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Lajimme on meidän seuramme osalta mitä suurimmassa määrin riippuvainen luonnonolo-
suhteista. Vaikka pelikaudet ovat selvästi pidentyneet, on lähes jokainen viime vuosi tuonut 
mukanaan jotain poikkeuksellista. Tänä kautena poikkeuksellista on ollut runsassateisuus.  
Positiivista siinä on ollut se, että kastelua on tarvittu vähän, mutta huonona puolena on 
ollut vaikeus pitää kentät huippukunnossa kaikilta osiltaan. Esimerkiksi omassa kotipihassa 
ei kasteluletkuun tarvinnut tarttua kertaakaan, joten todennäköisesti siltä osin tuli säästöä 
myös kentillä. 

Omien jäsentemme pelaamiseen säällä on ollut yllättävän vähäinen vaikutus. Tosi golfari 
pelaa kelissä kuin kelissä, kysymyshän on vain oikeiden varusteiden valinnasta. Vieraspe-
laajat ovat saattaneet herkemmin katsella säätiedotuksia, ja jättäneet huonon ennusteen 
takia varauksia tekemättä. Pirunpelto on selvästi kasvattanut suosiotaan, ja loppusyksystä 
se on ollut koko Pirkanmaan alueen kentistä kunnoltaan paras kenttä. 

Fiilinki klubilla on jälleen ollut loistava koko kesän ajan. Meidän palvelumme ovat edelleen 
korkealla tasolla. Vastaanotto klubilla on aina positiivinen, ravintolapalvelut ovat korkeata 
luokkaa ja proshop on Suomen paras. Golf Balatan  palvelun ja toimintakonseptin tunnet-
tuus koko Suomessa on uskomattoman hyvä!  

Lakeside Golfin pelaajat edustivat seuraamme hyvällä menestyksellä niin yksilö- kuin jouk-
kuetasollakin.  Alpo Mäntykorpi edusti seuraamme jälleen menestyksekkäästi senioreiden 
maajoukkuetasolla ja lukuisten onnistuneiden suorituksien lisäksi tämän vuoden kirkkaim-
pana saavutuksena Alpo taisteli itselleen SM-pronssia senioreiden reikäpeleissä. Myös se-
niorijoukkueemme, johon Alpon lisäksi kuuluivat Pekka Lindeman, Pertti Mäntylä ja Jorma 
Rantala, onnistui loistavasti seurajoukkueiden SM-kisoissa Tahkolla sijoittumalla viidenneksi 
kovatasoisessa kilpailussa. Junioreiden osaltakin on taas pitkästä aikaa iloista kerrottavaa, 
kun Juuso Aaltonen nappasi heinäkuussa Tsemppitour-osakilpailun voiton.   

Alueellisella tasolla seuramme on nostanut kilpailullista profiiliaan Pirkanmaalla voittamalla 
ensimmäistä kertaa sekä perinteisen neliseuraottelun GPi-LGV-NRG-TG että naisten Lady 
Cup –kisasarjan. Paikallisella tasolla erilaisia kisatapahtumia on ollut jälleen runsaasti. Seu-
ran mestaruuskilpailujen tulokset ovat toisaalla tässä lehdessä.

Seuramme eri osastot ja toimikunnat järjestivät  kauden aikana melkoisen määrän erilaisia 
tapahtumia, kilpailuja, koulutusta matkoja, juhlia jne. Osanottajia olisi joihinkin näistä so-
pinut mukaan enemmänkin. Jäsenten palaute ja toivomukset toimikunnille ovat tärkeitä 
tulevan kauden suunnittelussa. Jäsenkyselystä saamme varmasti paljon tietoja ja toivotta-
vasti myös hyviä vinkkejä, mutta sen lisäksi jäsenet voivat aina avoimesti puhua hallituksen 
ja toimikuntien jäsenten kanssa. 
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PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Kuluneen kauden aikana 
jatkuvat sateet ovat koetelleet 
kenttiämme ja toki sitä myöten 
golfareiden hermojakin. Henkilö-
kunta pääsi jälleen näyttämään 
ammattitaitonsa, sillä vastoin-
käymisistä huolimatta kenttämes-
tari joukkoineen oli saanut viritet-
tyä kentät hienoon kisakuntoon 
juuri kauden tärkeimmällä het-
kellä, kun seuran lyöntipelimes-
taruuksista kilpailtiin jo tuttuun 
tapaan elokuun lopussa. Sää-
ennusteet uhkasivat kirjaimelli-
sesti vesittää mestaruustaiston, 
mutta loppujen lopuksi kisat saa-
tiin viedä läpi varsin mukavassa 
golfsäässä hyväkuntoisilla kentil-
lämme.   >>

LAKESIDE GOLF
V A M M A L A  R Y .

Lakeside Golf Vammala ry
Tiedotustoimikunta: Jorma Salovaara (pj), Johanna Mäkelä, Sari Povelainen, Anne Kuparinen (siht.)  |  Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Oy  |  Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa  |  
Osoitteen muutokset ja korjaukset seuran toimistoon: Lakeside Golf Vammala ry, Sastamalantie 1901, 38100 SASTAMALA  |  Talvitoimisto: Hämeenpuisto 11, 33210 TAMPERE |  
Puhelin: 03-5129 500, Fax:  03-5134 071  |  toimisto@lakesidegolf.fi  |  www.lakesidegolf.fi

LGV:N MESTARUUSKILPAILUT 
2012 

Seuran tämänvuotisen mestarin tyylinäyte.
Tero Lahtinen puttaamassa.
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Avoimessa sarjassa pelattiin kahden 
päivän aikana neljä kierrosta siten, 
että ensimmäinen ja viimeinen kierros 
pelattiin Järvenrannassa. Lauantain 
jälkeen oli cut ja 25 parasta jatkoi 
kisaa sunnuntaina. Muissa sarjoissa 
pelattiin yksi kierros kumpanakin 
päivänä; lauantaina pelattiin Pirunpel-
to ja sunnuntaina kilpailu ratkaistiin 
Järvenrannassa.

Avoimessa sarjassa ei ollut tänä vuon-
na selkeätä yksittäistä ennakkosuosik-
kia, vaan usealla pelaajalla uskottiin 
olevan täydet mahdollisuudet voittoon.  
Ennakkoarviot osuivat tässä kohtaa 
täysin nappiin ja saimme nauttia koko 
kisaviikonlopun ajan huipputasaisesta 
ja monivaiheisesta kilpailusta, jossa 
kärkipaikka vaihtui tiiviiseen tahtiin. 
Ensimmäisen päivän jälkeen ehdok-
kaita palkintosijoille oli vielä kymmen-
kunta ja sama tilanne jatkui toisenakin 

kilpailupäivänä. Vielä päätöskierroksen 
viimeiselle ysille lähdettäessä tilanne oli 
täysin avoin ja jännittävä tilanne näkyi 
varmasti myös kilpailijoiden otteissa 
pienenä hermostuneisuutena. 

Lopulta viimeisten reikien aikana voitta-
jaksi itsensä pelasi Tero Lahtinen, joka 
paransi koko ajan otteitaan avauskier-
roksen hienoisen haparoinnin jälkeen. 
Tero oli ensimmäisen päivän jälkeen 
neljännellä sijalla ja pääsi pelaamaan 
päätöspäivän kierroksensa kärkiryhmän 
edellä vähän kuin mustana hevosena. 
Lopullisesti mestaruus ratkesi vasta vii-
meisellä reiällä, kun tuleva mestari teki 
parin ja yhden lyönnin erolla kakkoseksi 
jäänyt hopeamitalisti Esa Sairanen 
joutui tyytymään bogiin. Kolmannen 
sijan vei nimiinsä Pekka Lindeman Pasi 
Keskumäen, Tuomas Seppälän ja Teemu 
Rajalahden täydentäessä palkintokuu-
sikon. 

Naisten sarjassa kiertopalkintoon pääs-
tiin kaivertamaan uusi nimi, kun hienon 
kauden pelannut Irina Aaltonen voitti 
ensimmäisen mestaruutensa tasaisen 
varmoilla pelisuoritukseilla. Palkinnoille 
sijoittuneet erottuivat lopulta selvästi, 
kun hopealle pelasi Maarit Pelttari ja 
pronssia vei Teija Vilen. Naisten mes-
taruudesta kisaili tänä vuonna ilahdut-
tavasti 14 osallistujaa ja koko kauden 
jatkunut klubimme naisten keskuudes-
sa vallinnut kannustava tunnelma oli 
aistittavissa myös mestaruuskisaviikon-
loppuna.

Seniorinaisten mestaruudesta ei jäänyt 
jossiteltavaa, vaan molempina päivinä 
päivän parhaasta tuloksesta vastasi vii-
mevuotisen mestaruutensa uusinut Tar-
ja Laurila-Haukka. Hopealle sijoittunut 
Pirjo Kulmala tarjosi Tarjalle kuitenkin 
kelpo vastuksen. Kolmannen sijan otti 
tänä vuonna nimiinsä Liisa Soini.

Seniorimiehet pelasivat jälleen 
kahdessa sarjassa ja yhteensä mes-
taruuskisoihin osallistui 25 seniori-
miestä. 55-vuotiaiden seniorisarja 
pelattiin keltaiselta teeltä ja 65-vuo-
tiaiden sarjassa seniorit pelasivat 
punaiselta teeltä. Nuorempien seni-
orien sarjassa voiton korjasi tasaisen 
vahvat kierrokset pelannut Pertti 
Mäntylä lopulta viiden lyönnin erolla 
ensimmäistä vuottaan seniorisarjassa 
kisailleeseen Seppo Viitaniemeen. 
Viime vuoden mestari Jouni Irri sijoit-
tui tällä kertaa kolmanneksi. Tässä 
sarjassa kilpailu oli varsin tasainen 
myös kärkikolmikon takana.

Yli 65-vuotiaissa senioreissa voitosta 
käytiin tiukkaa kamppailua. Ensim-
mäistä kertaa vanhemmissa herras-
miehissä kisaillut Raimo Keinonen 
piti ensimmäisenä päivänä Pirunpel-
lolla hankkimansa yhden  >> 

Avoimen sarjan kärkikuusikko Teemu Rajalahti, Pekka 
Lindeman, Tero Lahtinen, Esa Sairanen, Pasi Keskumäki ja 
Tuomas Seppälä.

Seniorimiehet 65 –sarjan parhaat Tuomo Pälviranta, 
Raimo Keinonen ja Teuvo Huotari.

Naisten sarjan kolme parasta Maarit Pelttari, 
Irina Aaltonen ja Teija Vilen.

Seniorinaisten mitalikolmikko Pirjo Kulmala, 
Tarja Laurila-Haukka ja Liisa Soini.

55-vuotiaiden seniorimiesten 
kärkikolmikko Seppo Viitaniemi, 
Pertti Mäntylä ja Jouni Irri.

Juniorisarjan kolme parasta olivat 
Jasper Lemivaara, Tommi Tuomisto ja 
Valtteri Tuomisto.

TU
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T LGV:n 

Mestaruuskilpailut 2012

AVOIN, valkoinen tee 
   K1   K2  K3  K4   Yht
1. Lahtinen Tero  82   74  79  71    306 
2. Sairanen Esa  73   79  79  76    307  
3. Lindeman Pekka 70   84  79  77    310
4. Keskumäki Pasi 75   80  82  75    312  1.Jr
5. Seppälä Tuomas 72   86  78  76    312
6. Rajalahti Teemu 77   84  78  76    315

NAISET, sininen tee
   K1   K2     Yht.
1. Aaltonen Irina  89   82     171
2. Pelttari Maarit  88   88     176
3. Vilen Teija  97   91     188

SENIORIMIEHET 55, keltainen tee
   K1   K2    Yht.
1. Mäntylä Pertti  85   83    168
2. Viitaniemi Seppo 93   80    173
3. Irri Jouni  84   91    175

SENIORIMIEHET 65, punainen tee
   K1   K2     Yht.
1. Keinonen Raimo 85   83     168
2. Huotari Teuvo  86   83     169 
3. Pälviranta Tuomo 87   86     173
 

SENIORINAISET, punainen tee
   K1   K2    Yht.
1. Laurila-Haukka Tarja 95   85    180
2. Kulmala Pirjo  97   88    185
3. Soini Liisa            105   97    202

JUNIORIT 16, keltainen tee
   K1     K2    Yht.
1. Tuomisto Tommi 94    87     181
2. Lemivaara Jasper 94    88     182 
3. Tuomisto Valtteri 96    93     189 
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Nauti varallisuudestasi
AsuntoJousto on laina, jonka avulla voit
hyödyntää asuntovarallisuuttasi haluamaasi
tarkoitukseen. Soita 0200 3000 (pvm/mpm)
ma–pe 8–20.
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Teemme sen mahdolliseksi

Sastamala

nordea.fi

etera. /tyokaveri /tyoetera. 

Ylöjärvi: Kauppakeskus ELO, puh. 364 0409
Nokia: Alinenkatu 35, puh. 341 0955

Tampere: Puutarhakatu 8, puh. 223 8770
www.ntbox. 

Lentoyhtiöiden yhteistyökumppani.

Parasta
matkaseuraa!

Laadulla on myyjänsä!
Asiantuntevaa palvelua
jo vuodesta 1986.

Kulunut kausi ei valitettavasti mennyt 
suunnitelmien mukaan. Koko kausi meni 
siis totaalisesti ohi loukkaantumisen takia. 
Keväällä kipeytyneeseen selkään löytyi syy 
magneettikuvausten jälkeen. Kaksi väli-
levyn pullistumaa aiheutti kipua selkään 
sekä säteilyoireita toisen jalan pohkee-
seen asti. Toiveikkaana aloin kuntouttaa 
itseäni ja tilannetta pyrittiin helpottamaan 
käymällä fysioterapiassa, akupunktiossa, 
jäsenkorjaajalla, naprapaatilla, hieron-
nassa, vyöhyketerapiassa sekä usealla eri 
lääkärillä kuuntelemassa mielipide selän 
tilasta. Yksiselitteinen viesti oli että, odo-
tetaan ja toivotaan pullistumien lähtevän 
vetäytymään itsestään. Reilun kolmen 
kuukauden odotus, lepo ja kuntoutukset, 
eivät muuttaneet tilannetta mihinkään. 
Lääkärit katselivat uusia magneettikuvia ja 
sekosivat kuvissa, kun näytti ihan samalta 
kuin edelliset. Tätä kirjoittaessani pamahti 
kuitenkin juuri postiluukusta kutsu sai-
raalaan selkäleikkaukseen. Tilanne on 
nyt siis puukolla hoidettava, jotta pääsen 
taas normaaliin elämään kiinni. Pelkkä 
käveleminen on tuottanut tuskaa, saati 
sitten golfpallojen takominen taivaalle. 
Muutaman kerran kävin kesällä parilla 
mailalla pelaamassa, mutta siihen onkin 
jäänyt kesän osalta golf. 

Leikkaus on kuitenkin leikkaus ja toivotta-
vasti kivut jäävät sairaalaan ja kotiin palaa 
terve urheilija. Armoton kuntoutus on 
tietysti leikkausta seuraava asia ja sitten 
vasta pohditaan golfia. Golfswingin osalta 
on tehtävä muutoksia, jotta hermolihas-
järjestelmä toimisi paremmin ja aiheut-
taisi kudoksille ja nivelsiteille vähemmän 
kuormitusta ja pystyisin vielä pitkään 
jatkamaan uraani. 

Moni varmasti miet-
tii mistä sellaiset pul-
listumat ilmaantu-
vat? Ne ovat todella 
paljon yleisempiä, 
kuin ajatellaan, mut-
ta valtaosa ei kärsi 
niistä ollenkaan. 
Itselläni yhtä tiettyä 
syytä en osaa sanoa, 
mutta välilevyä ei 
ole tehty kestämään 
eteentaivutusta ja 
samalla kiertoliiket-
tä, eli toisin sanoen 
golfswingi ei ole 
niille herkkua. Itse 

AMMATTILAISEMME 
MAAILMALLA

Luvassa on mukavaa pikkujouluohjelmaa, tanssia 
Jari Pekkisen orkesterin tahdissa ja tietysti Ellivuoren runsas 

pikkujoulubuffet. Illalliskortin hinta 35 e/hlö. 
Joulupukkikin on luvannut tulla käymään, joten otathan 

pikkupaketin mukaan.
Ilmoittautumiset Lakesiden toimistolle 8.11.12 
mennessä. Kerro samalla, jos olet kiinnostunut 

kimppakyydistä Tampereelta.

Tervetuloa viettämään iloista 
pikkujouluiltaa hauskassa seurassa!

Klubin PIKKUJOULUT 
Hotelli Ellivuoressa lauantaina 24.11.2012

olen ehtinyt tehdä toistoja jo 19 vuotta 
ja varsinkin junnuna, kaikki toistot eivät 
välttämättä olleet hallittuja. Perinnölliset 
tekijät ovat myös vahva syy selkäsairauk-
sissa. 

Tarkoituksena on nyt siis saada keho 
taas sellaiseen kuntoon, että se kestää 
pelaamista ja matkustamista. Koska 
ensimmäinen kilpailu on ajankohtainen, 
on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Tämän 
kauden pelioikeuden pystyn siirtämään 
ensi vuodelle loukkaantumisen vuoksi, eli 
työpaikka Naisten Eurooppa Tourilla säilyy. 
Golfkausi tekee Suomessa loppuaan, kun 
ilmat kylmenevät ja se kirottu talvi tekee 
taas tuloaan. Vasta loukkaantuneena 
tajuaa kuinka ihanaa urheileminen oi-
keasti on ja kuinka paljon virtaa siitä saa. 
Joten nauttikaa täysin rinnoin urheilusta 
ja kokeilkaa rohkeasti uusia lajeja. Golfin 
kannalta kaikesta muustakin liikunnasta 
on paljon hyötyä. Pallolajit kehittävät 
silmä-käsikoordinaatiota, kuntosalilta saa 
voimaa, keskivartalon hallinta on erityisen 
tärkeää ja kun muistaa vielä venytellä niin 
välttää turhat loukkaantumiset ja saa kro-
pasta kaiken hyödyn irti. Itse olen tehnyt 
lupauksen aloittaa joogan. =)

Lisää kuulumisia voi lukea 
nettisivuiltani: kaisaruuttila.fi

Kaisa Ruuttilan kuulumisia

lyönnin etumatkan myös Järven-
rannassa ja otti näin voiton ennen 
ensimmäisiin mestaruuskisoihinsa 
osallistunutta Teuvo Huotaria. Kol-
manneksi sijoittui jo useana vuonna 
kärkikolmikossa viihtynyt seuramme 
puheenjohtaja Tuomo Pälviranta.         

Alle 16-vuotiaille tarkoitetussa 
juniorisarjassa nähtiin viimevuotiseen 
tapaan mukavankokoinen poikajouk-
ko mittelemässä paremmuudesta 
ja mestaruudesta käytiin tiukka 
kamppailu. Voittoon pelasi tasaisesti 
molempina päivinä pelannut Tommi 
Tuomisto eikä kakkoseksi sijoittunut 
Jasper Lemivaara jäänyt voitosta 
kuin yhden lyönnin. Myös kolmossi-
jasta kisattiin tasavahvasti ja lopulta 
pronssin vei Valtteri Tuomisto Juuso 
Aaltosen sijoittuessa neljänneksi. 

Taas kerran koko mestaruuski-
saviikonloppu saatiin vietyä läpi 
hyvähenkisessä ja jännittävässäkin 
kisatunnelmassa. Mestaruuskisojen 
luonteeseen kuuluu, että vaikka oma 
peli ei sujuisikaan toivotulla tavalla, 
on tämä elokuinen viikonloppu tär-
keä vuosittainen tapahtuma useim-
mille osallistujille. Tänäkin vuonna 
hyvä fiilis ja kisatunnelma välittyivät; 
on ilon ja ylpeydenkin aihe osallistua 
oman klubin mestaruuskisoihin.
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OP-bonuksilla 
voi kuitata myös 
OPKK:n välitys-

palkkiota.

Kaikki palvelut 
saman katon alta!

OP-bonuksilla 
voi maksaa 
Pohjolan 

vakuutuksia.

OP-bonus-
asiakkaalle

kertyy bonuksia.

OP-bonusasiakas on sellainen
Osuuspankin omistajajäsen, jonka 

oma tai perheen yhteinen pankki- ja/tai 
vakuutusasiointi on vähintään 5 000 ¤.

Alkukesän matka toukokuun lopussa 
suuntautui länteen. Emme ihan yltäneet 
Ruotsiin asti, kuten alunperin suunnitel-
tiin, sillä kohteemme oli Ahvenanmaa. 
Siis melkein ulkomailla. 

Menomatkalla bussissa kisailtiin Ahve-
nanmaan maakuntatietoudesta ja Maa-
rianhaminassa vierailtiin Ålandsbankenin 
pääkonttorissa. Pankin isännät antoivat 
tietoa niin sijoitusasioissa kuin 
Ahvenanmaankin asioista. Ahvenan-
maan maakuntatietouden taisivat 
parhaiten Kaj ja Ulf Andrésen. 

Kaksi yötä ja kolme päivää vierähti nope-
asti hyvässä säässä ja seurassa. Golf-
kierrokset pelattiin kahdella eri kentällä; 
sekä Slottsbanan että Kungsbanan olivat 
molemmat hyvässä kunnossa. 
Palkintojenjaot suoritettiin Hotelli Savoyn 
katetussa terassiravintolassa yhteisten 
illallisten yhteydessä. Kovinta kevätkun-
toa esittivät Berit Ahola, Sirkka Ristilä 
ja Maija Andresen sekä Paavo Hakala, 
Heikki Ahola ja Jouni Irri.

Toinen golfmatka tehtiin eteläiseen 
naapuriimme Viroon. Joku lohkaisi, että 
“golfmatkaksi naamioitu ostosreissu”. 
Oli kai se molempiakin ja paljon muuta. 
Ensimmäisenä päivänä ajoimme suoraan 
Tarttoon. Hotelli Londoniin päästyäm-
me lähdimme välittömästi paikallisen 
oppaan johdolla kaupunkikiertokävelylle. 
Saimme paljon tietoa monenlaisten 
tapahtumien kokemasta kaupungista. 
Päivän päätteeksi illastettiin yhdessä ja 
ihmeteltiin hinta-laatusuhdetta positii-
visesti.

Ensimmäinen pelipäivä Otepään, ehkä 
jopa yllättävän hienolla ja monipuolisella 
kentällä. Sää oli mitä parhain ja poru-
kalla hauskaa. Jopa niin hauskaa,että 
Löytökorven Mikko löi pallonsa män-
nyn oksalle keikkumaan. Pelin jälkeen 
tapasimme golfimängija Risto Kauhasen, 
joka kertoi Valgamaasta ja Otepään 
golfkentästä. Oli kuulemma vielä osak-
keita myynnissä ja hyvin pelitilaa. Hieno 

kenttä, sinne pitää päästä uudestaan. 
Kuljettajamme Juhani Ranta, Kari Seikku 
ja Antti Jutila sekä Paula Moisander, Kai-
ja Tuomola ja Berit Ahola olivat Otepään 
päivän parhaimmistoa. 

Hautaniemen Erkki oli valmistautunut 
reissuun melkoisella nivaskalla laulun 
sanoja. Paluumatkalla kohti Tallinnaa 
Erkki aloittikin laulannan matkan ra-
toksi. Eipä osannut monikaan laulaa ja 
vähän huonosti yhteisosaaminen meni. 
Matkalla pysähdyimme armenialaiseen 
shaslik-paikkaan. Päältäpäin ei olisi 
kyllä arvannut kuinka hyvää, runsasta ja 
edullista ruokaa ja juomaa paikka tarjosi. 
Viivyimme aurinkoisessa ulkoilmaravin-
tolassa melkein iltaan asti. Jatkoimme 
sitten matkaa Tallinnaan kohti hotelli 
Olympiaa. Ihme oli tapahtunut, kaikki 
osasivat sittenkin laulaa ja vieläpä kau-
niisti ja kovaa!

Toisen päivän pelit pelattiin joukkuekil-
pana Tallinnan eteläpuolella, Suurestan 
kentällä. Kenttä oli täysi vastakohta 
Otepäähän verrattuna. Melko tasai-
nen, pitkät väylät avoimella pellolla, 
mutta kuitenkin pelin edetessä jollain 
tavalla mielenkiintoinenkin. Suurestasta 
lähdettiin ostospysähdystä unohtamatta 

suoraan laivalle. Laivalla yhteisbuffet ja 
palkintojen jako. Parhaassa joukkuees-
sa pelasivat KaijaTuomola, Marjukka 
Kuorilehto, Erkki Hautaniemi ja Isto 
Koivuniemi.

Matkan aikana ja muulloinkin suunnitel-
tiin jo kovasti seuraavan kesän tapahtu-
mia. Toimikunta toteuttaa jälleen kaksi 
matkaa. Kesäkuun ensimmäisen viikon 
tiistaista perjantaihin, kolme kierrosta 
golfia Otepää-Riika-Pärnu. Syksyn matka 

tehdään elo-syyskuussa, yksi yö Kemiön 
saarella Bjärkas-majatalossa par3-kentän 
yhteydessä ja pelit eri kentillä.

senioriterveisin Heikki

ps. Seniorigolffari ei tarkoita vanhaa tai 
eläkeläistä. Suomen Golfliiton mu-
kaan naiset 50-v. ja miehet 55-v. ovat 
seniorigolffareita. Tervetuloa mukaan 
toimintaan!

Seniorigolffia 
        Ulkomailla

l Puh. (03) 5199 400
l www.totta.fi 

l  Marttilankatu 5,  
 38200 Sastamala 
l Puh. (03) 5199 400
l www.totta.fi 

• tilanne- ja tarvekartoitus  
• mikrotuki • ylläpito • laitemyynti  
• käyttökoulutus

Siihen löytyy vastaus 
ToTTa-palveluiSta:

Onko yrityksesi  
tietotekniikka 
kunnossa?

Ota yhteyttä:

Seuramme seniori-
toimikunta toteutti 
menneenä kesänä 
jälleen kaksi muka-
vaa golfmatkaa. 

Paluumatkalla palkittiin joukkuekisan parhaat. Kuvassa vasemmalta Erkki Hautaniemi, 
Marjukka Kuorilehto, Kaija Tuomola ja Isto Koivuniemi sekä matkanjohtajana toimi-
nut senioritoimikunnan puheenjohtaja Heikki Ahola.

Löytökorven Mikko näyttää mallia poikkeuksellisista paikoista pelaamiseen.
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Jo tutuksi tulleeseen tapaan tänäkin 
vuonna järjestettiin kaksi erillistä klubi-
matkaa, kun heinäkuun lopussa tehtiin 
kahden yön mittainen peliretki Lappeen-
rantaan ja Kuusankoskelle ja syyskuun 
alussa lähdettiin päiväretkelle Uuden-
kaupungin Golfiin.

Perinteinen kesäretki suuntautui siis 
kohti Etelä-Karjalaa ja Kymenlaaksoa. 
Lappeenrannan valikoitumista retkikoh-
teeksi voisi oikeastaan kutsua sukulaisis-
sa käymiseksi, sillä  Etelä-Saimaa Golfin 
kenttä on golfkenttäarkkitehti Peter 
Fjällmanin suunnittelemana kotoisen 
Pirunpeltomme sisarkenttä. Sisaruksissa 
on havaittavissa runsaasti yhtäläisyyk-
siä ja samanhenkisiä väyliä, tosin sillä 
erotuksella, että Lappeenrannassa väyliä 
ei reunustakaan metsä, vaan Saimaa 
on otettu upeasti peliin haastamaan 
golfari. Tuliaisina siis kauniita maisemia, 
luonnonläheisyytta ja hyväkuntoinen, 
haastava kenttä – aivan kuten olemme 
kotikentällämmekin tottuneet!

              Kauden 
KLUBImatkat

Toisena vierailukohteena oli Kuusan-
koskella sijaitseva Koski-Golf. Parisen-
kymmentä vuotta vanhana kenttänä 
Koski-Golf osoittautui ehkäpä hieman 
kotikutoisemmaksi kuin edellisen päivän 
retkikohde, mutta siitä huolimatta mieli-
piteet vierailusta olivat varsin myönteiset. 
Kenttä oli hyvässä pelikunnossa ja klu-
billa vallitsi leppoisa tunnelma Reissussa 
mukana olleet saivat taas kerran todeta 
matkailun avartavan, sillä iloinen retkifii-
lis bussissa ja yhteiset illanvietot kruuna-
sivat mukavien kenttävierailujen lisäksi 
onnistuneen kesäisen klubimatkan.

Reilua kuukautta myöhemmin oli taas 
mahdollisuus lähteä yhdessä pelireis-
suun ja tällä kertaa suunnattiin länteen 
tutustumaan Uudenkaupungin Golfiin. 
Kotiklubiltamme kohtuullisella etäisyy-
dellä sijaitseva kenttä on jäänyt hieman 
pimentoon ja monelta aiemmin tutus-
tumatta, mutta retki osoitti jälleen, että 
mukavia kenttiä löytyy ympäri Suomen. 
Uudenkaupungin kenttä teki matkalai-

siin positiivisen vaikutuksen ja kenttätut-
tavuudesta nautittiin syksyn kuulaassa 
pelisäässä.

Klubimatkoille pyritään valitsemaan mie-
lenkiintoisia ja mahdollisimman monelle 
uusia kenttätuttavuuksia, joista yhteisellä 
retkellä pääsee nauttimaan edullisesti 
ja hyvässä porukassa. Kannattaa siis 
ilmoittautua mukaan, kun ensi kaudella 
taas retkeillään!

Koko reissujengi ryhmäkuvassa Koski-Golfin terassilla.

Hyvää mieltä luomassa Hannele Tiikkaja,
Irene Eino ja Tuula Ronkainen.

Etelä-Saimaa Golfissa kauniita maisemia riittää useammassakin 
tiiboksissa. Tässä niitä ihailemassa Niko Kota-aho, Tommi Viitala 
ja Petri Sainio.

Iloisia 
klubimatkalaisia! 

Hannu Ronkainen 
ja Lasse Korpinen

Irkku Eino ja Kari Seikku

Teija ja Vesa Vilen

Jouko Ståhl ja Raija SeikkuAvauslyöntiä odottelemassa Harri Päivärinta, Kari Seikku ja 
monessa reissussa mukana ollut bussikuskimme Pertti 
Johansson.

Klubimatkalaisten terassitunnelmia Koski-Golfissa.
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Kaupungin paras Turo Tailor -kauppa

Best Man
Puistokatu 3-5
Vammala
Sastamala
p. (03) 5115 060

Asiantuntevaa 
palvelua jo 60 
vuoden ajan!

Klubin vuosittaisiin perinteisiin 
kuuluvat klubijuhlat järjestettiin tänä 
vuonna syystunnelmissa, kun kokoon-
nuimme klubin omien venetsialaisten 
merkeissä kisailemaan ja viettämään 
iltaa Kartanolla. Klubikisa pelattiin 
Pirunpellossa 9 reiän scramblena. 
Osallistujat jaettiin kolmeen eri tasoi-
tusryhmään ja peliryhmät muodostet-
tiin arpomalla. Kisa oli leikkimielinen, 
mutta silti tiukka ja tasaväkinen ja 
voittajaksi selviytyi lopulta nelikko 
Janne Ouni, Ilkka Haukka, Elina Ristilä 
ja Heli Jauhiainen.

Kisan jälkeen iltaa jatkettiin saunan ja 
pihapelien merkeissä ennen Karta-
nolle siirtymistä. Hyvä ruoka ja juoma 
hyvässä seurassa takasivat iloisen 
juhlatunnelman. Musiikista vastasi 

KLUBIN venetsialaiset
    15.9.2012

Harlemin Ruusu -orkesteri, joten jalal-
la laitettiin koreasti oikein elävän mu-
siikin tahdittamana. Erityisen kiitoksen 
juhlan onnistumisesta ansaitsee Einon 
Irene, joka oli jälleen kerran nähnyt 
kovasti vaivaa hankkimalla palkintoja 
ja leipomalla kuuluisia suklaakakku-
jaan muiden iloksi. Hymyn huulille 
nostatti myös Irkun kokoama valoku-
vakansio menneiltä klubimatkoilta :)

Seuraavan kerran juhlitaan yhdes-
sä klubin pikkujouluissa Hotelli 
Ellivuoressa 24.11.12. Tervetuloa 
taas silloin viettämään iloista 
yhteistä iltaa!
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Pirkanmaan seurojen välinen neliseuraottelu GPi-LGV-NRG-TG pelattiin tänä 
vuonna Tammer-Golfin kentällä. 17-henkinen joukkueemme otti tänä vuonna 
ensimmäisen kiinnityksen kiertopalkintoon. Ensi vuonna voittoa puolustetaankin 
sitten Pirunpellossa!

Junnuilta on hyvä 
oppia, ettei golfin 
tarvitse aina olla kovin vakavaa. 
Golfzilla toimi hauskana kohdealueena 
elokuun Tsemppis-tapahtumassa.                      
Kuva: Petri Parviainen.

Aitoa onnistumisen iloa! Juho 
Haapamäki teki hole-in-onen heti 
kauden alkajaisiksi Järvenrannan 
väylällä 17. Kuva: Heli Tuominen.

Vesisateet löivät 
leimansa tälle kau-
delle. Kentät kestivät 
jatkuvaa sadetta 
kohtuullisen hyvin, 
joskin hetkittäin 
saattoikin näyttää 
tältä. Kuva: Jani 
Haukka.

Pikkugolfari Pirunpellossa. Paula Kostetin 
ja Mikko Oeschin Aliisa-tytär 2,5 vuotta 
näyttää mallia peli-ilosta meille kaikille.

Saattaa se pallo eksyä puuhun myös täällä 
kotimaisemissa! Hautaniemen Erkki ihmet-
telemässä, miten peli jatkuu.
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Ilmoitusmyynti MaMyS Ky

puh. 0400 383 683, www.mamys.fi

www.
karkunlomakiinteistot.com

Tutustu alueen palveluihin!

Lakeside Golfin jäsenkorttia näyttämällä ilmainen harjoittelu lähipelialueella!

• Hikkori Café  •  TYKY-tapahtumat  •  golfopetusta kaikentasoisille ja –ikäisille   •  tilavuokraus pieniin ja suuriin tilaisuuksiin 
• Kahdessa kerroksessa 20 lyöntipaikkaa 50 metrin lyöntimatkalla  •  isot putti- ja chippialueet  •  puku- ja saunatilat naisille ja miehille  

info@golftampere.fi
Puh. 03 - 356  3366

Kirkonmäenkatu 15 
33700 Tampere

golf
tamp
ere.fi

Tampereen

GOLFHALLI

KÄYTTÖAUTO GREEN ON NYT TAMPEREEN GOLFHALLI    -    WWW.GOLFTAMPERE.FI

NAUTI LOUNAS JA HARJOITTELE VELOITUKSETTA!
Tule treenaamaan ja nauti lounas 
uudistuneessa kahvilassamme. 
Tarjoamme ruokailijoille lyöntipaikan 
veloituksetta arkisin klo 11-13.30 
marras- ja joulukuun ajan.

www.golftampere.fi

KESÄN 2012 KUVAGALLERIA  •  KESÄN 2012 KUVAGALLERIA •  KESÄN 2012 KUVAGALLERIA  •  KESÄN 2012 KUVAGALLERIA

Pelikaverit yllättivät iloisesti merkkipäivää viettäneen Keskumäen Sepon oman juhlakisan merkeissä syyskuussa.

Aktiivinen seniorijoukkomme 
oman kauden päätöskisansa 
jälkeen. 

Keskellä toimikunnan Paras 
Seniori –kisan parhaat Tapio 
Tervamäki (M65), Raija Seikku 
(N50) ja Olli Reunanen (M55). 
Olli palkittiin tänä vuonna myös 
Eikan Pytty –kiertopalkinnolla. 

Kauden aikana talkoiltiin joka 
kuukauden ensimmäisenä 
keskiviikkona. Kiitos ahkeralle 
talkooväelle merkittävästä 
panoksesta ja kentän-
hoitoavusta!



Klubin henkilökunta kiittää kaikkia 
pelaajia mukavasta golfkaudesta.

Tapaamisiin viimeistään ensi keväänä!


