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PÄÄkirjoitus syksy 2015
Golf-Porrassalmi ry:n ja sen mukana koko
Annilan golfyhteisön juhlavuosi on saatu
päätökseen. 25 vuotta yhteistä taivalta on
takana. Juhlavuotta vietettiin aluksi juhlakisan merkeissä. Juhlakisa saavuttikin hyvän menestyksen ja siihen osallistui yli 100
pelaajaa. Tilaisuutta juhlisti mm. seuran
kunniajäsenen avauspuhe ja aloituslyönti.
Juhlia jatkettiin sitten varsinaisen iltajuhlan merkeissä Aleksis Kiven päivänä varsinaisen pelikauden jo päätyttyä. Juhlat antoivat tilaisuuden huomioida seuran eteen
tehtyä vapaaehtoistyötä ja niinpä hallitus
päätti myöntää yhteensä kymmenen Golfliiton seura-ansiomerkkiä. Näistä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.
Suomen golfliitto on uudistamassa sääntöjään ja esityksen mukaan liittovaltuustoon perustuvan hallintomallin tilalle tulisivat kahdesti vuodessa järjestettävät liittokokoukset. Liittokokouksiin seurat lähettävät edustajansa ja siellä äänivalta perustuu seuran jäsenmäärään. Nykyisin liittokokous järjestetään kahden vuoden välein valitsemaan toimihenkilöt, sekä hallituksen ja liittovaltuuston. Ratkaistavia ongelmakysymyksiä on mm. nykyiseen hallintomalliin sisältyvä alueellinen paikkajakauma. Itä-Suomen paikkakiintiön sisällä seurallamme on nyt yksi liittovaltuusto-

paikka yhdessä Puula-golfin, Mikkeli-golfin
ja Anola-golfin kanssa. Alueellisesta tasaarvosta on jatkossakin tarpeen pitää kiinni, jotta pääkaupunkiseudun ulkopuolinen
Suomi saa äänensä kuuluviin. Toisaalta on
esitetty huoli, että toistuvat liittokokoukset
tuovat seuroille lisäkustannuksia. Ajallisesti sääntömuutosasia tulee esille ensi helmikuussa liittokokouksen yhteydessä, jolloin
myös valitaan mahdollisesti liiton viimeinen liittovaltuusto. Uudet säännöt astuisivat suunnitelman mukaan voimaan 2017
vuoden alusta.
Mennyt pelikausi aiheutti kentänhoitohenkilöstölle varmastikin harmaita hiuksia alkukesän viileiden ja kosteiden säiden
vuoksi. Loppukaudesta kenttä oli entistä
paremmassa kunnossa ja monet uudistukset, mm. vesiesteiden reunakiveykset
ja puuston harvennukset paransivat kentän viihtyisyyttä. Ilmeisesti kenttä oli syyskuussa jo liian hyvä, koska allekirjoittanut
pystyi pelaamaan syyskuisena lauantaina
vuosikausiin parhaan kierroksen ja pisteitä ropisi samaan tahtiin kuin joskus tasoituksen kiihkeimmän laskun aikana. Tuntuu kyllä hyvältä edes jokusen kerran kesässä onnistua. Monet tapaamani vieraspelaajat pitävät Annilan kentän ilmapiiristä
ja kentästä tosi paljon ja puhuvat siitä hy-

vin myönteisesti. Myös meidän omien jäsenten on syytä olla mukana myönteisen
ilmapiirin rakentamisessa.
Seuran hallitukseen valittiin 3 uutta jäsentä 2016 alkavalle 2-vuotistoimikaudelle. Hallituksessa aloittivat Henrietta Nykänen, Mari Syväoja ja Jarmo Suvisuo. Uusi
hallitus valitsee seuran toimikuntien vetäjät tammikuussa. Erovuorossa olleet Seppo Jantunen ja Kari Mäkelä jatkavat hallituksessa edelleen seuraavat kaksi vuotta.
Seurakyselyssä vuosi sitten vastasi varsin
moni seuran jäsen valmiutensa olla aktiivisesti mukana seuran hallinnossa ja toimielimissä. Toimikunnat tarjoavat hyvän mahdollisuuden päästä mukaan aktiiviseen tekemiseen ja tuomaan omia ideoitaan seuran kehittämiseen. Toivottavasti mahdollisimman moni ilmoittaa hallituksen jäsenille kiinnostuksestaan.
Kiitän kaikkia seuran toiminnassa mukana olleita menneestä pelikaudesta. Pidetään jatkossakin huolta itsestämme ja
toisistamme.
Matti Suistomaa
Golf-Porrassalmi ry puh joht.

toimiston kuulumisia

Tämä vuosi on ollut tapahtumia täynnä.
Kauteen on mahtunut iloa ja suruakin GolfPorrassalmi ry:n ja kenttäyhtiö Saimaa
Golf Oy:n perustajajäsenen Leena Tuukkasen sekä vuosina 1996–2004 ladykapteeninamme toimineen Tuula Suhosen poismenon myötä. Tällaisten lähelle tulevien
pysähdyttävien tapahtumien myötä alkaa
väistämättä miettiä elämän isoja asioita.
Niitä asioita, joilla on oikeasti suuri merkitys ja mitkä ovat oikeasti tärkeitä itse kullekin. Asiat kannattaa silloin tällöin laittaa
oikeisiin mittasuhteisiin ja keskittyä olennaiseen nöyrällä, mutta positiivisella asenteella.
Kauteen mahtui myös paljon mukavia
tapahtumia ja kisoja, oli vierailupäiviä ja
pelireissuja. Heinäkuussa kenttäyhtiö järjesti pelimatkan Lahden Takkulan uusitulle kentälle, ja elokuussa oli vuorossa golfseuran matka Revontuligolfiin. Järjestimme yhteisen 25-vuotiskilpailun golfyhteisömme osakkaille ja jäsenille. Päivän aluksi
seuran kunniapuheenjohtaja Pekka Kivinen
muisteli yhteisömme alkutaivalta; Saimaa
Golf Oy kenttäyhtiön perustamista ja golfkentän rakentamisen aloittamista vuonna
1989, sekä seuraavana vuonna 1990 golfseuran perustamista. Oli virkistävää palauttaa mieleen noita aikoja ja huomata,
että useita perustajajäseniä perheineen oli
mukana tapahtumassa, samoin jäseniä lähes parinkymmenen vuoden ajalta. Eräs
jäsenemme minulle tilaisuudessa totesikin, että paikkakunnalta muuttonsa myötä hän eniten kaipaa ”Annilan lämminhenkistä ilmapiiriä”, kun aikoinaan täällä pelasi enemmän. Toivon sydämestäni, että onnistumme säilyttämään tuon tunnelman,
ja näyttämän kaikille, että golf on edelleen
rentoa Annilassa. Otamme toiset pelaajat
huomioon ja toivotamme uudet harrastajat lämpimästi ja kannustavasti tervetulleeksi, siinä on meille edelleen ohjenuoraa
tulevalle.
Vaikka kesä oli lähes heinäkuun puoleenväliin saakka todella kylmä, oli kierrosmää-
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rä kuitenkin lähes viime vuotisella tasolla.
Kelillisesti hyvät elo- ja syyskuu paransivat
tilannetta kierrosmäärien suhteen. Kaikkiaan Annilassa pelattiin reilu 19000 kierrosta kauden aikana. Omat pelaajamme
osallistuivat kisoihin hieman viime kautta
enemmän, toisaalta vieraspelaajien kisoihin osallistuminen oli hieman vähäisempää.
Saimme kaivatun ulkohuussin väylien 3
ja 15 siirtymien risteyskohtaan. Iso kiitos
Jantusen Sepolle tästäkin projektista! WCtiimille pidettiin ihan erillinen ”Huussikisa”,
jonka palkinnoksi osallistujat lähtivät vierailureissulle Messilään. Voiton vei muuten tässä kisassa Keijo Kiljunen, seuraavina sekalaisessa järjestyksessä Seppo Jantunen, Jorma Hietanen ja Esko Kettunen.
Kiitos teille kaikille työpanoksestanne! (kuva sivulla 21). Ensi vuonna tulee samanlainen kuivakäymälä väylän 6 ja 11 siirtymien
risteykseen vanhan wc-rakennuksen tilalle.
Talkootiimiin voi ilmoittautua, jotain kivaa
järjestetään taas!
Olemme saaneet nauttia pitkästä ja ennätyksellisen lämpimästä syksystä. Kentällä pelattiin lähes lokakuun loppuun
saakka kesäviheriöille, talvigriinit tehtiin
26.10.2015, ja kenttä on edelleen avoinna
tätä kirjoittaessani 9.11. Toki heti lokakuulle allakan sivun kääntyessä huomasi, että
valtaosa pelaajista pitää golfia edelleen kesälajina, ja kierrokset vähenivät huimasti.
Saimme vielä vähän kautta pidennettyä,
kun Makuuni Oy ja Mixsep Oy päättivät
järjestää vielä yhden scramblekisan kauden huipennukseksi, kiitos Hans ja Seppo!
Tuo viimeinen kisa pelattiin 10.10., ja
sen päätyttyä olikin mukava siirtyä kohti illan kohokohtaa 25-vuotisjuhliamme! Juhlat olivat lämminhenkiset ja olikin hienoa
päättää kilpailukausi tällaiseen yhteiseen
juhlatilaisuuteen, lisää juhlista toisaalla
lehdessämme.
Tulevalla kaudella siirrymme sähköiseen
laskutukseen niille jäsenille, jotka tämän
laskutustavan valitsevat. Jäsen/osakas

valitsee Nexgolfissa itse omista jäsen/
asiakastiedoistaan haluaako ottaa vastaan
sähköisiä laskuja ja niiden mukana mahdollisesti lähteviä tiedotteita. Oletuksena
jokaisen tiedoissa on perinteinen paperilasku, ja jollei sitä itse muuta, niin lasku
tulee jatkossakin perinteisen postin kautta. Mikäli jäsen on muuttanut tietoihinsa
sähköisen laskutuksen, tulee hänen sähköpostiinsa ilmoitus laskun muodostumisesta, ja lasku liitetietoineen avautuu Nexgolfissa jäsenen ”omat laskut”-valikossa,
josta sen voi halutessaan myös tulostaa.
Jäsentiedot sähköpostiosoitteineen tulee viimeistään nyt laittaa ajan tasalle, jotta viestit kulkevat oikeisiin osoitteisiin. Mikäli ette halua muutosta laskutukseen, ei
tarvitse tehdä mitään, ja tilanne säilyy ennallaan. Autan mielelläni, mikäli kysyttävää ilmenee!
Haluan näin kauden päätteeksi vielä kiittää koko Annilan henkilökuntaa; toimiston
caddiemastereita, kentänhoitohenkilöstöä, ravintolan työntekijöitä, kioskin hoitajia ja kaikkia teitä yksittäisiä henkilöitä, jotka annoitte apunne tarvittaessa! Yhteispelillä asiat sujuu!
Kiitos teille pelaajat kuluneesta kaudesta, toivotan teille kaikille mukavaa talven
aikaa! Pitäkää huolta itsestänne, ja toivottavasti taas näemme pian keväällä!
Anneli Kaikkonen
toiminnan- ja toimitusjohtaja

seuran junioritoiminnasta
Seuran nuorisotoimintaa on jatkettu yhteistyössä MG:n kanssa Mikkelin Nuorisogolfissa. GP:ltä ovat osallistuneet MNG:n harjoituksiin ohjaajina Antti-Pekka Mäkelä ja Jyri
Häkkinen. Heille valikoitui n.s. juniorigolffarit –ryhmä, joka on tarkoitettu junioreille, jotka haluavat harrastaa golfia hauskana lajina ilman vakavampia tavoitteita. Ryhmän harjoituksiin on osallistunut kauden
mittaan kummastakin mikkeliläisseurasta
yhteensä viidestä kymmeneen nuorta.
Harjoituksia oli kevätkaudella kerran viikossa Savon Golftiimin areenalla ja kesäkaudelle kahdesti viikossa, tekniikkaharjoitukset Annilassa ja peliharjoitukset MG:n
lentokenttäpuistossa. Loppukaudella juniorit pelasivat jonkin verran myös Annilassa,
jossa nyt on erityisesti junioreille ja vastaalkajille tarkoitettu par 3 –kenttä.
MNG:n harjoituksissakin käynyt Mikaela
Nykänen osallistui Kaakkois-Suomen Junnutourin osakilpailuun MG:n kentällä, mutta muutoin seuramme edustus eri kiertueilla rajoittui Antti Valjakan osallistumiseen
Itä-Suomen Aluetourilla ja Finnish Juniortourilla.
Juniori-ikäisiä jäseniähän seurassa on
pitkälti toistasataa. Satunnaisesti heitä
osallistuu muutamia viikonloppujen open
(vast) –kilpailuihin ja ehkä siinä piilee käyttämättömiä voimavaroja. Toivossa on hyvä elää ja selvää on, että Antti Valjakassa

ja Henrietta Nykäsessä seuralla on valovoimaiset nuoret, joiden esimerkin toivoisi tarttuvan muihin nuoriin.
Nuorisotoiminta tarvitsee aktiivisia vetäjiä. Ja varoja. Golf-liitto on järjestänyt
parina vuonna 24h juniorigolfille –tapahtuman varojen keräämiseksi nuorisotoimintaan. Kesällä 2015 Golf-Porrassalmi lähti mukaan valtakunnalliseen tapahtumaan
puolittain sattumalta. Pari jäsentämme innostui mahdollisuudesta pelata hyvän tarkoituksen vuoksi vuorokausi putkeen golfia
ja sehän sopi seurallekin vallan hyvin. Pelaajille kertyi kokemusta siitä, millaista pelaaminen on, kun keho ei välttämättä enää
tottele kaikkia käskyjä ja seuralle kertyi kokemusta tapahtuman järjestelyistä. Pelaajien kertomus tapahtumasta on toisaalla tässä lehdessä. Seuran on määrä osallistua tähän valtakunnalliseen tapahtumana myös
vuonna 2016, mutta formaatti tullee olemaan joku muu kuin nyt koeteltu muutaman uskalikon extremegolf.

velua omiin tarpeisiinsa. Lisäksi seuran jäsenet tukivat junioritoimintaa osallistumalla lipaskeräykseen.
Seuran hallitus haastoi syyskuussa golfkauden lähestyessä loppuaan muutamia
junioreita ja heidän vanhempiaan sekä ohjaajia par3 –haasteotteluun. Yhdeksän reiän kilpailussa parhaan tuloksen, 32 lyöntiä, teki Tapio Perko. Junioreista parhaan
tuloksen teki Joona Strengell. Hallitukselle
tärkeintä oli kuitenkin luoda eri toimijoille
mahdollisuus tutustua toisiinsa rennon pelailun merkeissä. Hallituksen tavoite täyttyi,
mutta kriittisesti arvioiden seuran nuorisotoiminta kokonaisuutena ei saavuttanut
sille toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Niinpä kaikenlainen yhdessä tekeminen onkin jatkossa entistä tärkeämpää.

Seuran rahalliset tavoitteet 24h golf-tapahtumassa oli asetettu matalalle, joten
nekin saavutettiin. Tapahtumaa tukeneita
yrityksiä olivat LähiTapiola Mikkeli, Maalausliike Valjakka, Torikahvila Marski, Saneeraus ja rakennus Peltsi sekä Eränetti Kangasniemeltä. Mainituilta yrityksiltä jäsenemme saavat varmasti asiantuntevaa pal-

Hensku
kisamatkalle
englantiin
Junioripelaajamme Henrietta Nykänen osoitti erinomaisia pelitaitoja ja kylmähermoista
peliä voitettuaan sekä BMW karsinnan Annilassa 19.7. tuloksella 37 bp sekä voittamalla
BMW Suomen loppuottelun Master-kentällä
Espoossa 10.9.tuloksella 35 bp, viiden pisteen
ylivoimalla seuraavaan. Henrietta pääsee näin
ollen ensi kesänä BMW Euroopan finaaliin joka pelataan Englannissa. Onnea voitoista ja
kannustetaan ’Hensku’ ensi kesänä Euroopan
kentillä parhaaseen peliin!

teksti ja kuVa: lisPe laitinen

teksti ja kuVat: lisPe laitinen

yHdessÄ
tekemisen
meininkiÄ

Tämän kertaisessa jutussani liikun kahden asian maastossa, naistoiminnassa ja muussa seuran toiminnassa. Naisten
toiminta kuuluu ladykapteenin tehtäviin ja muut ajatukset
nousevat mieleen pitkäaikaisena seura-aktiivina muissa
tehtävissä.
Mitä kuuluu yhteiselle harrastuksellemme
golfille ja seuramme yhteisöllisyydelle?
Asiaa voisi tarkastella seuran ulkoisista
ja sisäisistä tekijöistä käsin. Ulkoisia voisivat olla golf harrastuksen lasku niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Miksi laskua tai pysähtymistä on tapahtunut,
selittyy mm. harrastajien työelämän kiireillä; työikäisillä ei ole aikaa pelata täysiä neljä, viisi tuntia kestäviä kierroksia. Golfilla on
runsaasti kilpailevia harrastuksia joiden aikaketteryys sopii nykyihmiselle paremmin,
golf on myös saattanut jäädä nukuksiin
oman historiansa ja erityisten sääntöjen ja
etiketin seuralaiseksi.
Seuran sisäisiä tekijöitä ovat varmasti ikärakenteen painottuminen senioreihin
ja veteraaneihin, lasten ja heidän vanhempiensa siirtyminen vähemmän aikaa vieviin harrastuksiin ja lopulta myös siihen,
että jäsenillä on juuri ja juuri aikaa ja kiinnostusta pelata kierroksia, mutta ei sitten
enää osallistua seuratoiminnan kehittämiseen tai muuten osallistumaan yhteisöllisesti seurassa. Ehkä myös yleinen, yhteiskunnassamme vallitseva yksilöllisyyden korostuminen vähentää seura-aktiivisuutta.
Mutta mistä saisimme uutta kipinää ja
nousua seuramme toimintaan? Luulenpa,
että kaikki ne jotka ovat toimineet ja toimivat seuran eri luottamustehtävissä, pohtivat myös tätä kysymystä. Oma vuosikymmenten kestänyt juniorityöni eri liikunta6

seuroissa vahvistaa ajatusta siitä, että menestyvän seuratoiminnan takana on aina
vahva juniorityö. Toinen kysymys on, pätevätkö samat lainalaisuudet tässä asiassa
myös golfin suhteen? Poikkeaako seuran
perustyö esim. yleisurheilun, jalkapallon,
suunnistuksen, jääkiekon ja golfin välillä?
Mistä sitten seurakasvu kumpuaa? Se
kumpuaa yhdessä tekemisestä, yhteisistä
tavoitteista ja positiivisesta toiminnasta.
Esimerkiksi paikallisessa suunnistusseura
Navissa onnistuttiin vuosia sitten saamaan
merkittävä innostus lapsiin, nuoriin ja erityisesti heidän vanhempiinsa. Vanhemmat
koulutettiin ryhmäohjaajiksi, juniorit jaettiin taso- ja osaamisryhmiin ja myös kilpailevat suunnistajat osallistuivat aktiivisesti
juniorityöhön ja suunnistusratojen rakentamiseen. Toiminta oli ja on edelleen, laadukasta ja tasa-arvoista. Aktiivisuus on kantanut hedelmää, ja Navin junioreista on kasvanut Suomen kärkisuunnistajia jotka lähivuosina tulevat nousemaan myös kansainväliselle huipulle.
Seuraamme on pikku hiljaa kasvanut
kaksi erinomaista juniori-pelaajaa, Henrietta ’Hensku’ Nykänen ja Antti Valjakka
(kuva viereisellä sivulla). Vaikka junioritoiminta on jokseenkin hiipunut sitten vuoden 2007 jälkeen kun perustimme Mikkelin
nuorisogolfin, meidän kannattaa tarttua
uuden suunnan tavoitteluun uusin voimin.
Hensku ja Antti ovat fiksuja, esimerkillisiä

nuoria, jotka hallitsevat golf-taidot pelaamisen ja etiketin/sääntöjen osalta esimerkillisesti. Heidän kaltaistensa junioreiden
kautta nostetaan myös muuta junioritoimintaa. Junioritoiminnan pitää olla ensisijaisesti hauskaa, mutta tarjota myös kilpauraa sitä kaipaaville. Toivon, että seuramme
jäsenet omien sidosryhmiensä kanssa olisivat tukemassa Henskua ja Anttia heidän
golf-urallaan, josta toivottavasti saadaan
hyviä näyttöjä jo ensi vuonna.
Miten naisten seuratoiminnassa tänä
vuonna?
Koen hieman, että myös naisten puolella seura-aktiivisuus on vähenemään päin.
On vaikeaa saada henkilöitä eri tapahtumien järjestäjiksi tai edes osallistumaan niihin. Tilaisuuksiin osallistuu yleensä vain
5-15 henkilöä / tapahtuma, kun kuitenkin
seurassamme on liki 300 naisjäsentä. Toki kesän ulkopuoliseen osallistumisaktiivisuuteen vaikuttaa osittain se, että 1/3 naisjäsenistämme asuu pääkaupunkiseudulla.
Onneksi onnistumisiakin on kuten Lady Golf Tour South-Savo. Kiitän muiden
kolmen järjestävän seuran ladykapteenia
erinomaisesta yhteistyössä tourin suunnittelussa ja toteutuksessa. Toinen onnistuminen on ehdottomasti naisten golf-klinikat
Annilassa. Ja niiden onnistumiseen vaikutti
merkittävällä tavalla 55 aktiivista osallistujaa. Oli todella mukava tunnelma, oli uusia
pelaajia ja heillä oli valtava innostus omien
pelitaitojen kehittämiseen. Moni heistä tulikin kertomaan loppukesästä miten hyvin
taidot olivat kehittyneet, vaikka kehitettävää vielä jäikin. Kiitos näille ihanille ladyille
halausten kera!
Onnistumisten joukkoon kirjaamme tietenkin Naisten Kuppi – kisan, jota pelattiin
tänä vuonna 10-vuotisjuhlallisuuksin. Samassa yhteydessä pelattu Golf-liiton Gloria Cup – karsintakilpailu osoitti, että meillä on paljon annettavaa suomalaiselle nais-

golfille. Itä-Suomen karsintakilpailujen parhaimmisto pääsee vuosittain edustamaan
itäsuomalaisia naisgolfareita Ryder-Cup –
tyyppiseen Itä-Länsi otteluun. Tänä vuonna kaksipäiväinen loppukilpailu pelattiin Kytäjän kentillä. Kotikaupungin onnistuminen
meillä oli tietenkin GP:n ladyjen voitto MG:n
ladyista seuraottelussa elokuun puolivälissä 14 pisteen erolla!
Ensi kesäksi jätän mietintämyssyyn kolmen erilaisen pelaajaryhmän toiminnan
kehittämisen. Ryhmät ovat: Pelailijat, jotka
nauttivat vain pelaamisesta. Kilpailijat, jotka haluavat osallistua aktiivisesti kilpailuihin. Aloittelijat, jotka ovat vasta aloittaneet
tai pelaavat vähän. Mitä tarjoamme heille?
Heitän vielä loppuun muutaman ajatuksen kysyen samalla voisiko näillä toimenpiteillä saada uutta nousua alueemme golfiin? - Juniori-golf nostettaisiin seuramme
tärkeimmäksi strategiseksi painopisteeksi.
- Juniori-golf olisi osa MAHL (Mikkelin alueen harrasteliigat) toimintaa. - Golf tulisi
osaksi peruskoulujen liikunnanopetusta. Mikkelin Golf ja Golf Porrassalmi yhdistäisivät osan jäsenpalveluistaan.
Mukavaa loppuvuotta ja uuden kauden
alkua! Itse odotan mielenkiinnolla ensi
vuotta siitäkin syystä, että sain kutsun Golfliiton kapteenien työryhmään.
Kiitos kenttähenkilöstölle kaikista uusista
muutoksista meidän pelaajien hyvinvoinnin
ja pelaamisen parantamiseksi, ja erityinen
kiitos tietenkin junnuohjaajille ja juniorityötä eteenpäin vieneille!
Lispe Laitinen, ladykapteeni

Hensku ja Ant ti ovat fik suja, esimerkillisiä nuoria, jotka hallit sevat golf-taidot pelaamisen ja
etiketin/sääntöjen osalta esimerkillisesti.

ViHeriÖiden Hiekoitus ja ilmastus
Usein kentänhoitohenkilökunnalta kysytään miksi hyvässä kunnossa olleet viheriöt hiekoitetaan ja ilmastoidaan? Tässä lyhyesti miksi näin tehdään.
Viheriöitä hiekoitetaan noin 3-4 viikon
välein, viheriön hiekoitustarve ja kisakalenteri huomioiden. Kisakalenteri on kuitenkin ajoittain niin täynnä, että hiekoituksesta tällöin joku kärsii jonkin verran, mutta varsinkin kevyen hiekoituksen haittaava
vaikutus pelaamiseen on lyhyt.
Viheriön pinnassa tapahtuu tiivistymistä leikkausten ja kulutuksen vuoksi. Tämä
aiheuttaa ruoholle hapensaantivaikeuksia,
ja tätä ehkäistäksemme teemme viheriöille
ajoittain ilmastuksia kauden aikana tapittamalla. Sen jälkeen viheriöt (taas) hiekoi-

tetaan, harjataan ja jyrätään. Jyräyksestä
huolimatta kasvualustaan jää ”nettoilmaa”,
josta johtuen viheriön pinta on epätasainen
hieman aikaa. Pari seuraavaa leikkauskertaa viheriöillä on ns. hiekkamyrsky, kun katehiekka pyörii terissä ja terät tylsyvät. Päivien myötä tilanne normalisoituu viheriöllä ja hiekka on painunut kasvupisteen suojaksi, mikä on toimenpiteen perimmäinen
tarkoitus.
Ilmastukseen käytämme erikokoisia tappeja, 6, 8, 10 tai 12mm. Ilmastusreiän koko ja syvyys tehdään aina viheriöiden tilannekatsauksen ja näytteiden perusteella. Myöhään syksyllä käytämme 18 mm
tappia tai holkkia, riippuen kunkin viheriön
kuitukerroksen paksuudesta.

Kaiken kaikkiaan toimenpide on meille
kentänhoitajillekin työläs, terien teroituksineen ja muine lisätöineen, mutta ne kuuluvat viheriöiden hoitotoimenpiteisiin, jotta viheriöt voisivat jatkossakin hyvin. Menneellä kaudella jouduimme tekemään viheriöille ylimääräisiä hoitotoimenpiteitä normaalia useammin viheriöillä ilmenneiden
kasvitautien vuoksi, joten ihan normaali
kausi tämä ei todellakaan ollut.
Kenttää laitetaan nyt talvikuntoon, ja viimeiset talveen valmistautumiset tehdään
viheriöille aivan pakkasen kynnyksellä.
Yhteistyöterveisin,
kenttämestari Jukka Kaikkonen

teksti: jukka rÖyti

kaPteenin Vuosi
Yhtenä päivänä, ilman varoituksia, hän jättää kaiken taakseen ja hyppää suureen seikkailuun: suunnistaa autotallista kaivamansa bägi seuranaan kentälle, todelliseen vapauteen. (Arto Paasilinnan, Jäniksen vuosi, hengessä)
Kilpailutoimikunnan osalta juhlavuosi
2015 käynnistyi kevättalvella, jolloin käsiteltiin erityisesti kesän kilpailuja ja kilpailumääräysten päivityksiä. Lyöntipelimestaruuskilpailujen järjestämisestä useampana
viikonloppuna oli tehty jäsenaloite ja vuosikokous edellisen vuoden syksyllä oli evästänyt ainakin harkitsemaan viikkokisojen järjestämistä ns. tiistaikisan sijaan useampana vaihtoehtoisena päivänä. Juhlavuodesta tuntuikin tulevan samalla kokeiluvuosi.
Merkittävin sääntömuutos koski oikeutta osallistua seuran järjestämiin kilpailuihin; oikeus tuli kaikille, jotka olivat hoitaneet velvoitteensa seuran suuntaan, eli olivat maksaneet jäsenmaksunsa ja eivät olleet toiminnallaan antaneet aihetta sulkea
pois seuran toiminnasta. Kaikki nämä poikivat muutoksia aiemmilta vuosilta periytyneen kilpailukansion sisältöön. Tuumasta toimeen. Versioita alkoi syntyä ja kaatua.
Viimeisimmät niistä päätyivät kilpailukansioon ja viimeisin sääntöpäivitys myös Annilan Golfkeskuksen kotisivuille, kilpailutoiminnan alle.
Seuraava suunnittelurupeama koski
kenttäyhtiön ja seuran tapahtumakalenteria. Seuraottelujen päivät lyötiin lukkoon
melko nopeasti, vain Kerigolfin kanssa päivän löytyminen vaati useampaa sähköpostia ja epävarmuuden sietämistä. Uutuutena tullut 24h juniorigolfille siirsi Ryder Cupia viikolla eteenpäin perinteisestä ajasta,
samalla siinä päätettiin kokeilla peräkkäisiä iltoja ja hieman myöhempää lähtöaikaa. Mahtoivatko uudistukset suosia Mikkelin Golfia, sen verran terävämpiä olivat
itse ottelussa. Kalenterissa alkuvuosi oli
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hyvin hallinnassa, mutta loppukesään kertyi palautteesta päätellen päällekkäisyyttä.
Aivan yksiniitistähän tämäkään ei ole; jotkut haluavat esimerkiksi heinäkuulle enemmän kilpailuja, että pääsisivät pelaamaan,
toiset taas vähemmän – että pääsisivät varaamaan tiiaikoja silloin kuin haluavat!
Kilpailukautta on leimannut osallistujamäärien hienoinen väheneminen. Trendi
on ollut havaittavissa jo jonkin aikaa ja heijastelee jäsenmäärän sekä ikäjakauman kehitystä. Ilahduttavasti väkeä saivat toisaalta
liikkeelle juhlakilpailumme heinäkuussa ja
perhe-/parikilpailu sekä kauden päätöskilpailut. Kauden lopulla kenttä oli tavan mukaan parhaimmillaan ja pelaajien into korkeimmillaan. Verkkainen vauhtiin pääseminen heijastui myös otteisiimme seuraotteluissa, joista kertomukset löytyvät seuran
sivuilta. Sieltä löytyy myös lyhyt kertomus
pienellä porukalla toteutuneesta seuramatkasta Revontuligolfiin.
Golfia internetissä seuraaville seuramme edustajien edesottamukset olivat vuonna 2015 kiinnostava kohde senioriemme (M55) oltua kärjen tuntumassa omalla tourillaan, Antti Koljosen kokeiltua siipiään FGT:llä ja Antti Valjakan FJT:llä sekä ItäSuomen aluetourilla. Myös Henrietta Nykänen pelasi aluetourilla, mutta edusti opiskelujensa kautta muuta seuraa kuin GolfPorrassalmea.
Kentän pelattavuuden ja visuaalisuuden
eteen on tehty paljon töitä. Näihin ponnisteluihin nähden viheriöt ovatkin olleet lähes
koko kauden kiusallinen yksityiskohta, joka
on keskusteluttanut pelaajia. Niin tai näin,
kaudella tehtiin peräti kolme uutta kenttäennätystä: Jarno Hovilan varsinainen kenttäennätys, 66 lyöntiä 13.9 (aikaisempi ennätys 67, Seppo Hujanen 2006 ja Antti Valjakka 2014), lähipelitestin ”kenttäennätys”
88 pistettä Jussi Miettinen 30.7 (aikaisempi ennätys 85, Marko Taavitsainen 2013) ja

Par 3 -radan uusi ”kenttäennätys” avajaiskisassa 27.9. Tapio Perko 32 lyöntiä (par 29).
Kauden mittaan kentällä tapahtui muutamia läheltäpititilanteita, jotka antavat aina
ajattelemisen aihetta. Hitaaseen pelaamiseen on tuomari joutunut puuttumaan kilpailussa kertaalleen. Tapaus selvitettiin kyseisen tuomarin ja ”jupakkaan” osallisten
kesken eikä aiheuttanut kilpailutoimikunnalle tarvetta puuttua asiaan sen enempää.
Tuomaritoimintaan osallistuvia seurassa ei
ole liiaksi asti, mutta ylettömiä urakointeja
ei tainnut kenellekään kertyä.

Vuodelta 2015 seuraavalle tulee siirtymään sääntötarkistustarpeita, kuten ammattilaisten osallistumisoikeuden tarkistaminen (vain golfyhteisön sisäisissä tapahtumissa tai kutsukilpailuissa) ja pelitasoitus tasoituksellisissa kilpailuissa sekä kaikkia koskevat määräykset mailapojan käytöstä. Sääntöjen lisäksi myös kilpailumääräykset (nykyinen kilpailukansio) tulisi viedä kotisivuille.
Kaikenlaista siis tehtiin, osin vähän himmeämmillä valoilla kuin joskus vanhaan hyvään aikaan, mutta tehtiin kuitenkin. Toimintasuunnitelmaan kirjatuista tapahtumista jäivät toteutumatta 36R, rento seurascramble ja kapteenin kisa. Näiden kanssa palataan asiaan mm jäsenpalautteen perusteella.
Kiitokset menneestä kaudesta ja pidetään
golf iloisena asiana.
Jukka Röyti, kapteeni

koloPalloa kokeilemassa annilassa
- golf kokeilijan silmin!

teksti ja kuVat sanna PietiÄinen ja merVi simoska

Toukokuun lopussa joukko nuorkauppakamarilaisia kokoontui Annilan Golfkeskukseen ihmettelemään ja oppimaan golfin saloja. Kamarin tapahtumapäällikkö eli LOM
Sanna Pietiäinen innokkaana lajin harrastajana oli järjestänyt loistavat ja houkuttelevat puitteet golfiin tutustumiseen.
ei HassumPi Harrastus
Toukokuisena iltana kamarilaiset saivat
esittelyn Annilan golf-keskuksesta ja lyhyen oppimäärän golffista. Parin tunnin aikana päästiin myös kokeilemaan golfia käytännössä. Puttaaminen, svingi, grippi ja
erilaiset muutkin alan sanat vilahtivat illan
mittaan. Ehkä suosituin kuitenkin oli FORE
– sillä koskaan ei ollut takeita siitä, mihin
suuntaan pallo oikeastaan lähtee. Suurin
epävarmuustekijä taisi olla paikalla ollut juniori Jimi 4 vuotta, jota kiinnostivat erityisesti bunkkerit ja kaikki, mihin ei ollut virallisesti lupa mennä…

Kaiken kaikkiaan toukokuinen ilta oli onnistunut – kiitos siitä osaavien ammattilaisten. Golfista jäi kokeilun jälkeen mahdottoman myönteinen kuva: se on haastavaa, vaativaa, sosiaalista sekä etenkin antaa mahdollisuuden nauttia raittiista ilmasta hyvässä seurassa. Junioreillekin on omaa
toimintaa lajin parissa tarjolla, joten saattaa
olla, että kun aika on sopiva, löytyy Annilan
kentältä useitakin kamarilaisia tositoimissa
hienon lajin parissa…

teksti: jukka rÖyti

mestaruuskilPailut 2015
Vuoden 2015 lyöntipelimestaruuskilpailut
ratkottiin jäsenaloitteen perusteella kahtena viikonloppuna. Näin kaikilla oli mahdollisuus kilvoitella seuran yleisestä mestaruudesta ja lisäksi oman ikäkautensa mestaruudesta. Järjestelyn ansiosta viisi seniori-ikäistä miestä ja yksi lady osallistui yleisiin kilpasarjoihin, ja viisi mies- ja kolme veteraanipelaajaa asettui kirittämään nuorempia seniorisisariaan tai -veljiään.
Tällä oli käytännön merkitystäkin palkintosijoja ratkottaessa, ei kuitenkaan mestaruuksien osalta. Prosentuaalisesti vähiten ”lisäpelaajilla” oli merkitystä miesten
A-sarjassa, 12,5 %, mutta seniorisarjoissa
kilpailijoiden määrä kasvoi järjestelyn ansiosta 23-33 %.
Merkille pantavaa on, että tälläkin kertaa
juniorisarjat peruuntuivat pelaajien vähyyden vuoksi, samoin uudelleen henkiin herätellyt B-sarjat.
Edellä mainitun järjestelyn vuoksi kilpailut myöhennettiin elokuun kahdelle viimeiselle viikonlopulle. Säät suosivat tapahtumia ja varsinkin ensimmäisenä viikonloppuna (22.-23.8.) pelaajat saivat nauttia lä-

hes pakahduttavasta helteestä. Helteen lisäksi kamppailut muistetaan hyvästä tulostasosta ja Ville Vilénin väylälle 8 tekemästä hole-in-onesta, tiettävästi ensimmäisestä mestaruuskilpailujen historiassa.
Miesten sarjassa (54 r) Antti Valjakka pelasi alusta lähtien tasaisen kilpailun ja vei
ensimmäisen yleisen sarjan voittonsa hyvällä kokonaistuloksella 218. Toiseksi sarjassa sijoittui Kalle Ahveninen tuloksella 221 ja kolmanneksi Marko Taavitsainen
pelaten tuloksen 233 lyöntiä.
Naisten sarjan (54 r) voittoon pelasi Sari Kääriäinen tuloksella 264, toiseksi sijoittui Malla Vanhanen tuloksella 289 ja kolmanneksi Helena Kaipainen tuloksella 303
lyöntiä.
Veteraanisarjoissa (36 r) voitot ottivat
Kari A Liikanen tuloksella 157 ja Sirkka Puikkonen tuloksella 179. Toiseksi sarjassa veteraanimiehet pelasi Lasse Miettinen, 158
ja kolmanneksi Matti Suistomaa, 159 lyöntiä. Naisten sarjassa toiseksi pelasi Saimi
Piispa, 191 lyöntiä ja kolmanneksi Raikke
Jyräs tuloksella 196 lyöntiä.
Senioreiden sarjoissa (36 r) naisten mes-

taruuden ratkominen meni tiukimmalle,
kun voittaja ratkesi tasatuloksen 186 pelanneiden Malla Vanhasen ja Sirkka Puikkosen jouduttua jatkorei’ille. Voittajaksi
selviytyi Malla Vanhanen Sirkka Puikkosen
hävittyä niukasti. Kolmanneksi sarjassa sijoittui Meri Manninen tuloksella 192. Seniorimiesten sarjan voitti Harri Marjala tasaisella pelillä tuloksella 151, toiseksi sijoittui
Matti Manninen tuloksella 162 ja kolmanneksi Jorma Koljonen 164 lyönnillä.
Reikäpelimestaruudet ratkottiin tututusti pitkin kesää kestäneissä otteluissa. Miesten mestaruuden vei Marko Taavitsainen
Lasse Miettisen sijoituttua toiseksi ja Harri Marjalan kolmanneksi. Naisten sarjassa
oli vain kolme kilpailijaa, joista voittajaksi
kohosi Sanna Pietiäinen Marja-Liisa Laitisen tultua toiseksi ja Sari Kääriäisen kolmanneksi. Tasoituksellisen Annilan mestaruuden reikäpeleissä vei Veli-Matti Kurtti
ja toiseksi sijoittui siinäkin kilpailussa Lasse Miettinen.

golf-Porrassalmi ry:n ja saimaa golf oy:n
25-VuotisjuHlakilPailu 5.7.2015

teksti: jukka rÖyti ja anneli kaikkonen

Golf-Porrassalmen ja Saimaa Golfin neljännesvuosisataista taivalta juhlistettiin toimintasuunnitelman mukaisesti juhlakilpailulla, vaikkakin osakeyhtiön varsinainen
25-vuotispäivä oli ollut jo edellisenä vuotena.
Pekka Kivinen seuran kunniapuheenjohtajana toivotti kilpailijat tervetulleiksi. Pekka
kertoi aluksi suru-uutisen Leena Tuukkasen
poismenosta, ja pidimme hiljaisen hetken
hänen muistolleen. Tervetulotilaisuus jatkui
Pekan kerratessa golfyhteisömme historiikkia vuosien varrelta. Kenttäyhtiö perustettiin vuonna 1989 ja kentän rakentaminen
alkoikin saman tien. Seuraavana vuonna,
1990, golfkentän osakkaat perustivat golfseuran, ja seura onkin kasvanut parinkymmenen perustajajäsenen ydinjoukosta nykyiseen lähes tuhanteen jäseneen. Pekka
muisteli myös kentän avajaisia sekä aikanaan pidettyjä 10- ja 20-vuotisjuhlia. Kenttä
avautui 9-reikäisenä vuonna 1990 ja laajeni 18-reikäiseksi vuonna 1991, jolloin kentän
avajaisia vietettiin Norppagolfin merkeissä.
Tervetuliaispuheiden lomassa skoolattiin
kuoharit, ja pelaajat lähetettiin yhteisläh10

döllä iloisina matkaan klo 10.00 käynnistyneeseen kilpailuun. Pelimuotona oli henkilökohtainen pistebogey.
Kilpailun jälkeen lounastettiin ja jaettiin
kilpailun palkinnot. Miesten sarjassa voittajaksi selvisi 39 pisteellä Kari A Liikanen ja
seuraaville sijoille tulivat 38 pisteellä Pauli
Reijonen ja Sakari Kekkonen. Naisten sarjan voittajaksi golfasi Malla Vanhanen 37
pisteellä Arja Kososen ja Eila Kumelan vietyä seuraavat sijat tuloksin 35 ja 34 pistettä. Juniori-ikäisistä jäsenistämme tapahtumaan osallistuivat Joona Kurtti ja Joona Strengell. Kumpikin nuorukaisista pelasi tu-

loksen 30, mutta ensin mainittu palkittiin
pienemmän tasoituksen perusteella.
Kilpailupäivän sää oli aurinkoinen, vaikka
lämpimät pelipäivät olivatkin vielä vasta tuloillaan. Heti kilpailun jälkeen kesä meni jälleen telakalle ja palasi tosissaan vasta elokuussa. Kilpailuun osallistui 115 kilpailijaa,
omia jäseniä, osakkeen omistajia ja kutsuvieraita lähimmistä yhteistyöseuroista. Erityisesti kutsuvieraat kiittelivät mukavasta
pelikokemuksesta Annilassa.

kuVat: lisPe laitinen

Naisten Kupin voittajat A-sarja (tasoituksellinen lyöntipeli, 2 päiväinen kilpailu):
1.Marja-Liisa Laitinen GP 141
2.Alice Virtanen GP 146
3.Chrisse Raitokoski KyG 149

Naisten Kupin voittajat B-sarja
(pistebogey, 2 päiväinen kilpailu)
1. Tanja Saari MG 90
2. Eila Kumela GP 84
3. Minna Venäläinen MG 69

Gloria Cup karsinta
(lyöntipeli/scratch)
1. Chrisse Raitokoski KyG 81
2. Mariel Häkkinen KosK 85
3. Marja-Liisa Laitinen GP 85

naisten kuPPi
10 Vuotta

Naisten kuppi täytti 10 vuotta ja kakku oli
sen mukainen.

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

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

teksti: matti suistomaa kuVat: tiina-riikka turunen

golf-Porrassalmi ry
25 Vuotta

Vuosijuhlaa vietettiin 10.10.2015 Mikkelin
Esedun Mimosa-ravintolassa. Tilaisuudessa jaettiin 10:lle ansioituneelle seuran jäsenelle Golfliiton seura-ansiomerkki.

ansiomerkin saiVat:
kultainen ansiomerkki:
Anneli Kaikkonen
Olli Kumela
Harri Marjala

HoPeinen ansiomerkki:
Kari Mäkelä
Seppo Jantunen
Lispe Laitinen
Alice Virtanen
Lasse Miettinen

Pronssinen ansiomerkki:
Antti-Pekka Mäkelä
Sari Parkkinen
Juhlayleisöä hauskuutti stand-up koomikko Juha Laitila, joka saikin yleisön hykertelemään. Hän osoittautui myös erinomaiseksi laulajaksi. Tanssimusiikista vastasi Pasi Nuijan, Hannu Tarkiaisen ja Pekka
Kettusen trio. Esedun opettajat ja oppilaat
selvisivät ruoan laitosta ja tarjoiusta kiitettävästi, vaikka oppilaiden koulutus oli alkanut vasta muutamaa viikkoa aiemmin.
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Juhlassa käyttivät tervehdyspuheenvuoron Suomen Golfliitto, liittovaltuston puheenjohtajan Harri Kainulaisen ja liittohallituksen jäsenen Harri Marjalan toimesta.
Harri Kainulainen toi myös Kartano-golfin tervehdyksen. Rantasalmi-golfin tervehdyksen toivat puheenjohtaja Ari Korhonen puolisonsa Suvin ja kapteeni Mikko Kannasteen kanssa. Lahjapöllön mukana he toivat kuusi pelilippua Rantasalmen
kentälle sillä verukkeella, että heidän kenttänsä aukeaa keväällä ensimmäisenä. Kerigolfin tervehdyksen toi hallituksen puheenjohtaja Eija Huttunen ja Mikkeli-Golfin tervehdyksen lady-kapteeni Raija Kari ja Anne Innanen. Kiitämme lämpimästi meitä
muistaneita.

ssstour
2015

Saimaa Senior Scramble Tour vuonna 2015
alkoi uusien vetäjien RanG:n Markku Aholaisen ja Lasse Huttusen komennossa Lappeenrannasta toukokuun 28 päivä. Tulostasoa kehuttiin hyväksi, olihan voittajien
VG:n Tapio Takkisen ja Riku Topran tulos
44 p. Ja kymmenen joukkoon päästäkseen
piti saada vähintään 40 pistettä. GP:sta oli
vain ”puolikas” joukkue, Saimi Piispa pelasi MG:n Heimo Pölhön parina, tulos 37 pistettä.
Toinen osakilpailu olikin meidän omalla
kentällä Annilassa. Jostain syystä tapahtuma ei ylittänyt ”uutiskynnystä”, sillä siitä ei
ole mitään tarinaa SGS:n sivuilla, niin kuin
muista osakisoista on. No tulostaso oli varmaan olosuhteista johtuen vieläkin parempi, sillä voittajat LPG:n Arto Jokinen / Antti Saari saivat 45 pistettä. Kokonaisuudessa tulokset olivat hyvät, sillä pisteillä 39 ei

päässyt 24 sijaa korkeammalle. Kotikisaan
osallistui 6 joukkuetta, joista paras oli Ari
Karjola / Seppo Nykänen 39 p., sijoitus 25.
Kiertue jatkui Karelian kautta takaisin
Mikkeliin MG:n kentälle. Kotikentällään
pelanneet Kalevi Maisonen ja Jorma Peipponen voittivat 43 pisteellä ja samalla siirtyivät tourin kärkeen. Vertailun vuoksi todettakoon, että 11 joukkuetta sai 40p. tai
enemmän. GP.sta mukana oli vain yksi
joukkue Jantunen / Kärkkäinen.
Tahko isännöi viidettä osakisaa elokuun
13. päivä. Voittajiksi selvisi LPG:n pari Ekonen / Patja
43 p., kahdeksan paria saavutti 40 pisteen rajan.
Finaali pelattiin Laukaan Peurunka Golfin
kentällä 28.8. Usealla parilla oli vielä mahdollisuus kokonaiskilpailun voittoon, sillä kärkipaikkaa piti hallussaan peräti kol-

me joukkuetta. Kolmen pisteen sisällä oli
yhdeksän paria, mm. MG:n Peipponen /
Maisonen neljäntenä pisteen kärjestä.
Tiukka taisto tämän vuotisen Saimaa Senior Scramble Tourin voitosta päättyi lopulta Laukaan Peurunkagolfia edustavien Aimo Ekosen ja Seppo Patjan voittoon.
Osakilpailun voittoon pelasivat Rantasalmen Golfin Antero Laurila ja Veikko Mehtonen 44 p., jotka loppukirillään nousivat
voittajaparin kanssa tasapisteisiin. Kokonaiskilpailun voiton ratkaisi pienempi tarkka tasoitus. Pistemäärän 40 ylitti tällä kertaa 16 paria.
Kaiken kaikkiaan kiertueella pelasi 122
paria ja osakilpailuissa oli keskimäärin 50
joukkuetta.
Meidän seuran osallistuminen oli aiempia vuosia vähäisempää. Saimi Piispa parinsa Heimo Pölhön kanssa kiersivät viisi
kisaa. Muiden parien pelatessa 1-3 kisaa.
Kesän mittaan käytiin keskusteluja kuinka tapahtumaa voisi kehittää. Minä esitin
yhtenä ajatuksena seurojen vähentämistä
kymmeneen siten että pudotetaan kolme
kaukaisinta pois ja otetaan Holiday Club
Golf mukaan. Näin tulisi vain viisi peliä /
kausi. Selvää kustannussäästöä osallistumismaksuista ja matkakuluista. Saas nähdä ottaako ehdotukseni tulta alleen!
Jorma Hietanen

teksti Harri marjala

gP:n liPPu korkealla
Valtakunnallisella
senior tourilla
Seuramme senioriosasto vahvistui mukavasti, kun Mikkelin
seurojen kilpagolfia harrastavat seniorit päättivät edustaa
yhtä seuraa. MG:ltä joukkoomme liittyi talvella niin Seppo
Hujanen kuin Teppo Yli-Karrokin.
Asetimme jo keväällä joukkueen päätähtäimeksi syyskuun joukkue-SM:t. Tätä ennen
oli toki varmistettava osanotto-oikeus henkilökohtaisten pisteiden keräämisen kautta. Audi Senior Tour käsitti yhteensä 5 tavallista osakilpailua sekä myös Touriin kuuluvat SM lyönti- ja reikäpelit. Pisteille pääsi jokaisen osakilpailun 50 parasta erillisen taulukon mukaan. Osanottajia oli kilpailusta riippuen 120 – 156 miessenioria.
Tourin tasoa kuvastaa ehkä parhaiten se,
että jokaisessa osakilpailussa oli mukana ainakin 50 pelaajaa, joiden tasoitus oli
parempi kuin 5.0. Yli seiskan tasoituksella
oli muutama pelaaja selvittänyt tiensä mu-

kaan syksyn Peuramaan karsintojen kautta.
Tuota suurempia tasoituksia ei yksittäisissä
kisoissa juurikaan ollut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Seuraavassa on taulukoituna GP:n edesottamukset yksittäisissä kisoissa:
Reikäpeli SM:ssä 21.–23. elokuuta SHG:n
Lakistossa pääsimme pelaamaan uusittua
kenttää. Rankingin perusteella kilpailuihin
otettiin 64 parasta ilmoittautunutta. Seppo Hujanen selvitti tiensä toiselle kierrokselle, mutta siinä nousi hänenkin tiensä
pystyyn. Sekä Marjala että Valkonen kokivat karvaat tappiot ensimmäisen kierroksen 18. griinillä.

Henkilökohtaisessa rankingissa GP:läisten
pisteet ja sijat kauden jälkeen olivat seuraavat:
5.
Seppo Hujanen 403,00 p
22. Harri Marjala
225,25 p
75.
Teppo Yli-Karro
43,00 p
87.
Lauri Valkonen
21,75 p
Nämä yhteenlaskettuna saimme GP:lle
693,00 pistettä, jolla sijoituimme seitsemänneksi ja saimme helposti paikan seurajoukkueiden SM-kilpailuihin. Rankingin
voitti Messilä 1304,30 pisteellä. Heillä oli
asettaa keskimäärin 10 pelaajaa joka kilpailuun. Viimeisen joukkuepaikan sai Ruukkigolf 121 pisteellä.
Seppo Hujaselle kausi oli erinomainen.
Se huipentui Euroopan Senioreiden Mestaruuskilpailuihin Luxemburgissa. Henkilökohtainen kilpailu toi sijan 22 tuloksen ollessa 79+81+77=237. Kilpailijoita tulosliuskalla oli kaikkiaan 137 kappaletta. Joukkueena Suomi oli sijalla 5. jääden
mitalista 21 lyönnin päähän. Sepon tulos laskettiin mukaan joukkuetulokseen kaikkina kolmena
kisapäivänä.

seurajoukkueiden
sm-kilPailut loHjalla
Päätavoite oli siis asetettu Lohjalla Pyhä-Laurin kentällä 11.–
12.9 käytäviin seurajoukkueiden
SM-kisoihin. Perjantaina pelattiin
Greensome sekä Four Ball.
Lauantaina neljä pelaajaa pelasi
singelit, joista kolmen tulos laskettiin mukaan perjantain lyönteihin.
Seppo ja Teppo lähtivät Four
Ball pelaajina ensin matkaan.
Suoritus oli kärkiluokkaa tuloksen ollessa 72 eli kentän Par.
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Lauri ja Harri suoriutuivat Best Ballista yhtä hienosti tehden hekin tuloksen 72. Ensimmäisen päivän jälkeen Golf-Porrassalmi
oli hienosti jaetulla toisella sijalla! Edellä oli
vain Kullo Golf.
Toinen päivä ei sitten valitettavasti sujunut Strömsön tapaan. Ainakin allekirjoittaneelle tuli uskomattomia möhläyksiä, jotka näkyivät tuloskortissa. Turha kuitenkaan
selitellä. Aina ei ole se paras päivä. Kaikilla
neljällä tulos alkoi kahdeksikolla, kun sen
olisi pitänyt olla seiska-alkuinen. Lopullinen sijoitus tasaisessa kilpailussa oli 12.
Olimme kaikki sitä mieltä, että ensi vuoteen jäi parannettavaa. Mestaruuden vei
Suur-Helsingin Golf.
Me artikkelissa mainitut seniorit haluamme tässä yhteydessä kiittää Golf-Porrassalmea saamastamme tuesta. Olemme vastavuoroisesti pitäneet kauden aikana seu-

ramme lippua ja mainetta ylhäällä. Moni Tourilla pelaava onkin huomioinut GP:n
kiilaamisen kärkiporukoihin. Kliseemäisesti voin todeta, ”että tästä on hyvä jatkaa”.
Eräs havainto kentältämme, johon toivon parannusta. Kun kerran kynään tartuin, niin en malta olla puuttumatta asiaan, joka on harmittanut minua pitkin kesää. Se ei ole korjaamattomat alastulojäljet griineillä, missä toki on aina parannettavaa. Kyseessä on reikien reunuksien kuluminen. Vetoankin meihin kaikkiin, että käsittelemme jatkossa lipputankoa siten, että se EI osu edes hipaisten reiän reunaan
poistettaessa tai laitettaessa sitä takaisin
reikään. Hyvää oppimateriaalia lipputangon käsittelystä saa, kun katsoo Viasatin
golflähetyksiä. Ainakin tässä asiassa voisimme olla ammattilaisten tasolla. Toinen

meidÄn mieHemme
maailmalla
Seppo Hujasen hyvät esitykset valtakunnallisella Senior
Tourilla poikivat paikan Suomen Championship-(scr) joukkueeseen ESGA:n (European Senior Golf Association) M55
EM-kilpailuun Luxemburgiin 10.–13.8.2015. Kilpailuun osallistuivat kaikki 23 ESGA:n jäsenmaata.
Kolmipäiväinen kilpailu käytiin erittäin lämpimissä olosuhteissa. Ensimmäisenä päivänä elohopea nousikin 30 asteen tuntumaan. Golf Club Grand-Ducal-kentällä par
71, pelasi Suomen Championship-joukkue,
joka oli päivän jälkeen viidentenä 315 lyönnillä. Kärjessä tasatuloksella 304 lyöntiä
olivat Iso-Britannia ja Hollanti.
Toinenkin päivä oli tukalan lämmin.
Joukkueemme pelikavereina oli mm. johtava Hollanti. Päivän päättyessä Suomi oli
edelleen viidentenä tulos 628, johtoa piti
edellispäivän tapaan UK ja Hollanti nyt
tuloksena 614 lyöntiä.
Kolmantena kisapäivänä aurinko intoutui
porottamaan ja lämpötila nousikin lähelle
40 astetta.
Suomen miesseniorit tsemppasivat hyvin, mutta kovakaan taistelu ei tuonut mitalia, vaan joukkue jäi viidenneksi tuloksella
940. Voiton vei Iso-Britannia tulos 912, hopeaa Italia 919 ja kolmas oli Espanja myöskin 919. Kahtena ensimmäisenä päivänä
johdossa ollut Hollanti putosi neljänneksi
930 lyönnillä. Maineikkaita golfmaita kaikki. Mainittakoon, että Ruotsi oli vasta 17.
lyöntejä 1003!

Vaikka kilpailu oli joukkueitten välinen,
niin paras henkilökohtainen tulos merkittiin
italialaiselle Sita Vincezolle hcp +1.2, 222
lyöntiä eli +9, sarja tasainen 74+74+74.
Seppo hävisi voittajalle 15 lyöntiä lopputulos 237 (79+81+77) +24. Tällä tuloksella
sijoitus oli 22. kaikkiaan 136 pelaajan joukossa.
Huomion arvoista on, että kun jokaisena
päivänä joukkuetulokseen laskettiin kunkin
maan neljä parasta, niin Seppo oli Suomen
pelaajista ainoa, jonka tulos otettiin mukaan kaikkina kilpailupäivinä.
Samaan aikaan pelattiin ns. Cup-(hcp-)
joukkueitten kilpailu Kikuoka Country Clubin kentällä. Myös siellä Suomella oli joukkue, sijoitus neljäs.
Seniorigolfari-lehden ja ESGA:n sivuilta poiminut
Jorma Hietanen
Kuvat Seppo Hujanen

kulumaa vähentävä seikka on, että palloa
ei tule poistaa kupista mailalla. Varsinkaan
mailan lavalla! Mikäli käyttää putterin varren päässä olevaa tuttia, niin sen käyttöön
soveltuu sama mentaliteetti kuin äsken
mainitsemani lipun käsittely.
Vuodatukseni perustuu tosiasiaan, että
reikien ympärykset ovat olleet tuhotut jo
ennen puolta päivää. Iltakierroksella ja Illalla reiät ovat pahimmillaan olleet törkeän
röpelöiset ja noin 1 cm halkaisijaltaan pienemmät kuin uutena. Olen kiertänyt tänä
kesänä 30 eri kenttää, mutta tämä ilmiö on
tullut minua vastaan vain Annilassa. Eiköhän laiteta ainakin tämä asia kuntoon ensi
vuonna. Hyvää hiihtokelien odotusta!
Harri Marjala
Seniori

HyVÄn tuulen golf
Perinteitä vaalien pelattiin Golf-Porrassalmen ry:n hyväntekeväisyysgolf elokuun alussa. Seuramme täytti 25 vuotta
tänä vuonna ja yhtä monta kertaa on pelattu rahaa hyväntekeväisyyteen.
Totuttuun tapaan perjantaina pelasivat
yritykset, joita oli mukana 12. Hieman harmaa, mutta poutainen sää loi hyvät edellytykset tuloksen tekoon. Taso olikin aika
hyvä ja kilpailu ennen kaikkea tasainen. Viiden ensimmäisen tulos oli 44 pistettä. Järjestys saatiin oikeaksi laskemalla tasoituksia yhteen.
Ennen kentälle lähtöä Radio Mikkelin toimittaja Mika Aro haastatteli Ilkka Parttia ja
kilpailunjohtajaa Jorma Hietasta kilpailun
merkityksestä Mikkelin yläkoulujen tukioppilastoiminnalle. Ikävä kyllä haastattelu jäi
kuulematta, kun se ajettiin ulos kello 11.30
jolloin olimme jo täydessä ”työn” touhussa.
Itseasiassa itse pelasin juuri ykkösväylää.
Perjantain kilpailu aloitettiin perinteitä
noudattaen aloituslyönnillä. Tällä kertaa
kunnian sai itsekin avustuskohteena oleva
ysiluokkalainen Niko Kaikkonen.
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Niin vielä ne tulokset:
1. Mamk 44 pistettä
Lassi Pöyry
Stefan Lindström
2. Annilan kartano 44 p.
Jukka Kaikkonen
Niko Kaikkonen
3. Suomen Talotekniikka 44 p.
Arto Turunen
Ville Venäläinen
4. Maalausliike Valjakka 44 p.
Anni Valjakka
Antti Valjakka
5. Valiokiinteistöt Oy 44 p.
Anssi Kaipainen
Aku Kaipainen
Henkilökohtaisen sarjan paras oli Stefan
Lindström tuloksella 39 pistettä. Saman
tuloksen pelasi myös Päivi Himanen, mutta Stefanin alempi tasoitus ratkaisi voiton
hänelle.

Koko tulosluettelo löytyy Nexgolfista:
nexgolf.fi/gp/ tournaments
Seuraavana päivänä lauantaina 8.8. pelattiin ”openit”, perhe-/ parisarja sekä henkilökohtaiset sarjat naisille ja miehille.
Perhe-/ parisarjassa osanottajia oli 19
joukkuetta. Tulokset olivat lähes edellispäivän tasoa, sillä kaksi parasta paria
pelasivat saman tuloksen 44 pistettä.
Kaipainen Helena, Kaipainen Anssi 44 p.
Vanhanen Malla, Vanhanen Matti 44 p.
Ora Kari, Ora Eppu 42 p.
Lilja Eija, Lilja Jarmo 41 p.
Alanen Erkki, Alanen Juhani 41 p.
Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että jos Anssi Kaipainen parineen olisi perjantaina saanut yhden pisteen enemmän, niin
Anssi olisi saanut ”Jackpotin” eli vienyt nimiinsä molemmat kisat!
Ei huono sanoisi joku kaimanikin!
Naisten sarjan paras oli Malla Vanhanen 34 pisteellä ja miehissä ykköspalkinnon nappasi Jari Hassinen tuloksella 41
pistettä.
Ensi vuonna jatketaan taas, joten merkitkäähän kalentereihinne: 5.- 6.8.2016 HTG!
Jorma Hietanen

itÄ-suomen
kauPunkiottelu
4.-5.9.2015
Tänä vuonna perinteinen Kaupunkiottelu käytiin PohjoisKarjalan vaaramaisemissa. Perjantaina 4.9. kokoonnuttiin hotelli Kimmelin kabinettiin kuuntelemaan liiton kuulumisia ja sopimaan tulevien vuosien järjestäjistä. Kartano
Golfin jälkeen vuoden 2019 tapahtumasta vastaa Golf-Porrassalmi ry...
Lauantaina seurojen edustajat siirtyivät
Karelia Golfin kentälle Kontiolahteen. Toiminnanjohtaja Mika Kupiainen piti lyhyen
kisainfon ja toivotti pelaajat lämpimästi
tervetulleeksi, luvaten samalla ettei yhtäkään palloa katoa vesiesteisiin. Yhteislähtökisa kun oli, niin pelaajien siirtyminen otti oman aikansa. Itse jouduin kävelemään
äärimmäiseen kolkkaan väylän 14 tiipaikalle. Perille päästyäni olikin heti oma lyöntivuoroni, siinä ei paljoa henkeä ehtinyt vetää. Kyllä olisi KaG:llakin oppimista Anni-

38 pistettä, ollen täten myös paras kapteeni. Puheenjohtajista paras oli Rantasalmen
Ari Korhonen 34p. Joukkuekilpailun palkinnon vastaanotti Tahkon Golfseura jonka viiden pelaajan kokonaispisteet olivat 161p.
GP:n joukkue Matti Suistomaa, Jukka Röyti, Marja-Liisa Laitinen, Seppo Jantunen,
A-P Mäkelä ja Jorma Hietanen sijoittuivat
puolivälin paikkeille. Tarkemmat joukkuetulokset ilmestynevät lähiaikoina tapahtuman kotisivuille.

lasta kuinka pelaajat kuljetetaan kaukaisille aloituspaikoille!
Tämä upeilla maisemilla ja melkoisilla korkeuserollakin varustettu kenttä haastoikin
pelaajat ja tulokset jäivät hiukan vaisuiksi.
Kun 111 joukossa vain 15 pelaajan tasoitus
laski, niin CBA oli -4.
Säätä ei voinut syyttää, lämpöä oli kymmenen asteen tuntumassa ja pilvistä.
No hyvät pelasivat kuitenkin hyvin. Voittaja
tuli tällä kertaa Anola Golfista Pieksämäeltä, seuran kapteeni Aleks Kääriäinen pelasi

Yläkuvassa GP:n joukkue. Alakuvassa
kilpailuinfoa antamassa kilpailunjohtaja
Mika Kupiainen.
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MG:n, GP:n ja PuulaG:n yhteinen golfmatka
20.-23.4.2016, Sand Valley Puolassa kutsuu!
Koe suomalaisomistuksessa oleva upea Sand Valleyn kenttä edulliseen 399 euron
hintaan (+ lento).
Kenttä on syksyllä 2015 rankattu sijalle 130 Golf Worldin rankingissa, jossa oli mukana yli
4000 Manner Euroopan kenttää!
Varaukset 31.12.2015 mennessä.

Golfpakettiin kuuluu:
 majoitus 2hh huoneissa Sand Valleyn golfresortissa sekä aamupala.
 Rajoittamaton green fee, rangepoletit, kärryt. Ehtii pelaamaan jopa 6 kierrosta.
 Lentokenttäkuljetukset Gdansk - Sand Valley – Gdansk.
 lounas kolmena päivänä.
 grilli-ilta klubilla ja pieni kisailu .
 5 kpl drinkkilippuja käytettäväksi golfklubilla.
Lennot Finnairilla:
Helsinki – Gdansk ke 20.4 klo 8.25 - 9.25
Gdansk – Helsinki la 23.4 klo 18.45 – 21.45.
Puolassa kaikki on sovittu asiakkaan puolesta ennakkoon
”avaimet käteen” – periaatteella. Sinun ei tarvitse kuin
saapua Helsinki-Vantaan lentokentälle ja golflomasi
alkaa!
Ilmoittautuminen alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Ilmoittautumisessa oltava mainittuna e-mail osoite, GSM
numero ja nimi, kuten se on passissa mainittu
(ensimmäinen etunimi) sekä seura ja hcp.
Ilmoittautumiset ja lisäinfo: Tmi Harri Marjala,
harri.marjala@pp.inet.fi, 050 594 7458
Harri Marjala toimii myös matkan johtajana.

Tutustu:

www.sandvalley.pl

www.finnair.fi

golfia HÄmÄrÄn
rajamailla
24H juniorigolf
Pelaajien silmin
Muutama vuosi golfin aloittamisen jälkeen tuli mieleen,
että päivän aikana voisi pelata useammankin kierroksen.
Ensimmäisinä vuosina pelattiin saman päivän aikana kaksi
kierrosta. Se tuntui silloin paljolta. Nälkä kasvaa syödessä
ja pian syntyi ajatus, että voisihan sitä pelata vaikkapa neljä
täyttä kierrosta saman päivän aikana.
Niinpä olemme pelanneet jo useampana
vuonna 18 väylää Puulagolfissa, 18 väylää
Mikkelin Golfin lentokentänpuistossa ja 36
väylää Annilassa. Runkopelaajia ovat olleet
Jouni Peltonen ja Jarkko Vahvaselkä, mutta ryhmään ovat osallistuneet muutamana
kesänä myös Joonas Pullinen, Harri Marjala ja Antti Tunkkari. Viime vuonna kuulimme golfliiton hankkeesta peluuttaa eri seuroissa yhtäjaksoisesti 24 tuntia golfia junioritoiminnan hyväksi. Tämä 24 tunnin pelaamisen ajatus jäi mieleen itämään. Kun
sitten keväällä 2015 kuultiin, että jälleen ollaan järjestämässä samanlainen golftapahtuma, innostuimme asiasta. Kävi myös ilmi, että Golf-Porrassalmi on halukas osallistumaan tapahtumaan. Intressiemme
ollessa yhtenevät seura ilmoittautui mukaan tapahtumaan ja me pelaajat pääsimme keskittymään tulevaan koitokseen. Jouni sai hankittua tapahtumalle sponsoreitakin, jotka lähtivät mukaan - kiitoksia heille. Jatkossa sponsoreiden hankintaan kannattaa kuitenkin ryhtyä heti vuoden alusta.
Pelipäivän lähestyessä mieleen tuli erinäisiä käytännön järjestelyjä, kuten millaisella aikataulutuksella kierrokset pelataan,
milloin ja mitä syödään, miten näemme ja
löydämme pallot pimeässä jne. Tällaisia
käytännön asioita siis. Pelipäivän iltana
klo 18.00 maraton sitten alkoi. Työpäivän
jälkeen Annilaan ja Jounikin kävi poikkeuksellisesti rangella lyömässä pari palloa, sen
verran tosissaan oltiin. Ryhmämme kutistui kahteen pelaajaan, koska Antti joutui
luopumaan pelaamisesta surullisen perhetapahtuman johdosta.
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Olimme laskeneet, että vuorokaudessa ehdimme pelaamaan kuudesta seitsemään kierrosta. Tavoitteena oli 100 väylää
eli liki kuusi kierrosta. Kaksi ensimmäistä
kierrosta etenivät hyvässä kesäsäässä, tyhjällä kentällä, ilman merkkiäkään väsymisestä. Jälkimmäisellä kierroksella hämärä
oli loppuväylillä jo niin tiheää, että palloja
ei pystynyt tähystämään perinteisillä
menetelmillä, joten forecaddie ajettiin
kuulovartioon pallojen odotetuille putoamisalueille. Hämmästyttävää kyllä palloja
ei hukattu ja sillekin kierrokselle saatiin ehjä tulos, mutta älkää yrittäkö samaa kotona... Puolen yön jälkeen huoltoryhmäämme liittyi Mika Barck, joka oli varustautunut
pallojen etsintään voimakkailla valaisimilla.
Mikakin ajoi golfauton suunnilleen sinne,
minne pallojen piti pudota ja paikansi ne.
Kahden jälkeen aamuyöllä valoisuus alkoi
taas riittää normaaliin pelaamiseen.
Yöllä alkanut ja rankaksikin muuttunut
vesisade muutti pelaamisen haastavammaksi. Tulostaso tippui hieman, parit olivat tiukassa. Kierrokset neljä ja viisi pelasimme vesisateessa. Kuudennelle kierrokselle lähdettäessä aurinko ilmestyi näkyviin
ja pelaaminen oli taas väsymyksestä huolimatta reipasta. 22 tunnin uurastuksen jälkeen päätimme urakkamme kuuteen täyteen kierrokseen, 108 väylään. Jos kierroksen aikana tulee n. 8-9 km kävelyä, niin liki vuorokauden aikana kävelimme sellaisen maratonin verran. Loppua kohti harjoitussvingit jäivät vähemmälle ja kyykistelyt
puttilinjojen katsomista varten jäivät pois.
Pelkkä valvominen ja jatkuva jalkojen pääl-

lä olo alkoi vaikeuttaa pelaamista, keho ei
toteuttanut enää saamiaan käskyjä samalla tarkkuudella kuin aiemmin. Fiilis oli kuitenkin mahtava, kun kuuden kierroksen jälkeen olimme klubitalolla laskemassa tuloksia. Saimme kahdestaan tehtyä 79 paria tai
sitä parempaa tulosta. Silloin taisin sanoa,
että alle 5 000 euron tukisumman en muuten lähde pelaamaan seuraavalla kerralla.
Nyt jälkeenpäin ajateltuna, ei sen summan
tarvitse olla iso, jotta lähtisin pelaamaan
uudelleen. Aika kultaa muistot! Ja meneehän jokainen euro hyvään tarkoitukseen,
junioritoiminnan tukemiseen.
Huoltotukikohdan perustaminen Saimaagolfin yhteen majoitushuoneeseen
oli erinomainen apu pelaamiselle. Huone
mahdollisti kuivien vaatteiden vaihtamisen ja tarvittavan ruokahuollon kierrosten
välillä.
Kokemus on ikimuistoinen ja voimme
suositella. Kannattaa kokeilla ”I have been
there, done that” ja ”saatan ehkä tietää jotain siitä itsekin” -asenteella. Toivommekin
jatkovuosille runsasta osanottoa, mikäli tapahtuma järjestetään.
Kiitoksia pelikavereille, huoltojoukoille,
tukijoille sekä Golf-Porrassalmen ja Saimaagolfin henkilökunnalle mahdollisuudesta harjoittaa extreme-golfia

Jarkko Vahvaselkä
ja Jouni Peltonen

kuntogolfin kuntosali ja
allasVoimistelu ryHmÄt
Seuran tukemien kuntosali- ja allasvoimisteluryhmien vuorot keväällä ja syksyllä 2016 Kyyhkylän kuntoutuskeskuksessa.

klo 14.45–15.45 ohjattu alkulämmittely 15
min ja ohjattu kuntosali/salijumppa
klo 16.00-16.45 ohjattu vesijumppa

Ryhmä 1
Keskiviikko 13.1.-16.3.2016 (10 kertaa)
Keskiviikko 28.9.-30.11.2016 (10 kertaa)
klo 18.00–19.00 ohjattu alkulämmittely 15
min ja ohjattu kuntosali/salijumppa
klo 19.15-20.00 ohjattu vesijumppa

Golf-Porrassalmi ry järjestää ja tukee rahallisesti kuntogolftoimintaa, jolla pyritään aktivoimaan ja säilyttämään seuran jäsenten
liikunnallista hyvinvointia myös golfkauden
ulkopuolella.

Ryhmä 2
Torstai 14.1.-17.3.2016 (10 kertaa)
Torstai 29.9.-1.12.2016 (10 kertaa)

kulttuuriseteleillä.
Sitovat ilmoittautumiset ja mahdolliset tiedustelut:
Arja Kosonen puh. 040 772 7976, arja.kosonen@surffi.fi

Ryhmän koko 10–15 henkilöä. Omavastuuosuus 70 euroa peritään kunkin kurssin
alussa (Arja kerää maksut Kyyhkylässä). Voit
maksaa joko käteisellä tai myös liikunta- tai

sÄÄntÖPÄHkinÄ 2/2015
Oheisissa kuvissa pelaajaa häiritsevät kiinteät haitat, eli soittokello (reikä 15) ja riihirakennus (reiät 1 ja 16). Miten pelaaja
voi “vapautua” eri tilanteista?
Vastaus s. 23

Huussikisan kilpailijoista
tarkemmin sivulla 4.

Jarnon Golfklinikan osallistujat t y y t y- Sadekelikään ei saa ladyjen hymyä
väisenä saamiinsa oppeihin.
hy y t ymään.

teksti matti suistomaa kuVa: tiina-riikka turunen

golfia sÄVelin
Vuosi sitten julkaistussa GPostissa julkaisin oman versioni golf-aiheisesta laulun sanoituksesta. Laulun aiheena oli uusi draiveri ja laulun tarkoitus oli kuvata sitä tuskaa, jonka edessä varsinkin me mies-golfarit olemme. Mainos lupaa, että uudella
mailalla voi lyödä entistä pitemmälle, entistä tarkemmin ja lisäksi se on entistä anteeksi antavampi. Tästä seuraa, että autotalli alkaa täyttyä niistä entistä paremmista mailoista. Samalla julistin golf-aiheisen
sanoituskilpailun, jonka tuli huipentua vuosijuhlassa esitettäviin lauluihin ja parhaan
sanoituksen valintaan.
Sain yhteensä 10 lauluehdokasta, joista
syyskokouksessa paikalla ollut väki valitsi mielestään 3 parasta. Näin laulut saatiin paremmuusjärjestykseen ja kolme parasta esitettiin allekirjoittaneen toimesta
syysjuhlassa Pasin, Hanskin ja Pekan bändin säestyksellä. Sanoitukset ovat ohessa. Juhlayleisö ratkaisi sitten kädennostoäänestyksellä näiden kolmen sanoituksen paremmuusjärjestyksen. Eniten ääniä
sai ”Pieni sydän”-tangon säveleen tehty
laulu ”Pieni pallo”, joka kertoo siitä, kuinka vaikeaa golfpalloa on hallita. Se tuntuu
tekevän yllättäviä asioita pelaajan tahdosta riippumatta. Toiseksi parhaaksi valittiin
ajankohtaiseen PKN-bändin Suomen euroviisu-edustuskappaleeseen tehty sanoitus ”Aina mun pitää”. Tässä olikin esittäjälle haastetta. Koskaan aiemmin en ole esittänyt punk-kappaletta, mutta nyt on sekin tehty. Kolmanneksi sijoittui lastenlauluun ”Täti-Monika” tehty sanoitus ”Hauska
Golf-peli”. Sanoittajan ajatuksena lienee ollut tyttöbändi PMMP:n vastaavasta laulusta tehty levytys. Kuinka hyvin allekirjoittanut tyttöbändin sijaistajana menestyi, jää
paikalla olleiden arvioitavaksi. Koska ”Pieni pallo”-kappaleen sanoitus oli allekirjoittaneen tekemä, jaoin palkinnon yhteensä
6:lla sanoituksella kisaan osallistuneelle ja
toiseksi ja kolmanneksi tulleiden laulujen
sanoittajalle Onerva Haikaraiselle. Nyt minulla on siis yksi vanha ja 10 uutta sanoitusta tulevissa tapahtumissa käytettäväksi.
Uusia sanoituksia otetaan edelleen vastaan, jos jollain sattuu runosuoni puhkeamaan.
Matti Suistomaa
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Pieni Pallo

Hauska golf-Peli

(Sävel: Pieni sydän, tango)

(Sävel: Täti Monika)

Niin pieni golfpallo on, vaan vikkelä ja vallaton. Se löytää kaikki puskatkin ja vesiesteet tietenkin.
;;Paljon se murhetta ja tuskaakin tuottaa,
koskaan sen kulkuun ei täysin voi luottaa.
Pienen sen pallon kun vauhtiin saa, jännitystä voi odottaa.;;

On meillä hauska peli, tuo peli palloilla,
kun pallo lentää griinille, on näky komea.
Kas näin heiluu puuni ja puuni heiluu näin,
Ja näin heiluu puuni ja puuni heiluu näin.

Mutt´ sitten sattumalta kai, sen kulku oudon suunnan sai. Se löytyy griinin keskeltä,
vain metrin päässä reiästä.
;;Böördiä kun puttaamaan pääsee siitä,
jos kuppiin kolahtaa, sä tuuriasi kiitä,
Pienen sen pallon kun vauhtiin saa, jännitystä voi odottaa.;;
Mutt´mikä paras pallo on, se tieto oisi verraton. Se joka mua tottelee, ja reikää kohti lentelee.
;;Titleisti, Staffi, tai Ritkestone,
ei niistä mikään taida olla kuin kone.
Pienen sen pallon kun vauhtiin saa, jännitystä voi odottaa.;;

aina mun PitÄÄ golfata
(Sävel PKN Aina mun pitää)
Aina mun pitää golfata
aina mun pitää pelata
aina mun pitää käydä proolla
aina mun pitää laskea pisteitä
en saa mennä kaupoille
en löhötä sohvalla
en saa edes nähdä siippaani
aina mun pitää varata aikoja
aina mun pitää pestä mailoja
aina mun pitää hankkia kenkiä
aina mun pitää juoda kunnolla
en saa fuskata pelissä
en tökkiä esteessä
en saa edes poistaa paaluja
aina pitää jäljet korjata
aina mun pitää merkata
aina pitää voittaa kaveri
aina mun pitää tehdä holari.

On meillä hauska peli, tuo peli palloilla,
kun pallo lentää griinille, on näky komea.
Kas näin heiluu seiska ja seiska heiluu näin,
Ja näin heiluu seiska ja seiska heiluu näin.
On meillä hauska peli, tuo peli palloilla,
kun pallo lentää griinille, on näky komea.
Kas näin heiluu wedge ja wedge heiluu näin,
Ja näin heiluu wedge ja wedge heiluu näin.
Lalalalala...Lalalalala...Lalalalala...
On meillä hauska peli, tuo peli palloilla,
kun pallo lentää griinille, on näky komea.
Kas näin heiluu putteri ja putteri heiluu näin,
Ja näin heiluu putteri ja putteri heiluu näin.
On meillä hauska peli, tuo peli palloilla,
kun pallo lentää griinille, on näky komea.
Kas näin heiluu puuni ja puuni heiluu näin,
Kas näin heiluu seiska ja seiska heiluu näin,
Kas näin heiluu wedge ja wedge heiluu näin,
Kas näin heiluu putteri ja putteri heiluu näin,
Kas näin heiluu mailat ja mailat heiluu näin,
Lalalalala... Lalalalala...Lalalalala...

golfretkemme
annilaan 2015
Moision koulun nykyiset neloset kävivät keväällä retkellä
Annilassa tutustuen golfin saloihin, retkeläiset kertovat itse
tunnelmistaan.
Lähdimme pyörillä Annilan golfkeskukseen. Kun olimme perillä jätimme pyörät
parkkiin. Siellä oli neljä ohjaajaa. Sitten
meidät jaettiin ryhmiin. Ensin menin rangelle. Range oli minun mielestäni parasta. Minun pisin lyönti oli vähän yli 50 metriä. Alussa palloni ei lähtenyt melkein mihinkään.
Sitten menimme chippaamaan. Vaikeinta
chipissä oli saada pallo ilmaan. Mielestäni
chippaus oli vaikeinta. Seuraavaksi menimme puttaamaan. Puttaamisessa pitää olla
rauhassa, että pallo menee suoraan. Sitten
me päätettiin että pidetään puttauskisa.
Olin siinä toiseksi paras.
Sitten pidettiin pieni tauko ennen kuin menimme väylille. Ostin pari patukkaa ja join
mehua. Lopuksi menimme väylille. Olimme
18. väylällä. Siinä oli märkä kohta, joten oli
vaikeaa saada pallo liikkumaan kunnolla. Ammuin pallon kerran hiekka-ansaan.
Olimme siellä 3-4 tuntia.

Moision koulun nyk. Neloset ja Ope kiittävät mukavasta golftuokiosta ja
toivottavat kaikille lukijoille hyvää syksyn
jatkoa!

Pyöräilimme Annilan golfkentälle polkupyörällä. Saimme eväät koululta.
Golfohjaajia oli neljä. Meidät jaettiin eri
ryhmiin. Minun ryhmäni meni ensimmäisenä rangelyönnille. Sain kyllä aika huonoja lyöntejä rangelyönnistä.
Menimme sen jälkeen chippaamaan. Olisin saanut pallon reikään, mutta jonkun jalka päätti mennä eteen. Viimeiseksi menimme puttaamaan. Golfohjaajamme päätti,
että pitäisimme puttauskisan. Minä voitin
puttauskisan ja sain golfpallon ja tiin.
Menimme sen jälkeen oikealle väylälle.
Ohjaaja sanoi, että jos joku saisi kolmella
lyönnillä, niin hän kävelisi käsillä takaisin
aitalle. Sain itse seitsemällä lyönnillä. Lopulta ennen kuin lähdimme, söimme eväät
ja saimme ostaa kaupasta jotain.

Sääntöpähkinä sivulta 21
Säännöt 24-2b, 26-1 ja 28.
Kun pallo on soittokellon juurella, on pallo myös vesiesteessä ja ainoa mahdollisuus, jos palloa ei voi muuten pelata, on käyttää yhdellä rangaistuksella vesiestesääntöä 26-1.
Kun pallo on reiällä 1 hyvin lähellä riihirakennusta, ainoa mahdollisuus, jos palloa ei voi muuten pelata, on käyttää yhdellä rangaistuksella pelaamattoman paikan sääntöä 28. Tämä sen vuoksi, etteivät kiinteät keinotekoiset rakennelmat, jotka ovat ulkona, ole
kiinteitä haittoja eikä niistä voi vapautua kiinteästä haitasta vapauttavan säännön 24-2b mukaan.
Reiällä 16 ei ole outtia, joten lyöntiä haittaavasta kiinteästä haitasta eli riihen seinästä voi rangaistuksetta vapautua riittävästi sivulle.

teksti: jukka rÖyti

”kaPteenin kysely”
2015
Seuran lyöntipelimestaruuksissa ja viikkokilpailuissa kokeiltiin kaudella 2015 uusia
järjestelyjä. Kauden päätyttyä oli luontevaa
kysellä, miten uutuudet otettiin vastaan.
Mielipiteitä udeltiin WEBROPOL-kyselynä,
joka sai nimen ”kapteenin kysely”. Kyselyyn
vastasi jäsenistöstä noin 20 %, eli vajaa
200 henkilöä. 60 % vastaajista kuuluu seniori- tai veteraani-ikäisiin golffareihin veteraanien oltua suurin yksittäinen ryhmä.
Vastausaktiviteetti oli kuitenkin suurempaa
kuin osallistuminen kyselyn kohteena olleisiin kilpailuihin. Mestaruuskilpailuihin osallistui seurasta noin 80 jäsentä ja viikkokilpailuihin säännöllisesti vajaa 20.

1. lyÖntiPelimestaruuskilPailuista
Ensimmäinen kysymys koski osallistumista mestaruuskilpailuihin ylipäätään ja syitä osallistumiseen tai osallistumattomuuteen. Osallistumista on eniten perusteltu
sillä, että kilpailu sellaisenaan on mukava tapahtuma. Tätä kuvaavat esimerkiksi perustelut ”kauden hienoin tapahtuma
ja mikäs sen hauskempaa kuin pelata golfia ilman tasoituksia vaikkei pärjääkään”
tai ”hauska kisa, pärjäsi tai ei”. Samaan
joukkoon voitaisiin kai lisätä myös ne, jotka perustelivat osallistumistaan mahdollisuudella testata itseään haastavalla, hyvä-

kuntoisella kentällä. Moni perusteli osallistumistaan myös velvollisuudella osallistua. Vain muutama prosentti ilmoitti osallistumisen perusteluksi halun verrata omaa
osaamistaan nimenomaan muiden pelaajien osaamiseen, siis kilpailuvietin ja kilpailun sen syvimmässä merkityksessä.
Mestaruuskilpailuihin osallistumattomuuden yleisimmäksi perusteluksi ilmoitettiin se, että kilpailu ei sopinut aikatauluihin. Lähes yhtä suuri joukko ilmoitti syyksi osallistumattomuudelle vähäisen pelaamisen kauden aikana (eri syistä) ja siitä aiheutuneen epävarmuuden sekä olettamuksen, että oma taitotaso ei tällä kertaa olisi riittänyt itseä tyydyttävään kilpai-

Taulukko 1. Lyöntipelimestaruuskilpailuun osallistuneet ja tärkeimmät sy y t
osallistumiselle.

Taulukko 2 Ei-osallistuneet ja tärkeimmät sy y t osallistumat tomuudelle.
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lusuoritukseen. Melko moni ilmoitti myös
ykskantaan, että heille golf ei ole kilpaurheilua, vaan muunlaista liikuntaa ja sosiaalista yhdessäoloa pääasiassa tuttujen pelikumppaneiden kanssa. Voidaan olettaa että siinä suuressa joukossa, joka ei vastannut kyselyyn, on enemmänkin tämän kaltaisia golffareita.

jat vetosivat ajankäyttöön, erityisesti työssä käyvien osalta ja osin myös ”traditioon”,
siihen, että mestaruuskilpailun täytyy olla
myös sopivasti fyysinen ponnistus.
Vuoden 2015 mestaruuskilpailuissa oli varauduttu järjestämään myös B-sarjat, jos
niihin olisi ilmaantunut riittävästi halukkuutta. Näinhän ei tapahtunut, mutta kyselyssä sekä B-sarjojen pelaaminen että sen pois jättäminen saivat yhtä paljon
kannatusta.
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kille samoihin kenttäolosuhteisiin ja useamman pelipäivän puolustajat aikaresursseihin. Varteen otetavan esityksenä nostettiin esille se, että pelipäivät olisivat keskiviikko ja torstai, ja näinä päivinä kenttä
pidettäisiin suurin piirtein samanlaisena.
Viikkokilpailujen tulospalvelua haluttiin
nettiin, samoin tietoa palkitsemisperiaatteista. Varsinkin naiset haluaisivat viikkokisojen ”sisään” myös erikoiskilpailuja, mahdollisesti myös viikon tai kuukauden parhaan palkitsemista kokonaiskilpailun parhaiden lisäksi. Lisäksi esitettiin, että kilpailuun osallistuminen näkyisi jotenkin varaustietona NEXGOLF:issa tai että pelipartnereita vailla oleville järjestettäisiin tiettyjä
lähtöaikoja.
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3. muuta Palautetta
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Kyselyyn tuli kiitettävän paljon myös vapaamuotoista palautetta. Muun muassa
tiedottamista erityisesti kotisivuilla haluttiin lisättäväksi ja kapteenin haluttiin tiivistävän yhteydenpitoa kenttämestariin. Kentän kuntoon liittyvistä kysymyksistä kannettiin huolta, mutta paljon jaettiin myös
kiitosta tehdyistä parannustöistä. Kaikki
palaute on tallessa ja niistä on tarkoitus pitää palavereita koko golfyhteisön hyväksi.
Mestikset, ja miksei viikkokisatkin, on seuran toiminnassa perimmäinen instituutio ja
seura tulee niitä jatkossakin järjestämään.
Kysymys kuuluukin, millä järjestelyillä. Siihen tämä kysely ja saadut vastaukset osaltaan ovat antamassa eväitä. Kiitos kaikille
kyselyyn vastanneille. Näiden pohdintojen
rinnalla seuran täytyy kantaa huolta siitä,
miten ylipäätään saataisiin kasvatettua
harrastajien määrää.
Kapteeni
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Mestikset yhtenä Kunkin osattava
Sulkee kenttää
Yhteisöllisyys ja
viikonloppuna valita sarja, johon vähemmän muulta "parempi meininki"
osallistuu
käytöltä

Taulukko 3 Tärkeimmät perustelut, mik si mestaruuskilpailuja ei
saisi jakaa useammalle viikonlopulle.
Mestaruuskilpailujen jakamista useammalle viikonlopulle vastusti 70 % vastaajista.
Yleisimmin tätä perusteltiin sillä, että ei pidetty ”sopivana”, että pelaaja voisi voittaa
mestaruuden samana vuonna useammassa sarjassa. Jonkin verran arveltiin myös,
että kilpailujen jakaminen ei ole tasapuolista niiden kannalta, jotka eivät asu Mikkelissä. Kilpailujen järjestämistä yhtenä
viikonloppuna perusteltiin erityisesti sillä,
että näin saataisiin kaikki samaan aikaan
koolle, mikä lisää yhteenkuuluvuutta sekä
”hyvää meininkiä” kentällä. Yhteisöllisyydellä perusteltiin tosin myös kisojen jakamista, ”kun on useampia kilpailijoita sarjoissa”. Monelle niistä, jotka eivät itse osallistu mestaruuskilpailuihin, kysymys kisojen jakamisesta lienee yhdentekevä, mutta osa kokee, että eri kilpailut vievät jo nyt
liikaa lähtöaikoja muilta kentän kiertäjiltä!
Mestaruuskilpailuissa nousi esille myös
vaihtoehto, että yleiset sarjat voitaisiin pelata kolmena peräkkäisenä päivänä aloittaen jo perjantaina. Kyselyssä tätä puolsikin 62 % vastaajista. Perjantain vastusta-

2. ViikkokilPailuista
Viikkokilpailuissa tavoiteltiin kaudella 2015
pelaajamäärien lisäystä sallimalla pelaaminen jonain kolmesta päivästä olettaen että
tiistain varaaminen kilpailuun olisi mahdollisesti osallistumista rajoittava tekijä. Todellisuudessa pelaajamäärä ei kasvanut,
mutta pelattuja kierroksia kertyi enemmän
kuin aiemmin.
Osallistumattomuuden ylivoimaisesti yleisimmäksi syyksi annettiin ajanpuute. Todella moni ilmoitti, että kilpailut eivät sopineet aikatauluihin! Tämä selittyy erityisesti niiden vastaajien osuudella, jotka eivät asu Mikkelissä.

Viikkokisoihin osallistuneet perustelivat
osallistumistaan yleisimmin sillä, että osallistuminen antaa mahdollisuuden pitää tasoitusta yllä aktiivisena.
Vastaajista 56 % oli sitä mieltä, että
vuonna 2015 toteutettua järjestelyä tulisi jatkaa ja 44 % halusi palata aiempaan
”tiistaikisa”-järjestelyyn. On kuitenkin
huomattava, että vastaajien määrä ylittää
moninkertaisesti niiden määrän, jotka
todellisuudessa osallistuivat tai ilmeisesti
tulevaisuudessakaan tulee osallistumaan
viikkokilpailuun!
Yhden pelipäivän puolustajat vetoavat kai-

tuPsugolfia
Moni golffari varmaan ihmetteli kuluneen
pelikauden aikana mitä ovat nuo kentälle
ilmestyneet oranssit muoviset tupsut.
Etäisyydet lipullekin on mitä sattuu ja kaikilla väylillä ei tupsuja edes ole. Pelikauden ollessa jo pitkällä tihkui golffareille
tietoa, että meillä Annilassa on yhdeksänreikäinen par3-kenttä käytössä.
Par3-kentän ensimmäiset neljä väylää
pelataan normaalissa lyöntijärjestyksessä ja loput viisi väylää käsittävät kentän
väylät neljästätoista kahdeksaantoista.
Toki jokaisen väylän tiiaus tapahtuu sitten tältä mystisiltä oransseilta tupsuilta.
Aivan puhdas par3-kenttä ei ole kyseessä
sillä väylät yksi ja seitsemän (väylä 16)
ovat par nelosia. Väylien pituudet vaihtelevat 100-160m välillä.

Kentän ”virallinen avajaiskisa” pidettiin
27.9. joukkuekisana. Joukkueet muodostuivat Golf Porrassalmen nuorisogolfin
pelaajista ja vanhemmista sekä hallituksen jäsenistä että nuorisogolfin vetäjistä.
Porukka oli tietenkin täynnä peli-intoa
uudella kentällä eikä kisan aikana tullut
vesikuurokaan latistanut kisaajien tunnelmaa. Kisan jälkeen kaikki olivat sitä
mieltä, että par3-kenttä on toimiva kohde
järjestää esim. kisoja kaveriporukassa
tai virallisestikin. Haastettakin on väylille
saatu. Kenttä toimii myös mainiona harjoittelu kohteena ja on hyvä lisäys kentän
toimintaan.
Par3-kenttä helppoako? Kokeilkaa itse.
Tapio Perko

terVeiset
la mangan
matkalta

teksti ja kuVa: jarno HoVila

Kirjoitushetkellä pääsen nauttimaan Espanjan lämmöstä, takana on kierros huippukuntoisella La Mangan kentällä. Syksyn opetus-/pelimatka on menossa ja päivät täyttyvät pelaamisesta ja harjoittelusta. Päivittäin järjestän jonkin kilpailun, kilpailumuodoksi pyrin laittamaan useimmiten jotain muuta kuin perinteisen pistebogeyn tai lyöntipelin. Eilen laskimme sadan
metrin sisältä lyödyt lyönnit ja kyllähän niiden määrä kaikista lyönneistä on pitkälti yli puolet. Svingin kehittäminen on kai26

kille suotavaa, mutta todennäköisesti helpoiten lyöntejä kortista vähentäisi pitch-,
chippi- ja puttilyöntien harjoittelu. Jo pelkästään mailavalinnoilla griinin ympärillä on suuri merkitys, tilanteeseen sopivan työkalun valitseminen antaa mahdollisuuden onnistumiseen ja toisinpäin. Mikäli kolmen tai neljän putin sijaan pallo menisi reikään näillä nopeilla ja kaltevilla viheriöilläkin yhdellä tai kahdella niin lopputulos miellyttäisi taatusti enemmän.

Edellä mainittuihin asioihin viitaten Areenan parannukset alkavalle talvelle liittyvät
lähipeliin. Puttigriinin kallistukset on uusittu ja lyöntipaikkojen eteen tulee lisää viheriöpinta-alaa, 100m2 verran. Harjoitusolosuhteet jotka Areenalla ovat, kannattaa
kyllä hyödyntää. Monessa harjoitushallissa
olen vieraillut ja paikkamme ei kalpene kovinkaan monelle Suomen mittapuulla mitattuna.
Opetuspuolella asetin itselleni uuden
haasteen ja kokeilin löytyisikö Mikkelis-

tä kahdeksaa henkilöä jotka olisivat valmiit säännölliseen valmennukseen tulevana talvena ja kesänä. Yllätykseni oli
kyllä suuri kun ilmoittautumisajan umpeutuessa ilmoittautuneita olikin 16.
Päädyin perustamaan kaksi aikuisryhmää ja
yhden junnuryhmän. Mahtava juttu että pääsen aloittamaan pitkäjänteisen valmennussuhteen monen aktiivisen golfarin kanssa.
Heille on luvassa sekä yhteisiä harjoituksia
että yksityisvalmennusta. Valmennuksessa pääsen hyödyntämään uutta hankintaani FlightScope pallotutkaa joka kertoo
yhteensä yli 20 parametria svingistä pallon osuma-alueella niin mailan lavasta kuin

pallostakin. Investointi oli kohtuullisen iso
ja tästä johtuen muutin hiukan yksityistuntien hinnoittelua. Tutkaa käytän muidenkin
kanssa tunneilla, ota siis rohkeasti yhteyttä ja lähde talvitreenein kohti uutta kautta.
Areenan shoppi palvelee myös talviaikana ja mailojen yms. suhteen voi tehdä
löytöjä poistuvista malleista. Myös tekstiilejä, kenkiä ja tarvikkeita on kattavasti kesäsesongin ulkopuolellakin. Myymälämme asiantuntijan Tian ammattitaitoon kannattaa luottaa kaikissa shoppiasioissa, liittyipä se sitten uusien kenkien hankintaan tai yrityksen logopalloihin.
24.11. järjestimme Areenalla avoimet ovet

jolloin harjoitusalueisiin pääsi tutustumaan
veloituksetta. Personal trainer Emmi Ehrnrooth oli kertomassa talvelle suunnitelluista jumppatunneista golfareille. Kyseisiä
jumppia on talven aikana pitämässä Emmin kanssa yhteistyössä pelaava ammattilaisemme Leena Makkonen.
Lopettelen tähän täältä Espanjasta, Areenalla nähdään!
Pro Jarno
Savon Golftiimi
050 5506179
www.golftiimi.fi

syyskokouksen antia
Golf-Porrassalmi ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidettiin 3.10.2015 Annilassa.
Jo perinteen mukaan pelattiin ensin päätös-scramble arvotuin parein. Sääntömääräisiin asioihin kuuluvat tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunnallisneuvos Juhani Alanen.
Golfliiton mahdollisesti toteuttama seurajäsenmaksun korotus otettiin talousarvion laadinnassa huomioon ja jäsenmaksua korotettiin syyskokouksen päätöksellä 5 eurolla 95 euroon aikuisjäseneltä. Mikäli golfliitto toteuttaa ennakkokaavailujen
mukaisen jäsenmaksun korotuksen ja meidän seuramme jäsenmäärä pysyy ennallaan, on talousarvio tasapainossa. Golfliiton liittovaltuusto päättää tulevasta seurajäsenmaksusta marraskuussa 2015. Kun
seuran saamasta jäsenmaksusta vähennetään liiton jäsenmaksu ja muut kiinteät kulut jää yhtä seuran jäsentä kohti rahaa käytettäväksi vajaat 50€ per vuosi. Sillä ei kovin isoja tapahtumia voida järjestää. Merkittävän osan seuran menoista muodostavat
pelaajille maksettavat kilpailujen osallistumismaksut ja matkakulut. Toimikuntien talousarviot on laadittu hyvin maltillisiksi siten, että totutut tapahtumat pystytään toteuttamaan.
Keskustelua on herättänyt painetun lehden toimittamisen merkitys seuran tiedonvälityksen kannalta. Lehden toimittaminen
maksaa merkittävän summan eikä liikelaitoksilta juurikaan heltiä rahaa ilmoituksiin,
joilla lehden toimittamista voitaisiin tukea.
Yksi ratkaisu voisi olla, että toimitettaisiin
vain yksi lehti ennen kesäkauden alkua, jolloin siinä olisi painetussa muodossa keskeiset kesän tapahtumat ja suunnitelmat.
Muilta osin tukeuduttaisiin sähköisiin tiedotuskanaviin. Nytkin tiedotus uusittujen Annilan golfkeskuksen nettisivujen kautta toimii hyvin ja ajantasaisesti. Kun Nexgolfiin

saadaan vielä kesän aikana kertyvien osakilpailujen ajantasaiset väliaikatiedot, vähenee siltäkin osalta paperisen tiedottamisen tarve.
Syyskokous valitsi seuran hallitukseen
3 uutta jäsentä: Henrietta Nykänen, Mari
Syväoja ja Jarmo Suvisuo. Hallituksen jäsenten toimikausi on sääntöjen mukaan 2
vuotta. Erovuorossa olleet Seppo Jantunen
ja Kari Mäkelä valittiin uudelleen.
Kokouksen yhteydessä palkittiin kesän
kilpailuissa menestyneet seuran jäsenet.
Perinteen mukaan seuran kapteeni valitsee
kisoissa menestymisen, aktiivisen osallistumisen ja muun aktiivisen osallistumisen perusteella kapteenin maljan saajan. Kapteeni
Jukka Röyti palkitsi kapteenin maljalla Malla Vanhasen. Tähän valintaan voivat kaikki yhtyä.

Seuran puheenjohtajalle on annettu
mahdollisuus valita Vuoden kellokas. Valinta on yksin puheenjohtajan. Puheenjohtaja valitsi vuoden kellokkaaksi Jorma Hietasen, joka on viime vuosina hoitanut kolmea eri tehtävää. Hän on ollut sihteeri, senioritoimikunnan vetäjä ja lisäksi tiedottaja. Jorman toimesta lähti kuluneena vuonna yli 30 seuratiedotetta sähköpostijakeluna. Suuri kiitos Jormalle hänen tekemästään talkootyöstä.
Kiitän hallituksesta nyt eronneita Sanna
Pietiäistä ja Veli-Matti Kurttia heidän panoksestaan seuran toimintaan. Samalla kiitän hallituksessa jatkavia ahkerasta ja aktiivisesta panoksesta.
Matti Suistomaa
Golf-Porrassalmi ry puh joht.

Onnellinen Kellokas
Jorma Hietanen ja
seuran puheenjohtaja
Mat ti Suistomaa

naisten uusi
golf-taPaHtuma
teksti lisPe laitinen kuVat: lisPe laitinen ja raija kari (iso kuVa)

Neljän eteläsavolaisen golfseuran ladykapteenit laittoivat
viime keväänä ideariihen pystyyn ja kehittivät naisille uuden
golf-tapahtuman, tai oikeastaan tapahtumasarjan, nimeltä
Lady Golf Tour South-Savo. Pelikentät/seurat ovat Kartano
Golf, Mikkelin Golf, Puula Golf ja Golf-Porrassalmi.
Ensimmäisen kesän erinomaista onnistumista voidaan arvioida 74 osallistujan voimin.Tavoitteeksi tourille asetetiin naisten
peliaktiivisuuden lisääminen, kilpailukokemuksen saaminen ja tietenkin tehdä lähikentät tutuiksi naisgolfareille. Ja kuten
naisten toiminnassa aina, yhteinen hauskanpito ja yhdessäolo kuuluvat erityisesti
tavoitteisiin.
Kierroksen pelit pelattiin poikkeuksetta
aurinkoisessa säässä. Ensimmäinen osakilpailu pelattiin Mikkelin Golf-kentällä 28.6.
Heinäkuu oli tourissa taukoa, kunnes elokuussa aloitettiin tourin todellinen peliputki. Sunnuntaina 9.8. pelattiin Joroisissa KartanoGolfissa, 16.8. Annilassa GolfPorrassalmen osakilpailussa ja viimeinen
kilpailu, finaali pelattiin 22.8. Kangasniemellä PuulaGolfissa.
Kilpailun onnistuminen, säiden lisäksi,
vaatii kovasti taustatyötä ja järjestelyjä. Aikataulut on saatava natsaamaan muuhun
kentän/seuran toimintaan ja muutenkin
ruuhkaiseen ja toimintaa täynnä olevaan
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golf-kesään. Niin kuin kaikessa muussakin
toiminnassa aikataulut eivät sovi aina kaikille ja siihen vain tyydyttävä ja tehtävä valintoja sen mukaisesti. Onnistumisten sarjaan voimme lukea kuitenkin osallistuja-aktiivisuuden, iloisen tunnelman ja erinomaiset pelisuoritukset. Kehittämiskohteeksi
katsottakoon aloittelevien naispelaajien
mukaan saamisen vieläkin aktiivisemmin.
On hienoa myös huomata, että naisten
golfille riittää tukijoita. Jokainen osakilpailu oli sponsoroitu ja palkinnot olivat erittäin
upeita. Kiitos siis Joe Blascolle Mikkelistä,
Varkauden Emotionille, Puulan Optiikalle ja
Kellolle ja Mikkelin Antilopille!
Tourin pääpalkinto, neljän osakilpailun
kolmen parhaan yhteenlasketun pistebogey tuloksen saavuttaminen, kiinnosti naisia erittäin paljon. Osa pelaajista oli selvästi
kilpailuhenkisiä ja tavoittelivat voittoa, osa
pelaili ja piti hauskaa ja nautti kauniista
kentistä ja ilmoista ja hyvästä ruuasta.
Tourin ensimmäisen voiton ja upean kiertopalkinnon ’The Ladyn’ voitti Raija Kari

MG:ltä. Toiseksi tuli GP:n Ulla Suistomaa ja
kolmanneksi MG:n Anne Kellman. Yhteispisteet samassa järjestyksessä 103-99-98.
Kaikissa osakilpailuissa jaettiin myös paras
scratch-palkinto ja muita erikoiskilpailujen
palkintoja, arvontaa unohtamatta. Osakilpailujen tulokset löytyvät Nexgolfista kunkin kentän sivuilta.
Käydessäni heinäkuussa Skotlannissa,
löysin tälle hienolle kisalle arvoisensa palkinnon The Claret Jugin. Tutustuin Claret
Jug – maljan historiaan Edinburgin linnan sotamuseossa. Palkinto The Claret
Jug juontaa alkunsa 1850 - 1860 luvulle,
jolloin Englannin kuningatar jakoi kannua
parhaille ampujilleen. Englannissa pelattavan miesten golfkilpailun, The Openin kannu on myös Claret Jug ja sen sanotaan olevan golfmaailman tavoitelluin palkinto.
Ensi kesänä pelataan taas itselle asettuja tavoitteita vastaan ja haetaan onnistumisen kokemuksia. Naisten Golf Tour on
ensimmäisen kesän jälkeen osoittanut olevansa pelaamisen arvoinen ja ensi kesänä
tour pelataan entistäkin iloisemmissa tunnelmissa!
Lispe Laitinen, ladykapteeni
kuvat: Voittajakolmikko ja Claret Jug

muistoissamme elÄÄ
leena tuukkanen

tuula suHonen

Leena Tuukkanen menehtyi kesän alussa äkillisesti sairaskohtaukseen. Lähes 30
vuotta sitten Leena oli käynnistämässä
puolisonsa Kalevin kanssa golfkenttähanketta Annilan Kartanon yhteyteen. Hän oli
sekä seuramme Golf-Porrassalmi ry:n, että kenttää hallinnoivan Saimaa Golf Oy:n
perustajajäsen.
Leena oli aikaansaava ja rohkea tarttumaan
uusiin haasteisiin, olihan hänellä yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä vankka kokemus. Hänelle oli tärkeää Annilan historia ja
perinteet, mutta valmiutta myös tehdä tarvittaessa muutoksia. Omimmillaan hän oli
ihmisten parissa työskennellessään, myös
Annilan golfyhteisön leppoisa ilmapiiri oli
hänelle hyvin tärkeä ja vaalittava asia. Monelle jäsenellemme Leena olikin vähintään hyvänpäiväntuttu, ja useiden kanssa hän ystävystyi vuosien saatossa. Muutamia vuosia sitten leskeksi jäätyään Leena vähensi työsarkaansa Annilassa ja jätti
vastuuta enemmän toisille, toimien kuitenkin vielä jokusen vuoden kenttäyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Tästä tehtävästä
hän luopui parisen vuotta sitten, ja Leena
pääsi viettämään ansaittuja eläkepäiviään.
Vaikkakin hän kävi Annilassa enää harvemmin, oli hän edelleen kiinnostunut jäsenistämme ja heidän kuulumisistaan, olihan
golf eri yhteyksissään Leenan elämän sisältönä lähes kolmen vuosikymmenen ajan.

Pitkäaikainen ladykapteenimme Tuula Suhonen poistui keskuudestamme syksyllä
sairauden murtamana. Tuula oli Golf-Porrassalmen ensimmäinen ladykapteeni ja
toimi yhdeksän vuoden ajan (1996-2004)
tässä tehtävässä. Hän juristina hoiti myös
kymmenisen vuotta sitten golfseuramme
sääntöuudistuksen ajan tasalle, sekä antoi aina apuansa juridiikkaan liittyvissä asioissa.
Tuula aloitti golfin vuonna 1993 golfkurssien kautta, ja omien sanojensa mukaan
”syttyi heti lajille”. Hän oli ahkera harjoittelija ja olikin pian jo seuramme paras naispelaaja. Tuula voitti seuran lyöntipeli mestaruuskilpailuiden naisten A-sarjan 10 kertaa (vuosina 1996, 1998-2004, 2008 ja
2009). Naisten reikäpelimestariksi hän
pelasi kolmena vuotena (2009, 2010 ja
2013). Tuulan kanssa oli aina kiva pelata
ja hän jaksoi kannustaa kokemattomampia pelaajia kierroksen aikana positiivisella tyylillään. Hän toi seuraamme paljon uusia naisjäseniä ja piti golfiin tutustumiskynnyksen matalalla. Kiireisen arkensa keskellä Tuula löysi aina aikaa mm. kenttätalkoille, ja jollei ehtinyt niihin oikeisiin, niin tuli haravansa kanssa hommiin jonain toisena päivänä. Tuulan hersyvä nauru raikui
usein Annilassa, ja siihen oli helppo yhtyä.
Hän nautti golfkentän kauneudesta, monet
muistavatkin Tuulan Annilan iltakierroksilta, joita hän mielellään pelasi kentän jo alkaessa hiljentyä.

Muistamme Leena Tuukkasta ja Tuula Suhosta, näitä upeita vahvoja naisia ja golfvaikuttajia, lämmöllä ja kiitollisuudella heidän panoksestaan Annilan golfyhteisön hyväksi.

teksti ja kuVa: jorma Hietanen

seniorien
kesÄmuistoja
Taas kesän sää koetteli seniorigolfaria. Milloin oli kylmää ja
sateista tai kuumaa ja kuivaa. Kalenterissani on merkintä
heinäkuun kolmannen päivän kohdalla 30,1 astetta. Taisipa
jonain päivänä olla hieman enemmänkin.
Pääosin säät kuitenkin suosivat seuraottelujamme. Viime vuoteen verrattuna muutama tapaaminen jäi pois ohjelmastamme.
Kuten aiemminkin kausi alkoi Joroisista, jo 19.toukokuuta. Kartanogolfin kentällä 13 GP:n senioria yritti kaikkensa, mutta
isännät olivat kotonaan selkeästi parempia.
Vaikka Kari A. Liikanen voitti miesten pistebogeyn 37 pisteellä ja scr-sarjan 78 lyönnillä, Harri Marjala löi lyönnin enemmän ja
oli toinen scr-sarjassa. He olivatkin ainoita
mikkeliläisiä kympin sakissa. Naisten sarjassa kolme edustajaamme olivat vielä talven jäljiltä hiukan ruosteessa, koska emännät veivät neljä ensimmäistä sijaa. Osanottajia oli edellisvuosia vähemmän vain 35
pelaajaa.
Kotiottelut alkoivat MG:n vierailulla
25.toukokuuta. Kenttä oli vielä vähän ”vaiheessa”, mutta onneksi meidän seniorit
olivat omaksuneet griinit, joten voitto tuli kotiin kahdeksan pelaajan yhteenlasketuin pistein 271–246. Kapteenimme Jukka
Röyti näytti esimerkkiä ja voitti koko kisan.
Mainittakoon, että allekirjoittanut oli viimeinen! Harri Marjala jatkoi hyviä suorituksiaan, tehden parhaan scr-tuloksen 80
lyöntiä. Pelaajia oli 31 eli laskua hieman
edelliseen.
Kotiottelujen sarjaa jatkettiin Kerigolfin
vieraillessa kesäkuun toisena päivänä. Nyt
rupesi tulostasokin olemaan kohdallaan.
Maire Ora iski taululle tuloksen 40 pistettä ja vei voiton pisteen erolla Miettisen Lasseen. Minäkin paransin peliäni edelliskisan
viimeiseltä sijalta nyt kolmanneksi
pari pinnaa Lasselle hävinneenä. Jos vain
ne putit jne.! Kuten tavaksi on tullut lasketaan kuuden pelaajan pisteet yhteen ja näin
tehden GP voitti pistein 224- 204. Osanottajien määrä oli jo kiitettävä 42.
Meillä on enää pari naapuriseuraa, joiden
kanssa pelataan samana kesänä kotona ja
vieraissa. Toinen näistä, Imatran Golf isännöi seuraavaa seuraotteluamme kesäkuun
puolivälissä.
Meitä kohdeltiin kyllä aika tylysti, yhdeksän ensimmäistä oli IG:sta, joten kuuden
pelaajan kokonaispisteet 213–175 kertoo
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kaiken. Selityksen makua kyllä, mutta meitä ei ollut liikkeellä kuin seitsemän pelaajaa,
heitä oli sentään 37.
Heinäkuu vedettiin perinteisesti henkeä,
joten seuraavaksi matkattiin Jyväskylään
vasta 11. elo-kuuta. Liekö tuo luku 13, joka oli meidän osallistujamäärä, aiheuttanut sen, että JG:n 54 pelaajaa vastaan hävisimme reilusti 291–223. Harri Marjala
sentään jaksoi pitää meidän ”lippua” korkealla voittaen taas scr-sarjan. Pieni huvittava episodi tapahtui, kun todettiin, että senioritoimikunnan puheenjohtaja oli

unohtanut kiertopalkinnon Annilaan! No
tuo pytty löysi seuraavalla viikolla tiensä
Sippulanniemelle. Ensi kesänä se jääkin
meille. Eiks niin?
Elokuu oli senioreille kiireistä aikaa, sillä
17.päivä piti jo matkustaa niinkin kauas kuin
Lentokentän-puistoon MG:n vieraaksi. Kisa
oli aika tasainen, sillä kun pisteet ynnättiin
yhteen, niin saatiin tulos MG 289 GP jälleen
271. Näin ollen kokonaiskisan voitti GP pistein 542- 535. YES!
Pari päivää edellisestä niin aktiivinen
kymmenen senioripelaajan ryhmä kohtasi Hartolan kotonaan Annilassa. Tässä ottelusarjassa saavat isännät aina valita pelimuodon. Tällä kertaa valitsin pistebogeyn
ja best ballin. Kunkin lähdön satunnaisesti syntyneet parit muodostivat seuransa
yhden joukkueen. Näistä viidestä joukku-
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eesta huomioitiin lopputulokseen kolmen
parhaan tulos. Henkilösarjan voitti Kari Ora
38 pisteellä ja Harri Marjala taas scr-sarjan,
nyt 76 lyönnillä. Paras pari oli Onerva Haikarainen / Kari Ora GP 45 pisteellä.
Seurojen välisen kisan vei GP tuloksella
130 p. vastaan HaGK:n 121 p..
Syyskuun alkaessa Imatran Golfin vierailulla Annilassa oli jo seuraottelu urakkamme loppusuoralla.
Imatralla kärsityn rökäletappion jälkeen
meillä oli revanssin paikka. Ottelu päättyikin meidän voittoon pistein 226–198. Valitettavasti IG oli ollut niin kova kotonaan, että kahden kisan yhteenlasketut pisteet olivat GP 401 - IG 411. Ilahduttavaa asiassa
oli, että peliin osallistui kaikkiaan 40 pelaajaa, joista 25 GP:sta.
Ohjelmassa oli vielä matka Kerimäelle,
mutta meiltä oli niin vähän ilmoittautuneita, että KeG päätti olla järjestämättä koko
kisaa! Näin ollen myös tämä seuraottelu
muuttui vuorovuosina kotona pelattavaksi. On myös mahdollista, että tämä kisa jää
kokonaan pois ohjelmasta, koska tiedossani on ettei ko. tapahtumaa ole enää KeG:n
seniorien ensi vuoden kalenterissa. Talven
mittaan käyn vielä neuvotteluja KeG:n seniorivastaavan kanssa miten jatketaan! Meidän seniorit ovat kyllä antaneet ymmärtää,
ettei ole suurta intoa lähteä Kerimäen ”vuoristoon”. Sääli, itse pidän kentästä, varsin-

kin punaiselta tiiltä pelattaessa.
Seniorien kilpailukauden päätti perinteisesti Ruska Golf syyskuun puolivälissä. Kauniin syyssään vallitessa 30
senioria mitteli paremmuudesta. Kisan
vei nimiinsä Lasse Miettinen tuloksella
39 pistettä. Saman tuloksen teki myös
Heikki Vaskelainen, mutta sijoituksen
ratkaisi Lassen pienempi tasoitus. Heikki
taisi pelata ensimmäisen kisansa Annilassa GP:n jäsenenä. Ei ollenkaan huono alku!

seniorien kuukausikisat
Viime vuoteen verraten olimme saaneet
kalenteriin yhden kisan lisää, koska kiinteän kuun ensimmäisen maanantain sijaan
valittiin kustakin kuukaudesta sopiva maanantai. Näin ollen kisoja pelattiin viisi kertaa, mutta näistä huomioitiin silti edelleen
kolmen parhaan kisan tulos. Viime vuoteen
verraten myös pistelasku muuttui sijoituspisteistä pistebogeypisteiden laskemiseen.
Näin jokainen osanottaja pääsi pisteille ja
menestymisen mahdollisuudet siten paranivat.
Kilpailu oli tiukkaa ja Miettisen Lasse vei
potin viimeisen kisan huikealla 39 pisteen
tuloksellaan.
Osallistumismaksut jaettiin takaisin palkintoina viidelle parhaalle.

Tuloslistan kymmenen kärki:
Lasse Miettinen 107p.
Olli Kumela
106p.
Harri Marjala 105p.
Alice Virtanen 105p.
Matti Vanhanen 104p.
Jukka Röyti
102p.
Keijo Kiljunen 101p.
Malla Vanhanen 101p.
Tapio Leskinen 97p.
Matti Luukkonen 97p.
Tasapisteissä palkintosijan ratkaisi ensi
sijassa parempi osakilpailusijoitus.
Harrilla ja Alicella oli molemmilla toinen
sija, joten ratkaisevaa oli tasoitus ja tässä
suhteessa Harrilla oli parempi eli alempi.
Tästä on hyvä jatkaa sanotaan!

IG:n Ossi Sorjonen kiit tää isäntiä
kisapäivän jälkeen.

Ruskagolfin miesten kärkikolmikko,
keskellä kisan voit taja Lasse Miet tinen.

Talvella murheita muisteta ei ,
talvella paljon on lunta ,
muistoja kauniita katsellaan ,
r iemuja vanhoja r iemuitaan ,
nähdähän kesästä unta .
- Eino Leino

Golf-Porrassalmi ry ja Saimaa Golf Oy toivottavat
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

