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Annilan kausi alkoi per inteisil lä talkoilla. 
Sivut 26-27

Sivuilla 18-19 on kuvakilpailun ”Kuvaa er ikoinen opaste- tai 
sääntötaulu golfkentällä” satoa. Laajensimme k isaa koske-
maan myös muita er ikoisia t i lanteita golfk ierrok sil la.  Kuva 1 
varoit taa sy vistä vesistä Por tugalin Oceanico Vilamourassa/
Harr i  Marjala.  Kuva2: The Arabs CC:n lahjoit tama penkki Ocea-
nico Vilamouralle/ Harr i  Marjala. 

Peuralauma on ikuistet tu Maurit iuk sella Hotell i  Belle Mare 
Plagen Legends kentällä.  Kuva 3 (s.  18) ker too kenen peliä 
peurat seurasivat.
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PääkIrJOITuS keväT 2014

Jokainen golfari odottaa tämän poikkeuk-
sellisen talven taittumista kesäksi ajatuk-
sella, että tästä kaudesta tulee ennätyksel-
lisen pitkä. Ensimmäisenä viitteenä siitä tu-
li, kun sähköpostiin kolahti maaliskuun vii-
meisellä viikolla viesti, että Annilan range 
on avattu! Sitä ei liene koskaan aiemmin 
tapahtunut. Poikkeuksellinen talvi ja var-
hainen kevät voi tietysti tuoda myös odot-
tamattomia ongelmia kentän hoidosta vas-
taaville. Monet kentät sisä-Suomessa ovat 
avautuneet jopa kesägreeneille maaliskuun 
viimeisinä päivinä. Joka tapauksessa pelaa-
jat ovat hioneet peruskuntoa ja swingiä ke-
säkuntoon pitkin talvea ja nyt pääsee taas 
hakemaan tuntumaa tulevan kesän pelei-
hin. 

Suomen Golf-liitto valitsi liittokokouk-
sessaan uudet luottamushenkilöt ja uuden 
valtuuston puheenjohtajan. Puheenjohta-
ja tuleekin aivan naapurista, koska valituk-
si tuli Joroisten Kartanogolfin puheenjoh-
taja Harri Kainulainen. Seuramme edustus 
Golfliiton hallituksessa jatkuu edelleen, kun 
Harri Marjala edustaa siellä Itä-Suomen 
golf-seuroja. Liittokokouksessa käydyissä 
keskusteluissa toistui useissa puheenvuo-
roissa jäsenmäärän säilyttämisen tai kas-
vattamisen tärkeys. Golf kilpailee luonnol-
lisesti monien muiden lajien kanssa kansa-
laisten vapaa-ajasta ja rahasta.  

Seuran hallituksessa olemme talven ai-
kana käynnistäneet keskustelun seuran 
strategian valmistelusta. Vahvana tukena 
siinä työssä on Golfliiton tekemä strategia-
työ, joka omalta osaltaa luo suuntaviivo-
ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Kun val-
mistelutyö on saatu hyvin käyntiin ja asi-
oita on saatu paperille, esittellään tuloksia 
jäsenistölle mahdollisimman laajasti, jotta 
siitä tulee meidän kaikkien yhteinen työka-
lu ja sopimus. 

Talven aikana on tehty työtä erityisesti 
lasten ja nuorten mukaan saamiseksi. Tä-
män tavoitteen saavuttamiseksi järjestet-
tiin yhdessä Golfareenan ja MG:n kanssa 

perehdyttämistilaisuuksia liikunnan opet-
tajille. Nämä puolestaan tuovat oppilaan-
sa alkukeväästä tutustumaan golfin saloi-
hin. Onkohan seisovan pallon lyöminen 
sittenkään helpompaa kuin liikkuvan, se 
nähdään keväällä. Lisäksi kevätkokoukses-
sa sovittiin, että väylille asetetaan mustat 
teet aloittamiskynnyksen madaltamisek-
si ja positiivisten pelikokemusten tuotta-
miseksi. Uusien jäsenten alkuperehdytyk-
sen helpottamiseksi on lisäksi sovittu apu-
valmentajien kouluttamisesta, jotta pereh-
dytystilaisuuksiin saadaan enemmän käsiä 
antamaan ensimmäisiä ohjeita pelaamis-
taan aloitteleville tai sitä suunnitteleville. 
Tämän lehden ilmeistyessä on apuvalmen-
tajien ensimmäinen koulutus jo takana. 

Seuran ja sen jäsenistön tulee toimia ns. 
Annilan hengessä, jonka kaikki, myös ulko-
puoliset tunnistavat kentällä käydessään. 
Uudet jäsenet, olivatpa he sitten nuoria tai 
vanhempia, on otettava vastaan avoimin 
sylin, ystävällisesti ja kärsivällisesti, vaik-
ka alussa pallon reikään saamiseen tarvi-
taankin vähän enemmän lyöntejä kuin ko-
keneilta. Golf on siitä hieno peli, että ken-
tälle mahtuu samaan aikaan huipputasoi-
sia pelaajia ja aloittelijoita. Tämän tapaista 

yhteispeliä ei monessa lajissa ole. Jokaisen 
omakin peli heittelehtii kuitenkin eri päivi-
nä varsin laajasti eikä edes ammattilaistur-
nauksia näytä voittavan joka viikko samat 
pelaajat. Jokaisella on oikeus asettaa omat 
pelilliset tavoitteensa itse ja toimia sen mu-
kaisesti.   

Golf-Porrassalmen toimikunnat ovat val-
mistelleet kesän ohjelmaa pääpiirteissään 
entisen mallin mukaisesti ja kesän ohjelma 
onkin jo tullut kaikille jäsenmaksunsa mak-
saneille jäsenille. Joitain uusiakin yhdessä 
pelaamisen muotoja kokeillaan ja jos ne 
osoittautuvat halutuiksi ja toimiviksi, tul-
laan niitä myös jatkamaan. 

Toivotan kaikille Golf-Porrassalmen jäse-
nille erittäin hyvää ja antoisaa golf-kautta 
2014.

Matti Suistomaa
puheenjohtaja



TOImISTOn kuuLumISIa

Tervehdys GP:n jäsenet!
Täällä toimistolla on ollut vilskettä ja vilinää 
näin kauden alkumetreillä. Kevät on tullut 
tänä vuonna erityisen aikaisin, en muista 
milloin olisi päästy avaamaan kautta näin 
varhaisessa vaiheessa! Hieno homma, toi-
vottavasti saadaan pitkä pelikausi.

Caddiemastereina tänä kesänä toimivat 
Petri Piispa, Antti Koljonen, Anttu Kaipai-
nen sekä Niilo Haapala. Petri on teille tuttu 
parilta viime kaudelta, ja Anttia olette saat-
taneet tavata viime kesänä Puulagolfissa 
vastaavissa tehtävissä. Kaikki ovat seuram-
me omia pelaajia, joten harrastuspaikka on 
näin laajentunut työpaikaksi! Golfopettaji-
na jatkavat PGA prot Jussi Miettinen ja Jar-
no Hovila, joiden kurssi- ja yksityistuntiope-
tusta kannattaa käyttää hyväksi.

Kansallinen golfviikko 2.-8.6. painottuu 
perhegolfiin. Annilassa tämä näkyy viikon 
päätteeksi järjestettävässä koko perheelle 
suunnatussa tutustumispäivässä 7.6. (la) 
ja sunnuntaina 8.6. on vuorossa Kapteeni-
en kilpailu, johon toivotamme tervetulleek-

si kaikki golfista kiinnostuneet. Tässä on 
hyvä tilaisuus tuoda perhettä ja kavereita 
tutustumaan lajiin! Järjestämme Annilassa 
Avoimien Ovien päiviä kauden aikana, sekä 
jatkamme jo kevättalvella aloitettua koulu-
laisten golfiin tutustumispäiviä. Tavoittee-
na on saada lajille lisää näkyvyyttä, tunnet-
tavuutta ja tietysti lisää harrastajia, lapsia 
ja aikuisia.

Toimikunnat ovat ahkeroineet talven ai-
kana ja suunnitelleet teille jäsenille tapah-
tumia; on tulossa mm. seuramatkaa Kytä-
jälle, lähipelikisoja, yritystutustumisia eri 
jäsenryhmille, omia kilpailuja ja tapahtu-
mia sekä seuraotteluita lähikentille ja ai-
nakin naisille pelimatkaa vähän kauem-
maksikin! Useimpiin tapahtumiin voi il-
moittautua Nexgolfin kautta omilla jäsen-
tunnuksilla, nyt kaikki mukaan! Mikäli tun-
nukset ovat unohtuneet, apu löytyy cad-
diemastereilta! Lähetämme tapahtumis-
ta sähköisiä tiedotteita, joten muistakaa 
käydä jäsentiedoissanne päivittämässä 
sähköpostiosoitteenne ajan tasalle. 
Pienikin kirjoitusvirhe tai ylimääräinen 

kirjain palauttaa tuon lähetyksen, ja 
valitettavasti tällöin tiedotteemme eivät 
saavuta teitä.

Myös me kannamme kortemme kekoon 
Lastensairaala-keräykseen osallistumalla. 
Shoppiin tulee myyntiin ainakin Lastensai-
raala- logopalloja, sekä rahankeräyslipas 
caddiemasterin tiskille. Olisi hienoa, jos 
otettaisiin tavaksi laittaa lippaaseen kolik-
ko aina silloin tällöin; pienistä puroista se 
iso virtakin kasvaa! 

Toivotan kaikille hyvää pelikautta! Ote-
taan rennosti, tuodaan kavereita mukaan 
tutustumaan lajiin ja viihdytään yhdessä! 
Näytetään, että golf on oikeasti mukavien 
ihmisten laji!

Anneli Kaikkonen
toimitusjohtaja

kenTTämeSTarIn TerveISeT
Kyllä oli poikkeuksellinen talvi! Joulukuu oli 
lämmin ja vesisateinen, tammikuussa viikot 
3-5 paukkuivat -20 asteen pakkaset ja hel-
mikuussa olikin vain pientä pakkasta ja vä-
hän lunta. Parhaimmillaan lunta oli kentän 
alueella 15 cm, joten routaa olikin sitten lu-
vassa kevään tultua.

Kenttämme on talvehtinut hyvin, vaik-
kakin maaliskuun lopun ja huhtikuun alun 
rajut yöpakkaset aiheuttivat hieman pak-
kasvaurioita maan ollessa aivan lumeton. 
Useimpina talvina on ollut huhtikuun alus-
sa lunta vielä runsaasti ja viheriöitä on tuol-
loin vasta lingottu lumesta sekä hiekoiteltu, 
mutta tänä keväänä pääsimmekin vastaa-
vana ajankohtana jo aloittamaan kevään 
normaalit hoitotyöt kentän eri osa-alueil-
la. Näyttää vahvasti siltä, että tänä vuonna 
pääsemme avaamaan kentän reilusti nor-
maalia aikaisemmin!

Talven aikana on jälleen reuna-alueita 
siistitty raivauksilla. Muutama puu on kaa-
tunut kovan tuulen voimasta, lisäksi muu-
tamia puita on jouduttu kaatamaan niiden 

huonokuntoisuuden vuoksi. Bunkkerien 
siistimistä ja hiekan vaihtoa on tehty ja si-
tä tullaan jatkamaan myös pelikauden ai-
kana. Punaiset lyöntipaikat 4 ja 15 on pe-
ruskorjattu sekä niitä on suurennettu, ja 
ne siirtonurmetetaan heti kun nurmea on 
saatavilla.

Viheriöiden lannoituksessa tulemme 
siirtymään vielä enemmän nestelannoi-
tukseen. Hyväksi todetun kasvunsäätäjän 
ja kostutusaineen käyttöä jatkamme myös 
tulevanakin kesänä, myös erilaisten hiven-
nesteiden käyttöä lisätään. Osalle lyönti-
paikoista tulee suuremmat hiekkasiemen-
seoslaatikot, lähinnä par kolmosille.  Tii-
paikkamme ovat suhteellisen pienikokoi-
sia, ja niiden kunnossa pysymisen vuoksi 
pelaajien tulee käyttää hiekkasiemenseos-
ta lyöntijälkiensä paikkaamiseen.

Kenttähenkilöstö pysyy lähes samana 
kuin edelliskesänä, eli Marko Itäkunnas 
apulaiskenttämestarina, kentänhoitajina 
Kimmo Suuronen, Jarkko Junni sekä Aku 
Kaipainen. Iivari Närhi palaa myös kentän-

hoitajien rivistöön armeijassa vietetyn vuo-
den jälkeen.
Toivotan niin kentänhoidollisesti kuin teille 
pelaajille hyvää ja lämmintä kesää! 

Kenttämestari Jukka

P. S Tein elämäni ensimmäisen HOLE IN 
ONE:n ollessamme lomareissulla Floridas-
sa. Kenttänä oli Miamin lähistöllä Pompano 
Beachilla sijaitseva Palm Airen Oaks kenttä. 
Väylä 7, Par 4, 292 yds väylää pitkin mitat-
tuna. Mukavasti kaartuva väylä, ja sopivas-
ti oikaisten avauslyönnistä suoraan kup-
piin!  Muutaman päivän päästä oli lähellä 
tulla toinenkin, mutta se jäi lopulta reilun 
sentin päähän…  
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Sääntökoulutusta jäsenistölle

Golfin sääntöjen tunteminen on meille kai-
kille pelaajille eduksi. Kilpailutoimikunta 
järjestääkin kentällä tapahtuvaa, käytän-
nön tilanteisiin keskittyvää sääntökoulu-
tusta 11.06.2014 klo 17.00 – 19.00. Vetäji-
nä toimii Kari ja Antti-Pekka Mäkelä. 

Kilpailutoiminta ja lähipelikisat

Seuramme kilpailukalenterista löytyy tänä-
kin kesänä kilpailuja kaikille taitotasoille. 
Viikkokilpailuista kaudella 2014 pela-
taan tiistaikisat. Tiistaikisat alkavat 27.5. 
ja viimeinen pelataan 9.9.2014. Kesän 
aikana pelataan siis yhteensä 14 osa-
kilpailua, joista 8 kuuluu SCR Cupiin. 
 
Seuramme reikäpelikisat on jaettu perin-
teisesti kahteen eri sarjaan, Annilan Mes-
taruus (tasoituksellinen) ja Reikäpelimes-
taruuteen (tasoitukseton). Tarkat säännöt 
löytyvät kilpailukansiosta kauden alusta. 
Muistakaa ilmoittautua reikäpeleihin ilmoi-
tustaululle, viimeinen ilmoittautumispäivä 
on 25.5.2014 ja ensimmäisen kierrokset 
peliparit on tiedossa 27.5.2014.

Viime kesänä pelattuja lähipelikisoja on 
myös tänä kesänä ohjelmassa. Mäkelän 

Karin ja Antti-Pekan johdolla lähipelirata 
on viritettynä 12.6, 3.7, 16.7, 30.7 ja 13.8. 
 
Lisäksi muutama poiminta kilpailukalente-
ristamme:
•	 torstai 10.7. Titleist Rio Golf Open
•	 sunnuntai 13.7. Parikilpailu
•	 torstai 24.7. Kolmekuutonen (1.kierros        

18 r hcp, 2.kierros 18r. pb.).
•	 perjantai 15.8 Shoot Out
•	 lauantai 4.10 GP Päätösscramble

Seuramme lyöntipelimestaruudet ratkais-
taan tänä kesänä liiton suosituksen mukai-
sesti jo 2.-3.8.2014 joten tämä kannattaa 
ottaa huomioon kunnonajoituksessa..

Golf Porrassalmen kilpailumäärä-
ykset vuonna 2014

Kilpailumääräyksiin vuodelle 2014 kil-
pailutoimikunta teki kokoukses-
saan yhden tarkennuksen, koski-
en kohtaa 18. Golfauton käyttäminen.  
Uusi sääntö on: Golfauton käyttäminen 
kilpailussa on sallittu vain lääkärintodis-
tuksen toimikunnalle esittäneellä henki-
löllä  ja/tai kilpailutoimikunnan luvalla. 
Kilpailuäännöt löytyvät kokonaisuudessaan 
kilpailukansiosta kauden alkaessa.

Kilpailutoimikunnan jäsenet

Kilpailutoimikunta jatkaa kauden 2014 
samalla koostumuksella kuin edellisel-
lä kaudella. Toimikuntaan kuuluu Mar-
ja-Liisa Laitinen, Kari Mäkelä, Mar-
ko Taavitsainen, Jorma Hietanen, Mat-
ti Valkonen ja Veli-Matti Kurtti (pj). 

Terveisin Veli-Matti Kurtti ja kilpailutoimi-
kunta

kilpailutoimikunnan 
ajankohtaiset kaudella 2014

Pelikauden vaihtuessa on taas tehty tasoitusten vuositarkistus. 
Tämä tarkastus tehdään kaikille pelaajille, joilla on aktiivinen EGA - tasoitus,
tasoitus muuttui n. 100 pelaajalla.
Toimikunta seurasi EGA-tasoitusten kehitystä jäsenistön keskuudessa.        
                                                         

                                           v.2012             v. 2013

tasoitusryhmä 1                                      - 4,4        3 henk.               7 henk.

tasoitusryhmä  2              4,5 -11,4        70 henk.            80 henk.

tasoitusryhmä  3              11,5 -18,4       162 henk.          163 henk.

tasoitusryhmä  4            18,5 -26,4     218 henk           241 henk.

tasoitusryhmä  5                         26,5 -36,0     248 henk.          232 henk.

tasoitusryhmä  6           37,0 -54,0     297 henk.          273 henk.

Jäseniä  yhteensä                                998 henk          996 henk.

TaSOITuSTOImIkunnan TerveISeT

Terveisin Seppo Jantunen
 Tasoitustoimikunta



Viime keväänä toivotin kaikille seuran jä-
senlehdessä hyvää pelikautta kahdella sa-
nalla: tunteella ja taidolla. Myös tänä ke-
väänä voin toivottaa samaa. Katsoessani 
viikonloppuna Masters -kisaa, totesin näis-
sä sanoissa piilevän viisauden. Tunteella ja 
taidolla. Vai mitä mieltä olet siitä tunteen-
purkauksesta, joka tuli esiin Bubba Watso-
nin voitettua kisan? Buballe golf on tärke-
ää, mutta myös muut asiat elämässä, ku-
ten perhe.  Gregg Steinberg, joka on kirjoit-
tanut mm. kirjan ’Mentalrules for Golf’, to-
tesi pelin jälkeen: ”Be like Bubba. Diversify 
your life. Invest your time and energy in a 
multitude of areas to feel good about your-
self. You will find that your golf game will 
accrue in the long term.”

Seuratyöhön ja vapaaehtoistyöhön liit-
tyy, pelaamisen lisäksi, suuria tunteita. Jo-
kainen, joka on sitä joskus tehnyt, tietää 
mistä on kysymys. Meillä kaikilla on rak-
kaaseen harrastukseen ja siihen liittyviin 
tehtäviin tunteen ja näyttämisen paloa. 
Parhaimmillamme luomme uutta, tuem-
me toisiamme, kasvatamme lapsiamme – 
ja joskus toisiammekin - olemme iso yhtei-
sö. Heikoimmillamme olemme välinpitä-
mättömiä, itsekeskeisesti ajattelevia ja ka-
teellisia toinen toisillemme. Yhteisöllisyy-
dessäkin on helposti kaksi puolta: ’me yh-
dessä’ ja ’nuo toiset’. Tänä keväänä aloitet-
tavalla seuran strategiatyöllä toivoisin ole-
van pitkälle kantavia voimia; mitä me halu-

amme olla, mitä me haluamme 
olla yhdessä ja mihin haluamme 
sitoutua? Olisiko meidän tavoit-
teita ne, joita Maitta Kotaniemi-
Rauramokin tuo esille omassa 
tekstissään: Yhteisöllisyys. Rei-
luus. Avoimuus. Kaveria ei jäte-
tä -meininki.

Naistoimikunta ja myös ko-
ko seuran väki on minulle yh-
teisö. Samaa kieltä, eri vivah-
tein puhuva joukko ihmisiä. La-
dyjen kanssa olemme rakenta-
neet lähes koko vuodeksi ohjel-
maa; on hemmottelua, on terve-
yttä, on kauneutta, on klinikoita, 
on kilpailuja ja matkoja eri peli-
kentille. Tulkaa ystävät, hyvät la-
dyt, mukaan pitämään yhdessä 
hauskaa! Etenkin Naisten Kup-
pi Open 13. - 15.6. odottaa mei-
tä kaikkia!

Hyviä avauksia kaikille toivotta-
en,

Lispe, Marja-Liisa Laitinen
ladykapteeni

LaDYkaPTeenI TervehTII

Ladykapteeni ja voit totrophy viime ke-
sänä valtakunnallisil la kapteenien päi-
vil lä KanavaGolf issa Vääk syssä.

NAISTEN KUPPI  
OPEN 2014

WWW.NAISTENKUPPI.COM

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

Tervetuloa seuran ladyt ja ladyjen ystävät!

13.-15.6.2014 ANNILASSA

GP:n LaDYJen keSän 
kaLenTerIn LöYDäT 
SIvuLTa 30
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GP:n naISTOImIkunTa 2014

Ladyjen yhteistyökumppanit 
2014 ovat:

Anttolanhovi
Lääkärikeskus Ikioma 
Ramin konditoria
Jesse Haaja
Nora Brandstack
Pauliina Rundgren
NäköDuo
Kauneushuone Kirsi Ritosalo
Tavako Oy
Henni’s
Mikkelin kesäpäivät

Aurinkolasit kaikkeen
urheiluun ja ulkoiluunurheiluun ja ulkoiluun
Myös silmälasivoimakkuuksilla!

Savilahdenkatu 5-7, 50100 Mikkeli
Puhelin 015 228 877
Palvelemme ma-pe 9.30-17, la 10-14

Optikot Terhi Pöyry ja Marjaana Laamanen
Silmälääkärit Kati Ranta ja Leena Kurvinen

Lady katsast ivat yhteist yökumppani Näköduon 
aurinkolasivalikoimia 9.4.2014

Onerva Haikarainen

Tuire Häkkinen

Malla Vanhanen

Pirita Huikuri

Kaija Pöntinen

Kristiina Kinnunen

Sari Toijonen-Kunnari

Anna-Liisa Korhonen 

Ritva Röyti

Ulla Suistomaa

Sinikka Hiidenmaa 

Lispe Laitinen, ladykapteeni, pj.

naISTOImIkunnan mOTTO: 
POSITIIvISeSTI eTeenPäIn!

    



Naistoimikunta pitää yllä ladyjen golf-virettä myös synkän 
talven aikana, golfkauden ulkopuolella. 

 26.3. järjestimme tilaisuuden suunnitella 
ja valmistaa oma merkkausnasta ja kau-
lakoru ensi kesäksi. Tilaisuus järjestettiin 
uuden yhteistyökumppanimme Pauliina 
Rundgrenin verstaassa Kenkäveron nave-
tan vintillä. Tilaisuuteen osallistui kymme-
nen ladya. Jokaisella heistä on nyt uniikki, 
itse suunniteltu ja tehty, magneetilla varus-
tettu merkkausnasta, jota voitte ihastella, 
jos pelaatte kanssamme ensi kesänä. Nas-
tan voi ripustaa kaulaan tai lippaan koruk-
si. Kenkään likaantumaan sitä ei raatsine 
laittaa. Pauliina valmistaa merkkausnasto-
ja omalla designilleen myös myyntiin. 

Pauliina Rundgren on paikallinen tai-
deartesaaniyrittäjä, joka on erikoistunut 
perinteiseen emalointitekniikkaan, jossa 
pohjamateriaalina on joku jalometalli, kul-
ta, hopea tai kupari. Emalointi tehdään jo-
kaiselle käytetylle värille omana kerrok-
senaan sirottaen ohut kerros jauhemais-
ta piidioksidipohjaista väriä emaloitaval-
le pinnalle.  Jokainen kerros poltetaan yli 
800 asteen lämmössä, jolloin väri sulaa ja 
kiinnittyy pinnalle. Ennen polttoa väriker-
rosta voidaan kuvioida. Väri tulee seoksiin 
metallioksideista, kuten keramiikkaväreis-
säkin. Pauliina valmistaa yrityksessään täl-
lä tekniikalla koruja, kauniita käyttö- ja ko-
riste-esineitä. Myös ei-emaloituja tuottei-
ta on tuotannossa. Uutena mielenkiintoi-
sena tuotteena ovat modernit hirvensarvet 

nykykotiin ripustustelineeksi avaimille, ko-
ruille ja muille pikkuesineille tai mökin pu-
kuhuoneen pyyhkeille. Hän työllistää koko-
päiväisesti kaksi henkilöä itsensä lisäksi ja 
käyttää paikallisia alihankkijoita. 

Kaikkiin hänen suunnittelemiinsa tuot-
teisiin liittyy joku henkilökohtainen tari-
na inspiraation synnystä. Meitä GP:n lady-
ja koskettaa tarina, joka on uuden birdie-
puumme synnyn taustalla. Pauliinan iso-
vanhempien pihassa on sodan jälkeen is-
tutettu pihlaja, joka on Pauliinalle suku-
puu ja jonka alla on vietetty monet suku-
juhlat ja yhteiset hetket. Tästä inspiraati-
osta on syntynyt monia metallisia puu-

tuotteita, joiden oksiin voidaan kiinnittää 
lehtiä, kukkia, kuvia suvun jäsenistä tai mi-
tä inspiraatio vain tuo. GP:n ladyjen birdie-
puuhun tulee lehtiä ja lintuja (birdietä) ja 
se saa paikkansa naisten pukuhuoneessa.  
Oksat kuvastavat väyliä.  Sen lisäksi, että 
voimme ihastella sen kauneutta, voimme 
merkitä birdiemme sen juurella olevaan 
birdievihkoon.  

Pauliina lahjoittaa ainutlaatuisen, juu-
ri meille Golf Porrassalmen ladyille suun-
nitellun birdiepuun. Ladyt saavat nauttia 
sen kauneudesta vuosia. 

Tuhannet kiitokset Pauliinalle! Kiitokset 
Pauliinalle myös mielenkiintoisesta illasta 
emaloinnin parissa. Opimme taas kerran 
jotain aivan uutta.

GP:n 
LaDYT 
vaLmISTauTuvaT 
keSään

TekSTI: uLLa SuISTOmaa kuvaT: LISPe LaITInen
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Seniorien                         
kilpailukalenteri 
2014 

toukokuu 
To 8.5 SSSTour Rantasalmi
To 22.5 SSSTour Revontuli
Ti 27.5 Seuraottelu KGolf-KeG-GP Joroi-
nen
 

keSäkuu 
Ti 3.6 GP-IG Annila
Ma 9.6 Kuukausi kisa
Ma 9.6 GP-MG Annila
To. 12.6 Aluetour Iitti
Ti 17.6 GP-JG Annila
To. 26.6 SSSTour Kerigolf
 

heinäkuu 
ti. 1.7 Aluetour Puula/ Rantasalmi
Ma.14.7 Kuukausikisa
To. 17.7 MG-GP Lentokentänpuisto
To. 24.7 SSSTour Imatra
 

elokuu 
Ti. 5.8 Aluetour Annila
Ma.11.8 kuukausikisa 
Ma.11.8 GP-KGolf-KeG Annila
Ti. 12.8 IG-GP Imatra
To 14.8 SSSTour Tarina Golf
 

SyySkuu 
To.4.9 SSSTour finaali
Ma 8.9 Kuukausikisa
Ti.9.9 KeG-GP- Kgolf Kerimäki
Ti. 16.9 Ruska Golf

Kulunut talvi oli poikkeuksellisen vähälumi-
nen, joten seniorien perinteiset kuntoilu-
muodot, kuten esimerkiksi hiihtäminen jäi 
monilta vähälle. Olikin oiva tilaisuus viettää 
aikaa lajin harjoittelussa Rokkalan Areenal-
la. Monet seniorit lunastivat itselleen kau-
sikortin hallille ja hiovat erityisesti lähipeli-
taitojaan griinillä. Jarno Hovila järjesti se-
nioreille oman simulaattorikisan joka kuu-
kausi vaihtuvine kenttineen. GP:n seniorei-
takin näkyi mittelemässä taitojaan ja saipa 
muutama palkinnonkin itselleen osoitukse-
na pelikunnon säilymisestä talvellakin.

Tulevana kautena on taas lukuisia mah-
dollisuuksia kilvoitella muiden seniorien 
kanssa, niin omien kuin vieraskenttienkin 
jäsenten. 

Tänä talvena kalenterin tekeminen oli 
aika haasteellinen, kun Iitti Golfiin sovittu 

Alue Tourin kisa yllättäen siirrettiin yhtiön 
toimesta pari päivää eteenpäin. Sille päi-
välle oli jo suunniteltu Imatralle SSSTour 
kilpailu. Tämähän tietysti piti siirtää ja sii-
tä alkoi sähköposti ja puhelin rumba. Kaik-
ki onnistui aikanaan, mutta töitä se teetti. 
Kun huomioi sekä Alue Tourin 4 ja 6 alueen 
kentät että SSSTourin 12 kenttää jotka sopi-
vasti limittyy molemmille alueille, saadaan 
parisenkymmentä kenttää, joiden kalente-
rit meni uuteen tarkasteluun.

Meillä järjestettävään AlueTour 4:sen 
päätöskisaan 5.8. tuo järjestely ei vaikut-
tanut.

Golf-Porrassalmen senioreiden kilpailu-
kalenteri sisältää vanhat tutut kiistakump-
panit.

Ei ole uusia eikä kukaan vanhoistakaan 
ole luopunut. Kartano golfin puolella tosin 

oli pientä keskustelua, josko he luopuisivat 
seuraottelusta Kerigolfia vastaan. Kiinnos-
tus Kerimäkeä kohtaan on heillä ollut aika 
vaisua. Annilaan he ovat kyllä aina innol-
la tulossa.

Tämä eroaminen kolmiottelusta ei kui-
tenkaan toteutunut vielä tänä kesänä, jo-
ten kolmen seuran ottelut pelataan kuten 
aiemmin. 

Olen laatinut oman seniorien kilpailuka-
lenterin helpottamaan kesänne suunnitte-
lua.

Jorma Hietanen

SenIOrIkuuLumISeT

GP:n senior it  MG:n vieraina.

TekSTI: JOrma hIeTanen kuva: JOrma hIeTanen



Alkeiskurssi 1 
Pe 16.5. klo 18-21 
La 17.5. klo 9-13 
Su 18.5. klo 9-12 
 
Alkeiskurssi 2 
Pe 6.6. klo 18-21 
La 7.6. klo 9-13 
Su 8.6. klo 9-12 
 
Alkeiskurssi 3 
Ma 16.6. klo 18-21 
Ti 17.6. klo 17-21 
Ke 18.6. klo 18-21 
 

Alkeiskurssi 4 
Ma 14.7. klo 9-12 
Ti 15.7. klo 9-13 
Ke 16.7. klo 9-12 
 
Alkeiskurssi 5 
Ti 29.7  klo 9-12 
Ke 30.7 klo 9-13 
To 31.7 klo 9-12

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 
Jussi Miettinen, PGA professional 
jussi.miettinen@gmail.com 
040-4122201 
 

Hinnat:  180€ 
Opiskelijat 160€ 
Eläkeläiset 160€ 
Alle 18-vuotiaat     140 € 

 
Hintaan sisältyvät mailavuokra, rangepal-
lot ja green card -materiaali. Pukeudu sään 
mukaisesti, kengiksi sopivat tukevapohjai-
set esim. urheilujalkineet. Kurssille mah-
tuu 9 henkilöä ilmoittautumisjärjestykses-
sä. Minimimäärä 5 henkilöä. Lämpimästi 
tervetuloa!

GOLfIn TIeTeeSTä Ja 
keSän OPeTukSISTa

TekSTI: JuSSI mIeTTInen 

Viime syksynä sain mielenkiintoisen vies-
tin. Kustannusosakeyhtiö Nemo halusi 
kuulla mielipiteeni Golf Science -nimises-
tä kirjasta. Kustantaja Mika Siimes oli tör-
männyt siihen muistaakseni Frankfurtin 
kirjamessuilla ja halusi tietää, kannattaisi-
ko kirja julkaista.  Yhteinen tuttavamme oli 
yhyttänyt meidät ja sain kirjan luettavak-
seni. En ollut vastaavaan golfkirjaan aiem-
min törmännyt.

Golfkirjoissa usein pyritään kertomaan, 
miten mailaa pitäisi oppaan kirjoittajan 
mielestä heiluttaa, mutta harvemmin pe-
rustellaan syitä ohjeille. Sen sijaan tämän 
kirjan juju oli se, että se esittelee golfia kos-
kettavien tieteellisten tutkimusten tuloksia 
kattavasti, jolloin pelaaja voi niiden pohjal-
ta itse pohtia esimerkiksi sitä, miten palloa 
pitäisi lyödä. Kirjan lukeminen myös auttaa 
golftunnille tulevaa klubipelaajaa ymmär-
tämään paremmin golfopettajansa ohjeita.

* * *
Golfsvingin mekaniikka on toki vain yk-

si osa-alue koko kirjaa. Kirja käsittelee käy-
tännössä kaikki pelaamisen kannalta tär-
keitä asioita, kuten ravitsemusta, mentaa-
lipeliä, pelitaktiikkaa, välineitä...

Kun kirja oli vielä ansiokkaasti kuvitet-
tu, suosittelin sen julkaisemista suomeksi. 
Hyviä golfkirjoja ei ilmesty liian usein suo-

men kielellä. Lupauduin myös editoimaan 
käännöksen, josta vastasi pääosin jyväsky-
läläinen kollegani Jarno Mononen. Lanko-
ja piti käsissään Nemon toimituspäällikkö 
Ari Jaatinen.

Pyrimme siihen, että teksti olisi helppo-
lukuista ja että se avautuisi myös tavallisel-
le pelaajalle. Tutuksi tulivat fysiikan lait ja 
aivojen eri osaset sekä niiden tehtävät.

Usein aivoni kävivät ylikierroksilla, kun 
ensin pyrin sisäistämään uuden asian ja 
sitten kirjoittamaan sen helppolukuises-
ti auki. Opin siis itsekin paljon uutta, mikä 
on aina hienoa.

Vaikka lopussa tuli kiire, niin kuin aina tu-
lee, uskon, että onnistuimme hyvin. Voit-
te tehdä siitä itse johtopäätökset, kun Gol-
fin tiede ilmestyy kesäkuussa. Pyrin järjes-
tämään Golf-Porrassalmen jäsenille mah-
dollisuuden tilata kirjan vähän halvem-
paan hintaan. Tiedotan tästä tarkemmin 
myöhemmin.

* * *
Tänä vuonna golfin opetus Annilassa jär-

jestetään samalla tavalla kuin viime kesä-
nä. Minä pidän alkeiskurssit ja annan toki 
myös yksityistunteja (parhaiten olen paikal-
la juuri kurssien aikana). Jarno Hovila taas 
antaa koko kesän ajan yksityistunteja.

Toivottavasti mahdollisimman moni uu-

si pelaaja löytäisi Annilaan. Parhaita lajin 
puolestapuhujia olette te, lajin harrasta-
jat. Te tiedätte, kuinka mukavasta ja kou-
kuttavasta lajista golfissa on parhaimmil-
laan kyse, joten te osaatte myydä sen myös 
ystävillenne, sukulaisillenne ja työkavereil-
lenne. Ota kesän tavoitteeksi tasoituksen 
tiputtamisen lisäksi houkutella lajin pariin 
yksi uusi pelaaja. Kesän kurssiaikataulun 
löydät ohessa. 

Annilan rento ilmapiiri on Suomessa ai-
nutlaatuinen, siitäkin kannattaa potentiaa-
lisille golfareille kertoa – ja tietenkin itsekin 
kierroksella ja klubilla vaalia.

Letkeitä svingejä ja kivoja kierroksia! 
Nähdään kesän mittaan Annilassa.

Jussi Miettinen
PGA Professional
040-412 2201

keSän kurSSIaIkaTauLu

kuva: markuS SOmmerS
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TekSTI Ja kuva: JarnO hOvILa

Talvi on vierähtänyt taas aivan mielettö-
män nopeasti. Talven työpisteessäni Sa-
von Golftiimin Areenalla oli vilskettä läpi 
talven ja uusia suunnitelmia tulevalle tal-
velle taas tarvitaan; Lyöntipaikkojen mää-
rä tuntui ruuhkahetkinä riittämättömälle, 
niitä täytyy tulevalle talvelle koettaa saada 
hallin tiloihin mahtumaan muutama lisää. 

Myös opetettavien määrä talvikaudella li-
sääntyi merkittävästi, monet ovat ymmär-
täneet että tekniikan kehittäminen vaatii 
määrätietoista työtä ja harjoittelu ammat-
tilaisen ohjauksessa antaa taatusti parem-
mat eväät kesään lähdettäessä. Niin mo-
nelle olen viimeisten kuukausienkin aikana 
sanonutkin että tekniikan ja taitojen paran-
taminen on niin sanottu ikuisuusprojekti, 
valmiiksi ei tulla koskaan, paremmaksi kui-
tenkin varmasti. 

Tätä kirjoittaessa olen onnekkaasti Es-
panjan lämmössä aloittelemassa perin-
teistä Savon Golftiimin kevään peli-/ope-
tusmatkaa. Tällä kertaa kohteemme on Vil-
la Itana, joka sijaitsee noin 30 km:n pääs-
sä Alicantesta pohjoiseen. Resortin vieres-
sä on rantakaupunki Benidorm, joka on 
kuuluisa hienoista rannoistaan. Tosin täl-
lä matkalla sinne en usko monenkaan eh-
tivän sillä päivät täyttyvät sekä pelaami-
sesta, harjoittelusta että palautumisesta 
hyvän ruoan kera. 

Suurin osa mukana olevista ovat aktiivi-
sia oppilaitani ja on itsellenikin mielenkiin-
toista päästä seuraamaan mitä talven har-
joittelu on tuonut tullessaan. Monenlai-
sia suorituksia ulos päästyämme varmas-
ti nähdään, niin onnistumisia kuin petty-
myksiäkin. Nämä mainitut asiat meidät 
kuitenkin pitävät niin tiiviisti lajin mukana, 
jokaiseen lyöntiin ja suoritukseen koetam-

me tehdä parhaamme, lopputulos jää kui-
tenkin aina enemmän tai vähemmän arvi-
oitavaksi vasta jälkikäteen. Jokainen saa ta-
kuuvarmasti huippuonnistumisiakin ja ne 
antavat taas voimia pitkäksi aikaa tämän 
haastavan lajin harrastamiseen. 

Tulevana kesänä olen jäsenistön käytet-
tävissä yksityistuntien merkeissä, lisäksi 
tulen järjestämään klinikoita ainakin nai-
sille. Näitä olen suunnitellut yhdessä lady-
kapteeni Laitisen kanssa.Muista mahdolli-
sista opetustapahtumista tiedotetaan seu-
ran kautta erikseen. 

Kaikki opissani käyneet tietävät että svin-
gaaminen lähtee pienistä asioista, useimpi-
en kanssa lyönnin kehittäminen alkaa pe-
rusasioista ja chippi-/pitchlyönnin opette-
lusta. Oikotietä onneen ei etenkään tässä 
lajissa ole, mutta kuten tuossa aiemmin jo 
mainitsin, juuri siksi me tätä lajia harras-
tamme. Jokainen pyrkien joka kerta siihen 
itselle täydelliseen suoritukseen. 

Jotta voin opetustyötä tehdä puhtaalla 
omalla tunnolla haluan testata käytännös-
sä asioita joita välitän oppilailleni. Koetan 
mahdollisuuksien ja aikataulujen antaes-
sa myöten pelata kilpailuja Suomessa, ki-
sat ovat se paikka jossa pääsee testaamaan 
osaamistaan ja tekemistään paineen alla

. 
Opetuksessani jokaisella pelin osa-alu-

eella haluan seistä sanojeni takana, ellen 
pysty itse toteuttamaan asioita joita oppi-
lailleni kerron, niin silloin jätän nämä asiat 
kertomatta. 

Itsekin pyrin edelleen kehittymään ja har-
joittelen lähes päivittäin. Ja kuten oppilail-
lani, perustuu omakin tekemiseni pieniin 
lyönteihin ja niiden hallintaan. Täydellisiä 

osumia siis haen minäkin edelleen, niitä tu-
lee onneksi koko ajan useammin. 

Tervetuloa siis oppiini tänäkin kesänä, har-
joitusalueilla tavataan!

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

PrO JarnOn 
kuuLumISeT

Put t itreenit Vil la Itanan 
harjoitusgriinil lä



Seura-asujen kuosi vaihtuu ja tarjonta laajenee. Uusia pi-
keepaitoja ja villaneuleita on tilattavissa heti keväästä 
alkaen. Tuotteet ovat taattua Cutter&Buck –huippulaa-
tua. Sovituskoot ja kaikki värivaihtoehdot tulevat nähtävil-
le caddiemasterin toimistoon. Myös sadeasusteita on saa-
tavilla. Vaatekuvastot ovat caddiemasterin toimistolla. 

Mixep Oy, yhdessä maahantuojan kanssa, 
on tullut vastaan hinnoittelussa ja saam-
me tuotteet selvästi alle ovh:n. Esimerkiksi 
miesten villaneule maksaa ainoastaan 80 
euroa ja pikeepaita 55 euroa. Kaikissa tuot-
teissa on seuran logo valmiiksi brodeerat-
tuna.

Tilauslistat poistuvat 30. kesäkuuta. En-
simmäinen tilauserä lähtee jo 31. touko-
kuuta. Toimitusajan ollessa 2 viikkoa saam-
me komeat edustusasut jo keskelle golfse-
sonkia. Toivottavasti mahdollisimman mo-
ni jäsen, varsinkin seuraotteluissa pelaava, 
hankkii uudet asusteet.

Hallitus

GP:n LOGOLLa varuSTeTTuJa Seura-aSuJa 
mYYnnISSä JäSenILLe
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Hei kaikille. Otin vastaan Golf-Porrassal-
men junnuvastaavan tehtävät Johanna 
Valjakalta ja olen ainakin seuraavat kaksi 
vuotta GP:n junnuvastaava ja hoidan seu-
ran junioreiden asioita. Monelle varmasti 
tuttu ja toivottavasti jatkossa tutustutaan 
jos ei vielä tunneta. Tulkaa nykäisemään hi-
hasta tai ottakaa yhteyttä jos tulee kysyttä-
vää tai asiaa junioreihin liittyen.  
Talvikausi alkaa olla ohi ja kesää kohti 
mennään!

Talvikauden juniorit ovat harjoitelleet Sa-
von Golftiimillä ja on aika aloitella harjoi-
tukset ulkona. Tänäkin talvena Areena on 
ollut loistava paikka junnuille ja muillekin 
pelaajille harjoitella ja tavata tuttuja talven 
keskellä. Junnut ovat treenanneet ahke-
rasti ja toivottavasti nyt kevään koittaessa 
saadaan lisää junnuja mukaan harjoittele-
maan ja lajin pariin!

Ulkotreenit alkoivat ma 13.5. klo. 18.00 
GP:llä. Näin Junnujen Kesäkausi avattiin 
”höntsä treeneillä”. Vanhemmille annettiin 
infoa ja junioreille sääntökertausta 15.5 
Mikkelin Golfissa.

Kesällä on neljä ryhmää joista jokainen ju-
niori varmasti löytää itselleen mieluisan 
harjoitteluryhmän:

PIkkuGOLffarIT 

harjoittelevat sunnuntaisin (MG parit-
tomat / GP parilliset viikot) klo 17:00 
- 17:45 vetäjinä Leena Makkonen ja Rita 
Häkkinen

TYTTö- Ja POIkarYhmäT 

harjoittelee tiistaisin (GP) 18 – 19:30 ja 
torstaisin (MG) klo 17:30 - 20:00 vetäjinä 
Antti-Pekka Mäkelä, Jyri Häkkinen, Leena 
Makkonen ja Rita Häkkinen

haaSTaJarYhmä 

osallistuu poika- ja tai tyttöryhmän har-
joituksien lisäksi omaan harjoitukseen 
sunnuntaisin (MG parittomat / GP paril-
liset viikot) klo 18 – 19:30 vetäjänä Iiro-
Pekka Paakki ja Eero Kultanen

Annilassa keskitymme harjoittelemaan 
rangella ja lähipelialueilla. Torstain harjoi-
tukset jatkuvat Mikkelin Golfissa. Tällöin 
treenaamme kentällä pelaamista. Toki voi 
jäädä lähipelialueille treenaamaan jos ken-
tälle ei halua lähteä. Treenit on tarkoitet-
tu kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Muistuttaisin kaikkia junnuja harjoituk-
siin ilmoittautumisesta. Muistakaa ilmoit-
tautua kaksi päivää ennen treenejä nimen-
huuto.comissa jotta saadaan riittävän ai-
kaisin tietää ohjaaja- ja tilatarpeet harjoi-
tuksia varten!

kauDen aIkana JärJeSTe-
Tään JunIOreIDen GOLf-
kOuLuJa SeuraavaSTI:

•	 1. Golfkoulu (alakoulu) aamupäivät 
klo 9-12 16.-18.6.2014 7-12 vuotiaille 

•	 2. Golfkoulu iltapäivät klo 13-16   
(yläkoulu) 16.-18.6. 12-16 vuotiaille 

Toukokuussa järjestetään Juniorigolf-päi-
vä Annilassa ja toivottavasti sinne saadaan 
paljon uusia junioreita tutustumaan lajiin!
Hyvää alkanutta kesää kaikille ja kentällä 
tavataan!

GP:n junnuvastaava 

Simo Tuomisalo

www.mikkelinnuorisogolf.fi

JunnuvaSTaavan 

TerveISeT:
uuSI vuOSI Ja uuSI 
JunnuvaSTaava



Pelasimme joulukuussa Hua Hinissa perin-
teistä Suomi vastaan muu maailma Ryder 
Cup –kisaamme – voittaen ”Rest of the 
World” joukkueen jo 3. kerran peräkkäin.

Kisamme aikana saimme kutsun arvostet-
tuun Tee Time Thailand Invitational –pari-
kisaan ja pelimuotona oli Best Ball. Kisan 
pääpalkinto oli 750 000 bathia. Osallistu-
jia oli 108, josta meitä suomalaisia oli 8 ki-
saajaa. 

Sijoituimme parini Seppo Hujasen kanssa 
kisoissa kuudenneksi. Hienoin kisan on-
nistuminen oli Black Mountain 6. väylällä; 
tein Albatrossin super draivilla ja viimeiste-
lin 148 metriä rauta 7 mailalla.

Terveisin seniorigolfari 
Matti Manninen, GP 7.3

maTIn aLbaTrOSS
hua hIn ThaImaa, 
bLack mOunTaIn  

TekSTI: maTTI mannInen kuvaT: maTTI mannInen

Isossa kuvassa Mat t i  Manninen vasemmalla, oi-
kealla Seppo Hujanen. Ryhmäkuvissa Tee Time 
Thailand Invitat ional -k isail i jat ja sinivalkoisissa 
asuissaan Suomen voit toisa joukkue. Viereisen 
sivun väyläkar tassa väylä 6.
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SeuramaTka 
kYTäJäLLe 
16. -17.8.2014
Yleisön pyynnöstä teemme jälleen seura-
matkan Kytäjälle samana viikonloppuna, 
kun resortissa pelataan miesten Challenge 
Tourin kisa, Vacon Open. Jälleen on oiva ti-
laisuus pelata itse huippukentällä (NW) ja 
seurata huippugolfia livenä paikan päällä. 
Sunnuntaina olisi jopa mahdollisuus kier-
tää kisakenttä (SE). Käytämmekö tämän ti-
laisuuden?

Green feet on neuvoteltu 45 euroon/hlö/
päivä, joka on puolet listahinnasta. Pelilip-
puja ei voi käyttää. Lähdöt ovat kumpana-
kin päivänä alkaen klo 13.15. Aamuisin on 
siis mahdollisuus seurata kisagolfia ja lou-
naan jälkeen onkin oman kierroksen aika.

Majoitus on varattu Hyvinkään Sveitsin 
Rantasipiin hintaan 55€/hlö/yö kahden 
hengen huoneessa. Yksiössä majoittumi-
nen maksaa 90€/yö. Lauantaina nautim-
me hotellilla yhteisen päivällisen ja jaam-
me palkinnot päivän kisasta.

Ilmoittautumiset e-maililla osoitteeseen: 
harri.marjala@pp.inet.fi 20.7.2014 men-
nessä. Mukaan mahtuu 32 nopeinta ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 

Kapteeni

MUISTA!

ilmoittautua

mennessä

20.7.2014



TekSTI: LaSSe mIeTTInen

Buddha-kirjoistaan tunnettu Seppo Palminen julkaisi uu-
simman teoksensa Helsingin golfmessuilla maaliskuus-
sa. Aiheena on golfin ilosanoma, jonka välittämisen mies 
sanoo ottaneensa yhdeksi elämäntehtäväkseen.  ”Golfin 
ilosanoma – 100 syytä pelata golfia” on tekijän neljäs kirja 
kuuteen vuoteen.

Neljä golfkirjaa kuuteen vuoteen on kiitet-
tävää ahkerointia.  Onneksi omaperäinen 
ajattelija Seppo Palminenkin on hurahta-
nut niin totaalisesti tähän rakkaaseen la-
jiimme, että nämä kirjat ovat syntyneet.  
Suomalainen golfkirjallisuus on nimittäin 
ollut lähes täysin hänen varassaan viime 
vuosina.

Palmisen kirja esittelee 100 syytä ryhtyä 
pelaamaan golfia, minkä hän sanoo muut-
tavan ihmisen loppuelämän. Ihan oikeaan 
osunut oivallus, senhän me kaikki kirjoitta-
jan lailla golfiin hurahtaneet voimme vah-
vistaa.

Palmisen kirja on täynnä golfiin liitty-
viä oivalluksia ja totuuksia. Ne ovat tuttuja 
meille golfareille, mutta itse tiedostin niis-
tä monen vasta lukiessani Palmisen teks-
tiä. Näin totta vie on, tämä ajatus tuli mon-
ta kertaa mieleeni. Kirjan rakenne on sellai-
nen, että Palminen esittää 100 teesiä tai 
sanomaa, joita hän tarkastelee ja peruste-
lee sitten lähemmin.  Palminen on suoras-
taan erinomainen kirjoittaja, jonka teks-
ti on paitsi helposti ymmärrettävää myös 
hauskaa.

Moni Palmisen oivalluksista kolahti al-
lekirjoittaneeseen. Tässä arvioinnissa on 
mahdoton esitellä niitä kaikkia. Mainitsen 
seuraavassa Palmisen teeseistä muuta-
man esimerkkinä.
•	 Golf makes you live longer
•	 Haluat oppia hallitsemaan tunteitasi
•	 Voit voittaa Mikko Ilosen
•	 Kasvatat kärsivällisyyttäsi
•	 Nautit onnistumisista

Otetaan tarkasteluun tuo tunteiden hal-
litseminen ja kärsivällisyys, joiden osalta 
olen kokenut golfin kasvattavan vaikutuk-
sen omakohtaisesti.  Ensi kesänä tulee ku-
luneeksi 32 vuotta, kun aloitin itse pelaa-
misen MG:n kentällä. Joku sen ajan peli-
kavereista muistelee vieläkin naureskellen, 
että minulla on mailan 
heitossa Lentokentän 
golfradan korkeusen-
nätys. 

Kolme vuosikym-
mentä golfkentillä on 
todellakin kasvattanut. 
Tänä päivänä on mah-
doton ajatella, että 
epäonnistumisen jäl-
keen mieli kuohahteli-
si tai maila lentäisi sa-
malla tavalla kuin alku-
aikoina. Palmisen op-
pien ja omankin koke-
muksen mukaan golf 
opettaa vääjäämättä 
kutakin hyväksymään 
epätäydellisyytensä.

Ja sitten vielä tuo 
onnistumisista naut-
timinen.  Alkuaikoina 
onnistuneet lyönnit 
olivat tosi harvassa, 
mutta ne vähätkin toi-
vat uskoa ja tekivät mi-
nusta innokkaan gol-
farin. Ja nauttiminen 
jatkui viime vuonnakin 
102 kierroksen verran. 

Voi miten sielua hivelee jokaisen onnistu-
neen lyönnin tai kierroksen jälkeen.
Saatuani Palmisen kirjan käteeni luin sen 
alusta loppuun lähes yhtä kyytiä. Se on mi-
nusta mielenkiintoisen kirjan merkki.

Golfin ilosanoma –
100 syytä pelata golfia
 
175 sivua

Kirjoittaja: Seppo Palminen
Lisätiedot: www.palminen.com

buDDha-PaLmISen 
uuTuuS JuLISTaa
GOLfIn ILOSanOmaa

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

Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli
015-211540 | info@valokuvausliike.fi
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Pari vuotta sitten heinäkuussa saimme 
kutsun Mikkeliin St Michael –ravien yhte-
ydessä pidettävään golfkilpailuun. Mielen-
kiintoista! 

Kesäpaikkamme on Punkaharjulla, jo-
ten sieltä oli inhimillinen matka kohti An-
nilaa. Paikkaa, josta minulla ei ollut käsi-
tystäkään!

Ajelimme ihanan idyllisen maalaismil-
jöön keskelle; mikä paikka! Parkkipaikal-
la valtava ihmisten vilinä ja tuttuja ympä-
ri ämpäri Suomea!

Ensimmäinen pelireissuni Annilassa oli 
ikimuistettava! Kierros oli takkuinen ja 

raskas. Ihmettelin, miksi par 3:lla pallo ei 
tahtonut mennä kuppiin ei parin, bogeyn, 
tuplan, edes triplan lukemilla! Pelin jälkeen 
matka jatkuikin kohti Mikkelin sairaalaa ja 
yö meni tiputuksessa. Kuumien kesäpäivi-
en ansiosta nestehukka oli vienyt minulta 
kaikki mehut!

Ensi kokemuksen jälkeen olikin onnea 
päästä uudelleen Annilan maalaismaise-
miin! Nyt aukenivat väylät, maisemat ja 
tuloksetkin!

Mielenkiintoinen tuttavuus.  Annila. Tun-
nelmaa, kokemuksia, tarinoita, jotka syn-
tyvät ihanista hetkistä aitojen ihmisten ke-

ra! Yhteisöllisyys. Reiluus. 
Avoimuus. Kaveria ei jä-
tetä-meininki. Kaikki kuin 
yhtä perhettä. Klubitalon 
aito tunnelma, ystävälli-
set ihmiset, puheensori-
na, tarjoilut pihapiirissä 
sekä kartanorakennukses-
sa. Tätä on kesä parhaim-
millaan! 

Itse asiassa tällaisen 
tunnelmaa on vaikea saa-
vuttaa. Sen arvo on suu-
rista suurin. Arvokkain. Si-
tä ei voi rahalla ostaa. Mis-
tä se syntyy?

Kaikki se tehdään ihmis-
ten kesken. Ihmiset teke-
vät sen yhdessä.  Jos kent-
tää tai sen miljöötä, raken-
nuksia verrataan Suomen 
hienoimpiin kenttiin, An-
nila jää pieneksi suurten 
rinnalla. Mutta itsensä tä-
mä mielenkiintoinen tutta-
vuus nostaa huipulle juuri 
ihmisten avulla. Annilassa 
piharatamotkin mahtuvat 
sulassa sovussa kokonai-
suuteen; kentällä tehdään 
upeaa työtä, mutta jälkiä 
ei mitata suurennuslasil-

la! Pääasiassa on golf ja yhdessä tekemi-
nen! Tunnelma, jossa hyvällä mielellä on 
suurin rooli!

Annilan golfkeskuksesta tuli osa meidän 
kesää. Tunnelman luoja. Tarinoiden pohja. 
Heinäkuussa St Michael-ravit, meidän mo-
lempien syntymäpäivät, hääpäivä, lapsen-
lapsemme Nooan syntymäpäiväjuhlat Mik-
kelissä, pikku-Elsin kastajaiset St Michelin 
kirkossa. Yhtäkkiä niin paljon Mikkelin ym-
pärillä. Paikan, joka ennen vuotta 2012 oli 
minulle ainoastaan Jukureiden kotipaikka.

Toivon teille kaikkea hyvää ja onnea ja 
menestystä tulevalle kesälle! Me tavataan 
kyllä!

Lisäksi toivotan teidät tervetulleeksi 
meille EGS:n viheriöille luomaan ja koke-
maan omia tarinoita! Hypätkää bussiin ja 
tulkaa retkelle!

2.-8.6.2014 Perheviikko (Hra Hakkarai-
sen golfleirit alkavat 2.6.2014). Viikon ai-
kana Method Putkisto tekee tunnettavuut-
ta. Paikalla myös metodin kehittäjä Marja 
Putkisto Lontoosta.

8.6.2014 Naisten sunnuntai
5.7.2014 EGS Ladies Open

Aurinkoisin golfterveisin, 
Maitta Kotaniemi-Rauramo
Toiminnanjohtaja EGS

mIeLenkIInTOInen 
TuTTavuuS

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

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



OhJeITa Ja varOITukSIa 
OPaSTeISSa GOLfkenTILLä

GPostin numerossa 2/2013 pyysimme lukijoitamme lähet-
tämään valokuvia näkemistään erikoisista opasteista tai 
varoistuksista golfkentillä.  Golfkentällä voi törmätä opas-
teiden lisäksi muihinkin erikoisiin tilanteisiin; niistä myös 
todistusaineistoa tällä aukeamalla.
 
Julkaisemme tässä kevään numerossa 
osan kuvista. Kuvia saa edelleen lähettää 
sähköpostiin sarppaparkkinen@gmail.com 
tai hallituksen jäsenille. Syksyllä pidämme 
äänestyksen ja palkitsemme parhaat.

Kuvat 1-2 löytyy sivulta 2.
Kuva 3: Asta Brotkin Mauritius Hotelli Bel-
le Mare Plagen Legends kentällä peuralau-
ma kaverinaan.
Kuva 4: Pomppusten kentän sääasemalla 
Raumalla säähavaintoja teki Alice Virtanen
Kuva 5: Kieltotaulun nähtyään Sari Kääri-
äinen päätti jättää uimisen väliin Miamissa 
Orlandossa Mystic Dunesin kentällä.

Kuva 6: Alice Virtanen odotteli punaisissa 
valoissa Nurmijärvellä heinäkuussa 2013.
Kuva 7: Katinkullassa todettiin kentällä ole-
van vaarallista liikkua. Kentällä varovaisena 
Lispe Laitinen.
Kuva 8: Uudenkaupungin kentällä tiiaus-
paikalla täytyy varoa veneilijöitä. Kuvan ot-
ti Alice Virtanen
Kuva 9: Golfaajat hyökkää oikealta! The 
Royal St Georges Golf ja Harri Marjala.
Kuva 10: Espanjassa Atalaya Old Coursen 
ykköstiillä Alice Virtaselle tarjottiin mahdol-
lisuutta ottaa kierrokselle mukaan hiekka-
siemenkassi.
Kuva 11: Alice Virtanen totesi Mäntyharjun 

Väntti Golfin ”klubitalon” olevan aivan ai-
heellisesti suljettu. Uusi klubitalokin löytyi.
Kuva 12: Kerigolfin kentällä kiellettiin tal-
laamasta kangasvuokkoja. Vapaan dropin 
sai Jorma Hietanen.
Kuva 13: The Royal St. Georges Golfin kent-
tä on muillekin kuin golfareille. 
Kuva 14: Mikki Hiiri on hypännyt golfau-
toon. 
Kuva 15: Hietasen Jorma ja todellinen bir-
dieväylä.

4.6.

5.

3.

7.
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OhJeITa Ja varOITukSIa 
OPaSTeISSa GOLfkenTILLä
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Vuonna 2009 perustettu Tour pelataan nyt jo viidentenä 
kesänä. Kiertueen säännöistä ym. asioista päättää kevät-
kokous. Tänä keväänä se pidettiin, kuten monesti aiemmin-
kin, Rantasalmi Golfin klubilla tiistaina 22.4.2014.

Asialistalla oli jälleen kerran puheenjohta-
jan valinta ja tällä kertaa toimintaa jo alus-
ta lähtien vetänyt Kartano Golfin Eero Atti-
la ilmoitti ehdottomasti jättävänsä tehtä-
vät. Ilmoitus aiheutti runsaasti keskuste-
lua. Useita nimiä singahteli ilmaan, mutta 
järjestään ehdotetut henkilöt kieltäytyivät. 
Pienen maanittelun jälkeen Imatran Golfin 
Veikko Purhonen, nykyinen varapuheen-
johtaja, otti tehtävän vastaan. Saman seu-
ran Ossi Purhonen jatkaa sihteerinä. Vara-
puheenjohtajan vakanssin vapauduttua sai 
Veikko ylipuhuttua Jorma Hietasen Golf-
Porrassalmesta aisaparikseen. 

Viime vuonna ollut kahden sarjan järjes-
telmä peruttiin ja tästä johtuen palkittavi-
en määrää osakilpailuissa lisättiin kolmes-
ta viiteen. Kiertueen sponsoreista varmoja 
tässä vaiheessa ovat ainakin Carlsson Var-
kaus, Hotelli Joronjälki Joroinen, Imatran 
kylpylä ja Tanhuvaara, joka tarjoaa kaik-
kien osallistujien kesken arvottavaksi 5-6 
päivän kuntoloman. Kaikkien sponsorei-
den lahjoittamat palkinnot arvotaan kus-

sakin osakilpailussa kaikkien osanottajien 
kesken.

Yksi huomattava sääntömuutos tuotiin 
kokoukseen ja se hyväksyttiin. Viimeisen 
osakilpailun pistemäärä tuplataan, siten 
houkutellaan pelaajat osallistumaan vaik-
ka kokonaiskilpailun voitto näyttäisi jo ka-
ranneen.

Runsaasti keskustelua aiheutti erään 
kentän päätöksestä muuttaa jo sovittua se-
niorien Alue Tourin kilpailua, joka siirsi SS-
STourin Imatran osakilpailua ja tämä taas 
aiheutti muutoksia monen seuran kilpailu-
kalenteriin. Koska SGS:n järjestämät kilpai-
lut ovat pääsääntöisesti tiistaisin, on SSST 
kisat sovittu pidettäväksi torstaisin.

Kiertue käynnistyy Rantasalmelta 8.5.. 
Toukokuun toinen kisa on Hankasalmella 
Revontuli Golfin kentällä 22.5.. Kiertue kul-
kee Kerimäen 26.6. kautta Imatralle 24.7. 
Tarinasta kuullaan tarinoita 14.8 pelatun 
kisan jälkeen ja kiertue huipentuu Joroisiin 
Kartano Golfin kentällä 4.9.

Edellä mainittujen seurojen edustajat 

muodostavat kesän kilpailutoimikunnan 
lisättynä puheenjohtajilla ja sihteerillä.

Tähän turnaukseen osallistujien ei tarvit-
se olla Suomen Golfseniorien (SGS) jäsen, 
mutta seniori vaatimukset on täytettävä ts. 
ladyt 50+ ja ukot 55+.

SSSTourin säännöt ovat luettavissa Imat-
ran Golfin sivuilla Seniorit kansiossa.

Viime vuosina meidän seurasta on ollut 
vain 2-3 paria kerrallaan mukana, joten tu-
levana suvena toivon runsaampaa osanot-
toa. Osallistumisoikeus per seura on 5 pa-
ria. Nämä voivat olla muodostettuja ihan 
miten vaan nais/mies-, nais/nais tai mies/
miespari.

Tulkaa mukaan!

TekSTI Ja kuva: JOrma hIeTanen

SaImaa SenIOr ScrambLe TOur 

Tämän sivun kuvassa vasemmalta 
uusi pj.  Veikko Purhonen IG, sih-
teer i  Ossi Sorjonen IG, MG:n edus-
taja Jorma Peipponen ja oikealla 
kasvot kameraan väist y vä pj.Eero 
At t ila. 

Viereisen sivun kuvassa senioreil la 
menossa seuraot telu GP-KeG-KGolf

TekSTI Ja kuvaT JOrma hIeTanen
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www.haaja.com

Merkitkää kalenteriinne sunnuntai 8. kesä-
kuuta. Tuolloin on mahdollisuus koukuttaa 
kaveri tai vielä golfia harrastamaton perheen-
jäsen golfiin. 
Kapteenien kisaan voi jokainen seuran jäsen tuoda pelika-

verikseen yhden ei-golfaajan. Parisi kanssa osallistutte leik-

kimieliseen kilpailuun, jossa sinä golfaajana hoidat pitkät 

lyönnit ja chipit ja kaverisi vastaa puttaamisesta! Tilaisuuteen 

sisältyy golf- ja seurainfoa sekä lounas. Kisa on samalla nais-

tenpäivän tapahtuma. Ilmoittautumiset keväällä Annilassa. 

Lisäinfoa on saatavissa allekirjoittaneilta. 

Kapteeni Harri  ja Ladykapteeni Lispe

KAPTEEnIEn 
KISA OSAnA 
VALTAKUnnALLISTA 
GOLfVIIKKOA

TekSTI Ja kuvaT JOrma hIeTanen



Vuoden alussa ilmestyneeseen lordien laatimaan ”Decisi-
ons on the rules of golf 2014-2015”- kirjaan on tehty ”dek-
kareihin” pienen pieniä  muutoksia seuraavasti: uusia 3 kpl,  
tarkennettuja 59 kpl ja  poistettuja 22 kpl.  Uudet käsittelen 
seuraavassa kaikki, muista vain pieniä otoksia.

uuDeT DekkarIT

Sääntö 14-3 kieltää kaikkien epätavallis-
ten laitteiden käytön täyden kierroksen ai-
kana ja säännön rikkoja suljetaan pelistä. 
Poikkeuksiakin on, esimerkiksi etäisyysmit-
tarin käyttö, jonka toimikunta voi sallia. An-
nilassa kilpailumääräyksissä etäisyysmitta-
rin käyttö on sallittu kaudesta 2011 lähtien. 
Entä sitten vaikka älykännykän käyttämi-
nen tai muiden kuin etäisyystietojen hank-
kiminen esimerkiksi tuulesta. lämpötilas-
ta, ilman kosteudesta. Säännön 14-3 kiel-
to koskee vain olosuhteiden aktiivista mit-
taamista mm. tuulimittaria tai lämpömit-
taria käyttämällä.  Internetin kauttahan pe-
laaja kuuntelee sääasemien valmiiksi laati-
mia raportteja.

Pallosihan voi liikahtaa kun tähtäät sitä 
eli lasket mailan lavan maahan välittömäs-

ti pallon taakse, esimerkiksi hyvin viettäväl-
lä alustalla kuten Annilassa viheriön 11 kal-
tevassa etuosassa sääntö 18-2b. Liikkuiko 
pallosi ja mikä sen aiheutti? Suurimmis-
sa ammattilaiskisoissa on käytettävissä v 
ideo- ja televisionauhoitukset, joiden pe-
rusteella voidaan havaita pienikin liike, jo-
ta ei paljaalla silmällä erota.  Pallosi ei kui-
tenkaan katsota liikkuneen, ellet erota lii-
kettä tapahtumahetkellä. Tapahtumahet-
ken jälkeen  teknologian antama tieto ei 
muuta tilannetta. 

Entä jos pallosi liikahtaa viheriöllä selke-
ästi tähdätessäsi sitä, mutta sinulle on epä-
selvää, mikä aiheutti pallosi liikkeen.  Ilma-
kin on tyyni etkä tehnyt mitään ilmeistä, 
joka olisi saanut pallosi liikkumaan.  Olet-
taessasi pallosi liikkeen aiheuttajaksi pai-
novoimaa  eli griinin kaltevuutta, päteekö 
silloin säännön 18-2b poikkeus, eikä sinua 
rangaista? Ei päde, vaan saat yhden ran-

gaistuksen, sillä jos painovoima liikuttaa 
palloa, katsotaan pelaajan liikuttaneen si-
tä. Liikkunut pallo pitää asettaa takaisin.

TarkenneTuISTa Ja POIS-
TeTuISTa DekkareISTa

Kolme esimerkkiä tarkennetuista “dekka-
reista”. 

Sääntö 1-3 kieltää pelaajia sopimasta 
keskenään mistään sääntöjenvastaisesta 
toiminnasta. Useisiin dekkareihin on lisät-
ty maininta, että DQ:ta ei seuraa, jos kilpai-
lijat eivät tiedä toimineensa vastoin sään-
töjä. Esimerkiksi jos ottelijat sopivat pelaa-
vansa 36-reikäiseksi sovitun reikäpelifinaa-
lin 18-reikäisenä, heitä ei diskata, jos he ei-
vät tiedä toimineensa vastoin sääntöjä.

 
Säännössä 25-2 kerrotaan, milloin voi 

vapautua maahan painuneesta pallosta. 
Annilan paikallissäännöissä on kaudesta 
2010 lähtien sallittu vapautuminen ran-
gaistuksetta koko pelialueella maahan 
painuneesta pallosta, siis vaikkapa karhei-
kossa tai metsässä. Mitä, jos lyöt avaukse-
si reiällä 3 suoraan vasemmanpuoleiseen 
metsään, jossa se uppoaa sammaleiseen 
pohjakasvillisuuteen? Et saa vapautusta, 
jos pallosi ei ole lainkaan iskenyt maahan 
kuoppaa. Pallohan on ”maahan painunut”, 

TekSTI: karI mäkeLä

muuTOkSIa ”DekkareIhIn” 
1.1.2014

22



kun seuraavat kolme ehtoa toteutuvat: pal-
lon isku on tehnyt alastulojäljen maahan, 
pallo on omassa alastulojäljessään ja osa 
pallosta on maanpinnan alapuolella. Seu-
raavissa kolmessa kuvassa pallo on maa-
han painunut kahdessa ylimmässä kuvas-
sa, koska riippumatta siitä, ettei pallo kos-
keta maanpintaa, osa pallosta on omassa 
alastulojäljessään maan pinnan alapuolel-
lakin.

Alimmassa kuvassa pallo sitä vastoin 
ei ole. maahan painunut, sillä vaikka ken-
tän paikallissäännöissä sallitaan vapautu-
minen maahan painuneesta pallosta koko 
pelialueella, kuvan mukaisessa tapaukses-
sa ei saa vapautusta ruohon seassa olevas-
ta pallosta, sillä mikään osa pallosta ei ole 
maanpinnan alapuolella.

Säännössä 27-2a sanotaan, ettei vara-
palloa voi enää pelata jos alkuperäistä pal-
loa on alettu etsiä. Jos pelaaja vähänkin lii-
kahtaa eteenpäin pallonsa suuntaan, sitä 
ei vielä tulkita pallon etsinnän aloittamisek-
si. Pelaajan katsotaan menneen eteenpäin 
kadonnutta palloaan etsimään kun hän on 
kulkenut noin 50 metriä pallonsa suun-
taan.  Tietenkin, jos pallo on oletettavasti 
lentänyt vähemmän kuin 50 metriä, palloa 
on alettu etsiä jo aikaisemmin.

LOPukSI kakSI eSImerkkIä 
POISTeTuISTa “DekkareIS-
Ta”.

Sääntö 16-1e kieltää putatessa seiso-
masta molemminpuolin puttauslinjaa tai 
sen jatkeella. Eräästä puttaustyylistä oli 
oma dekkarinsa, joka on nyt poistettu ni-
mittäin   “side-saddle”-tyylistä, jota Anni-
lassa käyttää Vanhasen Matti lyhyemmis-
sä puteissaan . Tyyli on selkeästi sääntöjen 
mukainen  ja ko. dekkari lienee siksi pois-
tettukin. Puttaustavassahan pelaaja taval-
lisesti seisoo suoraan pallon takana, aset-
taa mailansa lavan pallon takana maahan 
ja suuntaa sen oikeaan asentoon.  Sitten 
hän siirtyy sivulle ja lyö seisten koko ajan 
rintamasuunta putin suuntaan  

Sääntö 33-2 määrittelee ne merkinnät, 
joita toimikunnan pitää ja joita se saa ken-
tällä tehdä. Aikaisemmin viheriön reikäkar-
tan laittaminen tiiauspaikalle sallittiin oma-
na dekkarinaan.  Nykyisin se on poistettu, 
mutta ei ole kiellettyäkään. Hyvä niin, sil-
lä Annilassa on toivottu reikäkarttaa aina-
kin 9. tiille. 

SäänTöPähkInä 

Pelaajan pallo on viheriön 2 etubunkkeris-
sa ja ennen lyöntiään sieltä 

1) pallon eteen lennähtää pelikaverin ir-
tilyömä divotti

2) pallon eteen putoaa käpy puusta.

Irrallista luonnonhaittaahan ei bunkkeris-
sa saa ennen lyöntiä liikuttaa, mutta voiko 
pelaaja nyt poistaa sen ennen lyöntiään? 
Oikea vastaus sivulla 26

Kebabit alk. 7,50€
Pizzat alk. 7€
Soita, nouda ja tilaa! 

Kätevästi myös netistä 
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



Golf-Porrassalmi ry:n edustajat vierailivat jo tuttuun ta-
paansa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mikkelin osaston 
syyskokouksessa marraskuun lopulla. Viemisinä oli jälleen 
kerran 2000 euron sekki käytettäväksi yläkoulujen tukiop-
pilas toiminnan tukemiseen. 

Tämän summan lisäksi päätettiin kilpailun 
tuotosta jakaa stipendejä tukioppilasvas-
taavien valitsemille tukioppilaille koulujen 
kevätjuhlissa. Stipendi on silkkaa rahaa ja 
seteli on arvoltaan viisikymmentä euroa.

Tänä kesänä kilpailu järjestetään perin-
teisesti elokuun alussa. Kilpailut pelataan 
seuraavanlaisesti. Perjantaina 8. päivä pe-
lataan yrityskisa ja säännöt ovat samat 
kuin edellisvuosina eli pelimuoto on 2-hen-
kilön joukkueen Best Ball pistebogey. Lau-

antaina 9. päivä on pari/perhesarja Open. 
Tämä pelataan samoin säännöin kuin yri-
tyskisakin. Molempina päivinä kilpailevat 
sekä naiset että miehet myös henkilökoh-
taisissa sarjoissaan, pelimuotona edelleen 
tasoituksellinen pistebogey.

hYvän TuuLen GOLf 
PeLaTaan 8.-9.8.2014

Saimaan
sapuskapöytä 
21.6.-3.8. klo 13-16
aikuiset 25 € / hlö
lapset 4-12 v. -50%

Suositut 
Grilli-illat 
21.6.-3.8. joka ilta klo 18 
alkaen Rantaravintolan 
terassilla. Päivittäin 
vaihtuva menu.

Saimaa à la Carte 
Rantaravintolassa 
lähiruokaherkkuja ja 
laatuviinejä joka päivä.

Lähituote-
myymälässä 
myytävänä leipurimme 
leipää ja muita lähiruoka-
herkkuja joka päivä.

Majoitusta
Rantahotellissa
alk. 50 € / hlö / vrk

Ylellistä oloa myös 
Art&Design huviloissa!

Puhelin 020 757 5200 • myyntipalvelu@anttolanhovi.fi 

Lähiruokaa
»

»

»

»

»

anttolanhovi.� 

Meillä Anttolanhovissa maaseudun maut ovat aidoimmillaan. 
Lähiseudun parhaista ja taatusti tuoreista raaka-aineista 

valmistamme kaikki ruuat itse – alusta loppuun!
Lähiruuan lisäksi suosittelen hemmottelevia 

DaySpa-hoitoja, ulkoilua järviluonnon rauhassa 
ja majoittumista Saimaan rannalle!

Keittiömestari 
Teemu Kaijanen

Tuoreena.
Tottakai!

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

MLL:n edustajana Mikkelin Yhdist yk sen 
puheenjohtaja Tiina Snicker,  GP:n edus-
tajat puheenjohtaja Mat t i  Suistomaa ja 
k ilpailuvastaava Jorma Hietanen

kuva Ja TekSTI: JOrma hIeTanen
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SäänTöPähkInän 1 vaSTauS  

Säännöt 13-4 ja 23-1,  
Pelaaja on oikeutettu sellaiseen pallonsa ase-
maan, mihin pallo jäi paikoilleen eli  pelaaja 
voi poistaa divotin ennen lyöntiään.
Pallon asema muuttui luonnollisen syyn seu-
rauksena eikä toisen pelaajan, mailapojan, 
katsojan tai muun elävän ulkopuolisen teki-
jän vaikutuksesta, joten käpyä ei saa poistaa.

PUH. 0208 650 100 sales@tavako.com

Banderollit ulos ja sisälle

Messulakanat, suurkuvatulosteet

Fanituotteet, pelipaidat, fanipaidat

Logoliput, valtioiden liput, veneliput

RollUpit, Winderit, mainostelineet

Työvaatteet, turva t-paidat ja -liivit

Suunnittelupalvelu, oma ompelimo

 ja kaikkea mahdollista kankaasta - PVC:hen

keväTTaLkOOT 
2014

kuvaT Ja TekSTI: OLLI kumeLa
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Viime syksynä saimme pelata kotikentäl-
lämme aivan sydämen kyllyydestä, sil-
lä golfkentän etuosa oli auki marraskuun 
loppupuolelle pakkasten tuloon sakka. Aa-
mu aamulta suihkimme Annilaan muuta-
ma maila mukanamme yksin, kaksin tai ka-
veriporukassa. Toki kenttä on ollut auki ai-
kaisempinakin vuosina, mutta viime syk-
sy oli mielestäni erittäin hohdokas, varsin-
kin kentän hienon kunnon ja hyvän sään 
vuoksi.

Kenttä loisti vihreyttään, puiden voimak-
kaat värit virkistivät ja ilma oli usein varsin 
lauhkea. Oli kiva kohdata toisia syyspeleis-
tä innostuneita, vilkuttaa, jakaa tunnelmia 
tai iloita muuten heidän olemassaolostaan. 
Useimmiten yhdeksän reikää riitti päivän 
happihyppyyn ja virittäytymiseen uuteen 
päivään. Minulle liikkuminen golfmailan ja 
-pallon kanssa on onnellista ja hyvää!

Onerva Haikarainen

SYYSmuISTOJa 
annILaSTa

Valokuvassa vasemmalta katsoen 
Erkk i ja Anna-Liisa Hor t tanainen 
sekä Tuomo Haikarainen

Lauantaina 12.4 pidettiin Annilassa kevään ensimmäi-
set talkoot. Paikalla oli parisenkymmentä innokasta 
GP-läistä. Parin tunnin haravoinnin ja risujen keräyk-
sen jälkeen talkooväki nautti Annelin tarjoamaa herkul-
lista hernerokkaa. 

Viereisen sivun kuvien risutalkoissa ahke-
roimassa Oiva Piispa, Kari Mäkelä, A-P Mä-
kelä, Harri Marjala ja Niko Kaikkonen.

Kukkapenkin kimppuun käytiin Saimi Piis-
pan johdolla.

18. väylän paju on riisuttu, raivaushommis-
sa Marjatta Tervaniemi, Tuire Häkkinen ja 
Saimi Piispa. 



GPostissa ei julkaista normaalisti jäsenten 
syntymäpäiväjuttuja, mutta tällä kerral-
la teemme poikkeuksen, kun Annilan ken-
tän ahkerimpiin kiertäjiin kuuluvat Matti ja 
Malla Vanhanen juhlivat 70-vuotispäiviään 
samanaikaisesti.

Tuplasynttäreitä vietettiin tietenkin gol-
fin merkeissä Espanjan Aurinkorannikolla, 
missä Vanhaset tapaavat viettää nykyisin 
kuukauden syksyllä ja kuukauden talvella.

Matin ja Mallan syntymäpäivät ovat var-
sin lähekkäin.  Juhlakisa pelattiin isännän 
syntymäpäivänä 8. maaliskuuta Mijasin 
golfklubilla Los Lagos –kentällä. Mallan 

merkkipäivä on hieman myöhemmin ke-
väällä.

Pelipaikka ja ajankohta olivat hyviä valin-
toja.  Uusittu Los Lagos oli huippukuntoi-
nen ja uudessa muodossaan haastava. Ja 
taivaalta tulvi pelkkää aurinkoa.

Ystävät olivat noudattaneet kutsua kii-
tettävästi. Peräti 20 pelikaveria osallis-
tui Matin ja Mallan juhlakisaan, joten ihan 
kunnon kisa pidettiin. Lisäksi muutamia ei 
golfaavia ystäviä oli juhlistamassa päivän 
sankareita.

Naisten kilpailun voittaja oli Riitta Pölhö 
MG:sta ja miesten kilpailussa ykköspalkin-

non vei Reijo Paajanen VG:sta. Tulostasos-
ta mainittakoon sen verran, ettei kenen-
kään tasoitus tainnut laskea.  Sen verran 
haastava on uusittu Los Lagos, jonka val-
taosa pelasi ensimmäisen kerran.

Kilpailun järjestelyistä vastasi Aurin-
korannikolla golfpalveluja tarjoava Par1. 
Banketti pidettiin Par1:n yhteydessä ole-
vassa San Deli –ravintolassa. Sen emän-
nälle Sannalle kehut todella maittavasta 
ateriasta.

Kiitokset kaikkien osanottajien puolesta 
Lanelle ja Mallalle mukavasta tapahtumas-
ta ja runsaasta tarjoilusta.

Isossa kuvassa ylhäällä: Erkk i Kuoppamäki,  Malla Vanhanen, Taisto Brotk in ja Seppo Lukkari. 

Pikkukuvissa ylhäällä vasemmalla k isaan valmiina Marjo Vanhanen, Leena Paajanen, Tuire Häkkinen ja Asta Brotk in. 
ylhäällä keskellä Malla Vanhanen, Ar ja Kuoppamäki,  Pir jo Vuoresto-Miet t inen, Hannele Peipponen ja Riit ta Pölhö. 
OIkealla ylhäällä Kari  Häkkinen, Juha Vanhanen, Heimo Pölhö ja Mikko Kuoppamäki. 

Alar ivissä vasemmalla Mat t i  ja Malla jakoivat banketissa palk innot, miesten k isan voit taja Reijo Paajanen pitämässä 
voit topuhet ta. Juhlak isan jälkeen on kokoonnut tu San Deli  -ravintolaan, joka sijait see Fuengirolan ns. junakadulla.

TuPLaSYnTTärIT aurInkO-
rannIkOLLa TekSTI Ja kuvaT: LaSSe mIeTTInen
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Seuran kevätkokouksessa esitettiin kysy-
mys: ”Mitä seurat saavat vastineeksi Suo-
men Golfliitolle maksamallaan jäsenmak-
sulla?” Lupasin palata aiheeseen GPostin 
välityksellä. 

Ensimmäisenä ja itsestään selvyytenä on 
tietenkin Golflehti. Jäsenlehtemme ilmes-
tyy kahdeksan kertaa vuodessa kotiin kan-
nettuna. Toinen konkreettinen etu on, et-
tä olemme kaikki vakuutettuja, ei pelkäs-
tään Suomessa vaan kaikkialla maailmalla 
golfia pelatessamme. Jälkimmäinen taisi jo 
yllättää muutaman.

Kaikki jäsenet kuuluvat varsin voimak-
kaasti uudistetun jäsenetujärjestelmän 
piiriin. Näitä etuja golfari voi hyödyn-
tää melkeinpä päivittäin. Jäsenetujärjes-
telmään voi tutustua golf.fi–portaalissa. 
Jäsenmaksun vastikkeeksi voidaan myös 
katsoa verkkotietopalvelun mahdollisuudet 
ajanvarausjärjestelmineen sekä sosiaalisen 
median hyödyntämisineen. Tämä on niin 
laaja osio, että en lähde sitä sen enempää 
ruotimaan. Totean vain, että verkkotieto-
palvelu oli erittäin iso projekti. Nyt se on 
kuitenkin valmis ja seurojen hyödynnettä-
vissä.

Golfliitto maksaa suoraa rahallista seu-
ratukea seurojen juniorityöhön ja sen ke-
hittämiseen. Tämä tuki on anottavissa jo-
ka vuosi. Tälle vuodelle tukea maksetaan 
50  000 euroa. Liitto tukee seurojen toi-
mintaa järjestämällä vuosittain kymme-
niä erilaisia ohjaaja-, valmentaja- sääntö- 
ja tuomarikoulutustilaisuuksia. Toki näistä 
tilaisuuksista peritään myös osallistumis-
maksut kuluja paikkaamaan. Juniorityös-

tä voidaan vielä mainita, että viime vuon-
na valmistui laaja nuorisoprojekti, jonka tu-
loksena syntyi ns. ”junioripolku”. Tämä pol-
ku alkaa junioreiden harrastetoiminnasta 
seuroissa päätyen kilpagolfaajan uraan po-
jan tai tytön niin halutessa. Työn tuloksena 
valmistui myös paljon kirjallista materiaalia 
seurojen hyödynnettäväksi. Materiaalia on 
tilattavissa golfliitosta.

SGL:n velvollisuutena on ylläpitää sekä 
tasoitus- että Slope-järjestelmää. Tä-
tä edellytetään EGA:n (European Golf As-
sociation) taholta. Seurat saavat ja ovat 
velvoitettuja uusimaan Slope-taulukkon-
sa eli kenttien ”slouppauksen” vähintään 
kymmenen vuoden välein, liiton tuella. 

Kenttäkonsultointi on tähän mennes-
sä ollut ilmainen tuki liiton taholta. Se on 
maksanut SGL:lle kuusinumeroisen sum-
man. Kaikki seurat eivät kuitenkaan ole 
tätä palvelua huolineet, vaan ovat kään-
tyneet jonkin muun instanssin puoleen. 
Konsultoinnista keskustellaan seurojen 
puheenjohtajien tapaamisessa ensi heinä-
kuussa. Aina tarpeen mukaan liitto tekee 
myös tutkimus- ja selvitystyötä harrasta-
jien palveluiden ja olosuhteiden paranta-
miseksi.

Liiton toimisto palvelee seuroja harjoit-
taessaan melko mittavassa määrin julkai-
sutoimintaa sekä valtakunnallista mark-
kinointia. Esitteiden ja muun materiaalin 
lisäksi toimisto kääntää ja julkaisee gol-
fin suomenkieliset säännöt. Toimisto jal-
kautuu joka talvi järjestäen Aluekiertu-
een kaikilla kuudella alueella. Itä-Suomen 
alueen tapahtuma pidettiin helmikuussa 

Mikkelissä. Enemmänkin väkeä olisi voinut 
olla paikalla kuulemassa ajankohtaisia asi-
oita. Toinen merkittävä tapahtuma, johon 
seurat saavat mm. markkinointi- ja mate-
riaaliapua, on Kansallinen golfviikko. Ta-
pahtuman tarkoituksena on rekrytoida li-
sää väkeä lajimme pariin. 

Rekrytoinnista puheen ollen halu-
an nostaa esille asian, jota ei aina ajatel-
la tai mielletä Suomi-golfille välttämät-
tömänä, mikäli seurassa ei ole huippu- 
tai maajoukkuepelaajia. Golfliiton yhtenä 
keskeisimmistä tehtävistä on luoda edel-
lytykset lahjakkaille pelaajille edetä lajin 
huipulle. Tätä varten on luotu kilpailu- ja 
maajoukkuejärjestelmä. Ilman kansainvä-
lisiä huippujamme, kuten esimerkiksi mik-
koilosia, minniblomqvisteja ja mikkokorho-
sia, lajin markkinointi olisi paljon vaikeam-
paa myös seuratasolla. Kuinkahan mon-
ta jäsentä seuroihin on vuosien saatossa 
liittynyt, kun he ovat seuranneet huippu-
ammattilaistemme edesottamuksia medi-
an kautta. Ilman liiton (ja seurojen) apua 
ja luotua järjestelmää, ei yksikään yksi-
lö pystyisi nousemaan golfmaailman eliit-
tiin, idoliksemme. Tätä kautta myös seu-
rat saavat lisää jäseniä ja maksamamme 
jäsenmaksu tavallaan palautuu seuratyö-
hön. Olkaamme siitä iloisia.

Mielestäni liitolle maksettavalle jäsen-
maksulle saadaan tarpeeksi vastinetta. 
Seurojen ja yksittäisten jäsenten pitää vain 
osata etsiä se omansa. 

Harri Marjala
GP:n varapuheenjohtaja ja SGL:n hallituk-
sen jäsen

vaSTIneTTa GOLfLIITOn 
JäSenmakSuLLe

Kuva otet tu Puulan kentällä,  Harr i 
Marjala kuvassa oikealla.



Tapahtuma Aika Ohjelma Ilmoittautumiset ym.
Naisten kesäkauden avaus 
Annilan kartanolla

ke 14.5. klo 18 Ladyjen kesäkauden ohjelma, kaf-
feta ja pörinää!

Ilmoittautumiset Lispelle  
040-3585696 9.5. men-
nessä.

Naisten golf-klinikat alka-
vat

Pro Jarno Hovila

Annilassa

ke 21.5. klo 

16.30-18

15 euroa/klinikka/hlö

Seuraavat:

ke 4.6. klo 16.30-18 
ke 18.6. klo 16.30-18 
ke 9.7. klo 10 - 11.30  
ke 6.8. klo 16.30-18 
ke 20.8. klo 16.30-18

Ilmoittautumislistat tulevat 
naisten pukkariin touko-
kuussa. Ilmoittautumiset 
viikkoa ennen klinikkapäi-
vää.

Naisten tiistaikisat alkavat ti 27.5. Yhteensä 14 kisaa. Kesän 2013 
kaavalla kaksi eri sarjaa.

Huom! ti-kilpailua ei ole 
10.6. ja 5.8.

Naisten sunnuntai osana 
valtakunnallista golfviikkoa 
2.-8.6.

Viikon teemana perheiden 
golf.

su 8.6. Kutsutaan ystäviä ja nyt erityisesti 
ei-pelaavia perheenjäseniä. Aloit-
telija puttaa ja kokenut lyö väylä-
lyönnit. Kevytlounas ja palkinnot 
kartanolla. 

Tämä on myös samalla ns. 
kapteenien kisa. Seuraa 
ilmoittelua Annilassa!

Naisten Kuppi Open pe-su 13.-15.6. Kolmipäiväinen, 54 reiän kisa. Kak-
si sarjaa: tasoitus hcp < 20 peli-
muoto tasoituksellinen lyöntipeli ja 
hcp > 20,1 pelimuoto pistebogey.

www.naistenkuppi.com

Naisten pelimatka Kartano-
golfiin

heinäkuussa Järjestäjät: Anna-Liisa Kor-
honen ja Ulla Suistomaa

Juniorit ja ladyt pelimatka 
Kangasniemelle 

elokuussa Järjestäjät: Onerva Haikarai-
nen ja Malla Vanhanen

Seuraottelu GP vs MG An-
nilassa

elokuussa Seuraa ilmoittelua.

Ladyvieraita Annilaan elokuussa Järjestäjät: Kaija Pöntinen ja 
Sinikka Hiidenmaa

Ladyjen kisailumatka Ho-
liday Club Saimaa Golfiin 
Imatralle

syyskuussa Järjestetään kysynnän ja 
innostuksen perusteella.

Naisten kesäkauden päät-
täjäiset

syyskuussa Peli Annilassa ja mailojen pesu 
Anttolanhovissa.

Seuraa ilmoittelua.

Kaudesta kirjoittaminen 
GPostiin

syyskuussa Kynän käyttäjät ilmoittautu-
koon!

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. Lispe Laitinen, ladykapteeni, p.040-3585696, lispe.laitinen@surffi.fi

GP:n LaDYT keSäkaLenTerI 2014

Aki Hintsa Kalle Michelsen

Kim Väisänen Armi Salo-OksaAri Rämö

Jaakko Kiander Harri Kerminen Markus Äimälä Matti Huutola

Pekka Pohjakallio Hanno Nevanlinna

Ilkka Halava

Valtakunnallinen työelämäseminaari
Mikkelin kesäpäivät
12.-13.6.2014

Kesäpäivillä jälleen huippuluennoitsijat:

Mikkelin kesäpäivillä tapaat työelämän aktiivit keskustelijat ja kiinnostavat esiintyjät. 
Suomen paras työelämäseminaari tarjoaa osallistujille uutta asennetta ja uusia 
ajatuksia. Mikkelin kesäpäivät, työelämäkeskustelun ykköstapahtumana on yllät-
tänyt, kiihdyttänyt, ärsyttänyt ja viihdyttänyt jo 35 vuotta. Tervetulleita ovat yritysten 
ja julkishallinnon edustajat kaikilta organisaation tasoilta.

Parasta ennen 2020

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
mikkelinkesayliopisto.fi 

– suomalainen työ Euroopan huipulle

”Ensin 
parannetaan
hyvinvointia 

ja sitten vasta 
suorituskykyä!”

- Aki Hintsa

”Työpaikoilla 
on oikeus tulla 

kuulluksi ja 
nähdyksi!”

- Ari Rämö

35
VUOTTA

TYÖELÄMÄ 2020 
– Etelä-Savon työelämän 
kehittämisverkosto

MIKKELIN
KESÄYLIOPISTO

MIKKELIN
KESÄYLIOPISTO

Kesäpäivillä
mukana:30
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Valtakunnallinen työelämäseminaari
Mikkelin kesäpäivät
12.-13.6.2014

Kesäpäivillä jälleen huippuluennoitsijat:

Mikkelin kesäpäivillä tapaat työelämän aktiivit keskustelijat ja kiinnostavat esiintyjät. 
Suomen paras työelämäseminaari tarjoaa osallistujille uutta asennetta ja uusia 
ajatuksia. Mikkelin kesäpäivät, työelämäkeskustelun ykköstapahtumana on yllät-
tänyt, kiihdyttänyt, ärsyttänyt ja viihdyttänyt jo 35 vuotta. Tervetulleita ovat yritysten 
ja julkishallinnon edustajat kaikilta organisaation tasoilta.

Parasta ennen 2020
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mikkelinkesayliopisto.fi 

– suomalainen työ Euroopan huipulle
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hyvinvointia 
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- Aki Hintsa

”Työpaikoilla 
on oikeus tulla 

kuulluksi ja 
nähdyksi!”

- Ari Rämö

35
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mukana:
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Toukokuu       
la 10 Kutsukilpailu     
la 24 Talkookisat talkoisiin osallist.  18 r    
ti 27 Tiistaikisa Miehet + Scr Cup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb   
Kesäkuu       
ti 3 GP-IG Seniorit seuraottelu S    18 r pb   
ti 3 Tiistaikisa Miehet, naiset M,n    18 r, M hcp, n pb   
pe 6 Kutsukilpailu     
su 8 Kapteenien kilpailu     
ma 9 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S    18 r, Y pb   
ti 10 Rakentajagolf kutsu    
pe 13 Kutsukilpailu     
pe 13 naisten Kuppi, 1. pvä n    18 r, hcp/pb   
la 14 Porrassalmen Taistelu 225 v Open M,n    18 r, pb   
la 14 naisten Kuppi, 2. pvä n    18 r, hcp/pb   
su 15 naisten Kuppi, 3. pvä n    18 r, hcp/pb   
ti 17 Tiistaikisa Miehet + Scr Cup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb  
ti 17 GP-JG Seniorit seuraottelu S    18 r, pb   
la 21 Midnight Golf, 2 mailaa + putteri  Open Y    18 r, pb    
ti 24 Tiistaikisa Miehet, naiset M,n    18 r, M hcp, n pb   
pe 27 Kutsukilpailu     
la 28 K-Rauta Open M,n    18 r, M hcp, n pb   
Heinäkuu       
ti 1 Tiistaikisa Miehet + Scr-cup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb   
la 5 Savon Golftiimi Open 1 Y    18 r, scr/hcp   
ti 8 Tiistaikisa Miehet, naiset M,n    18 r, M hcp, n pb   
to 10 Titleist Rio Golf Open joukkue   18 r Bestball   
la 12 Hartwall Open M,n    18 r, hcp   
su 13 Parikilpailu, Sarjat: Perhe / Vapaa Valinta väh.1 pel. GP:läinen  18 r, greensome   
ma 14 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S    18 r, Y pb   
ti 15 Tiistaikisa Miehet + Scr-cup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb   
pe 18 St Michel Golf Kutsu    
la 19 Kutsukilpailu     
ti 22 Tiistaikisa Miehet + Scr Cup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb   
ke 23 Kutsukilpailu     
to 24 Kolmekuutonen Y    36 r   
la 26 Marttagolf Y    18 r, pb   
su 27 Saimaa Golf Oy:n osakaskilpailu Osakkeen omistajat  18 r, pb   
ti 29 Tiistaikisa Miehet, naiset M,n    18 r, M hcp, n pb   
Elokuu       
la 2 GP Mestaruskilpailut, kaikki sarjat Kotiseura GP   36/18 r, scr   
su 3 GP Mestaruskilpailut, kaikki sarjat Kotiseura GP   18 r, scr   
ma 4 Kutsukilpailu     
ti 5 Senior Aluetour SM,Sn   18 r, hcp   
to 7 neuvosgolf     
pe 8 Hyvän Tuulen Golf Yritykset   18 r   
la 9 Hyvän Tuulen Golf Open M,n    18 r   
su 10 Ristiinan Mestaruus     18 r   
su 10 GP-MG Ladyt seuraottelu n    18 r   
ma 11 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S    18 r, Y pb   
ti 12 Tiistaikisa Miehet + Scr Cup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb   
pe 15 Shoot Out GP:n jäs., osakkaat    
la 16 Kutsukilpailu     
su 17 WGC World Golfers Championship Y    18 r hcp   
ti 19 Tiistaikisa Miehet, naiset M,n    18 r, M hcp, n pb   
to 21 Kutsukilpailu     
ti 26 Tiistaikisa Miehet + scr-sup, naiset M,n    18 r, M hcp/scr, n pb   
la 30 LähiTapiola Open M,n    18 r, M hcp, n pb   
Syyskuu       
ti 2 Tiistaikisa Miehet, naiset M,n    18 r, M hcp, n pb   
la 6 GP-KGolf Ladyt n    18 r   
ma 8 GP Senioreiden kk-kilpailu Y S    18 r, Y pb   
ti 9 Tiistaikisa Miehet + Scr Cup, naiset M, n   18 r, M hcp/scr, n pb   
ti 16 GP Seniorit Ruskagolf S    18 r, pb   
la 20 Kaarevat Kinkut M,n    18 r, M hcp, n pb   
la 27 Miehet Mailat Punaisena M, GP/Osakkaat  18 r, scr/hcp   
la 27 naiset Mailat Keltaisena n, GP/Osakkaat  18 r   
Lokakuu       
la 4 GP Päätösscramble GP:n jäsenet scramble   
       


