suvisuo netto-
tulos 59 lyöntiä, toinen oli pari Ari Karjola/ 
Matti Valkonen tulos 62 lyöntiä ja kolmas 
63 lyönnillä Erkki Horttanainen/ Mikko Us-
va. Kisan parhaasta lyönnistä vastasi Saimi 
Piispa tekemällä HIO:n eli Hole-In-One väy-
lällä 8 ja mailana oli koleasta kelistä johtu-
en puu 3.

HALLITUS JA TOIMIKUNNAT JÄRJESTÄYTYIVÄT                 
KOKOUKSESSAAN 7.10.2014

TEKSTI: JORMA HIETANEN 

34



GOLF-PORRASSALMI TOIVOTTAA KAIKILLE 
MIELLYTTÄVÄÄ TALVEN ODOTUSTA!
KUVA:OLLI KUMELA
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Jopa 5%  
Bonusta  
vakuutuksista  
– olkaa hyvä!
LähiTapiolasta saat tutkitusti Suomen parasta 
palvelua ja nyt myös jopa 5 % Bonusta.
Asiakkaidensa 100 %:sti omistamassa yhtiössä  
eduista hyödymme me kaikki.
Puh. 015 744 3400


