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Jokaisella golfkaudella näyttää olevan omat erikoispiirteensä. Tänä keväänä näytti ensin 
siltä, että kauden alku menee erittäin myöhäiseksi, ja niinhän osittain sitten kävikin. Mutta 
kun alkuun päästiin, niin sitten saatiin kausi, jolla kentät tulivat nopeasti hyvään pelikun-
toon ja ovat sitten olleet huippukunnossa koko pelikauden. Erityisen miellyttävää on ollut 
vieraspelaajien poikkeuksetta antama myönteinen palaute kenttiemme kunnosta.

Kentille tehtiin joitakin isoja näkyviä muutoksia ja parannuksia. Kenttähenkilökunta hoiti ne 
hienosti ja pelaaminen sujui häiriöttömästi koko ajan. Muutamia  vastaavia toimenpiteitä 
on jo suunnitelmissa, ja niitä toteutetaan omin voimin vähitellen.  Yksi olennainen paran-
nus oli semiraffin leikkaaminen leveämmäksi Järvenranta-kentällä. Näin väylältä sivuun kie-
rähtäneet pallot löytyivät helpommin ja sen ansiosta pelinopeus parani. Myös klubimme jä-
senten talkoopanos on jälleen ollut erittäin merkittävä väylien reuna-alueiden siistimisessä. 

Golfliitolla on ollut monta vuotta työn alla projektina saada aikaan keskusrekisteri, jos-
sa Golfboxin ja Nexgolfin tiedot päivittyvät molempiin suuntiin. Silloin varauksia voidaan 
helposti tehdä ristiin, ja tasoitusmuutokset ja muut tiedot rekisteröityvät automaattisesti. 
Jälleen kerran liitosta on lupailtu järjestelmän toimivan tämän vuoden loppuun mennessä. 
Toivotaan hartaasti että niin tapahtuu, vieraspelaaminen sekä klubien caddiemastereiden 
toiminta helpottuisi silloin huomattavasti.

Syksyllä tehdyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset ovat vielä käsittelyssä, ja analyysin 
tulokset näemme seuraavasta lehdestä. Yhteisömme sai jälleen kerran myönteistä palau-
tetta valtakunnallisessa Golflehden julkaisemassa ”pelaajien valinta”-kyselyssä – parhaat 
oheispalvelut saa Lakeside Golf Vammalassa. Tähän mielipiteeseen on kaikkien omien pe-
laajien myös helppo yhtyä. 

Parhaasta jäsentemme kilpailumenestyksestä vastasi Alpo Mäntykorpi sijoittumalla kuu-
denneksi seniorien Euroopan mestaruuskilpailussa kesäkuussa. Kisa pelattiin Estonian Golf 
& Country Clubilla. Aiemmin kukaan suomalainen seniori ei ole sijoittunut yhtä hyvin vas-
taavassa kilpailussa.

Liikunnallista loppusyksyä ja alkavaa talvea kaikille jäsenillemme!
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PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Elokuun lopussa pelatut seu-
ran lyöntipelimestaruuskilpai-
lut saatiin pelata tälle kaudelle 
tyypilliseen tapaan upeassa 
säässä loistavakuntoisilla 
kentillä. Liekö hienolla kesällä 
ollut osuutta asiaan, mutta 
tänä vuonna mestaruuskisoi-
hin osallistui ilahduttavasti 
ennätysmäärä pelaajia kaikki 
sarjat huomioiden. Yhteensä 
jaossa oli jo tutuksi tulleet 
kuusi mestaruutta. 
          >>

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  |  
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Mestaruuskilpailut   
   2013

Jatkoreiät tarjosivat kutkuttavan 
jännittävää urheiluviihdettä 
mukana seuranneelle yleisölle. 
Suuren urheilujuhlan tuntua!
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Toimikunnat tiedottavatAvoimessa sarjassa pelattiin kahden 
päivän aikana neljä kierrosta siten, että 
ensimmäinen ja viimeinen kierros pelat-
tiin Järvenrannassa. Lauantain jälkeen oli 
cut ja 24 parasta jatkoi kisaa sunnuntai-
na. Muissa sarjoissa pelattiin yksi kierros 
kumpanakin päivänä; lauantaina pelattiin 
Pirunpelto ja sunnuntaina kilpailu ratkais-
tiin Järvenrannassa.

Avoimessa sarjassa oli odotettavissa tasai-
nen kamppailu, jossa monella pelaajalla 
oli mahdollisuuksia kärkisijoille. Ennakko-
arviot osuivat tässä kohtaa aivan oikeaan 
ja saimme nauttia koko kisaviikonlopun 
ajan huipputasaisesta ja monivaiheisesta 
kilpailusta. Kärkipaikka vaihtui varsin 
tiuhaan ja pääsimme todistamaan niin 
hienoja nousuja kuin toisaalta romah-
duksiakin. Dramatiikkaakin nähtiin, joten 
saimme elää taas kerran mukana ikimuis-
toisissa golfhetkissä.

Kolmen kierroksen ajan kisaa hallitsi Tomi 
Aronen, joka kuitenkin päätyi keskeyt-
tämään kilpailun viimeisen kierroksen 
alkupuolella. Sen jälkeen tilanne alkoikin 
toden teolla elää. Kolmen pelatun kier-
roksen jälkeen Tero Lahtinen, Esa Saira-
nen, Tuomas Seppälä, Pekka Lindeman ja 
Teemu Rajalahti olivat kymmenen lyönnin 
sisällä toisistaan. Näistä herroista Teemu 
Rajalahti löysi viimeisellä kierroksella 
todellisen kirivaihteen ja ennen viimeistä 
yhdeksää reikää Teron ja Teemun välinen 
ero oli supistunut jo kuudella lyönnil-
lä. Takaysin alkupuolella Teemu jatkoi 
vahvaa menoaan ja mukana seuranneelta 
yleisöltä saatiin väliaikatuloksina tieto, 
että kärkipaikka on vaihtunut. Urheilussa 
peli ei kuitenkaan ole tunnetusti selvä en-
nen kuin kisa on ohi ja se nähtiin tälläkin 
kertaa. Kolmen viimeisen reiän aikana 
kokemus tiukoista tilanteista saattoi 
olla eduksi ja neljän pelatun kierroksen 
jälkeen oltiin kärkikaksikon osalta tasati-
lanteessa. Muiden palkintosijojen osalta 
Tuomas Seppälä pelasi kolmanneksi ja 
Pekka Lindeman, Esa Sairanen ja Antti 
Rantanen täydensivät kuuden kärjen.

Avoimen sarjan mestaruus ratkaistiin siis 
tänä vuonna uusintarei’illä. Jatkoreikinä 
käytetään Järvenranta-kentän väyliä 1-3 
ja ratkaisua haetaan sudden death –me-
netelmällä siten, että kilpailu päättyy heti, 
kun toinen pelaajista tekee reiälle parem-
man tuloksen. Noin 40-henkinen yleisö 
seurasi voittokamppailua henkeään pidä-
tellen. Peli eteni tasaisena ja jännittävänä 
aina 6. jatkoreiälle saakka, jossa Teemu 
Rajalahti lopulta ratkaisi mestaruuden 
itselleen hienolla birdiella. Kärkikaksikon 
suoritukset tarjosivat huikean hienoa 
golfviihdettä ja arvoisensa päätöksen 
upealle mestaruuskisaviikonlopulle!

Naisten sarjassa käytiin lopputulosten va-
lossa tasainen kamppailu, johon kuiten-
kin sisältyi monenlaisia vaiheita. Mesta-
ruuden lopulta uusineella Irina Aaltosella 
ei ollut ensimmäisellä kierroksella paras 
päivänsä, mutta toisen kierroksen varmat 
otteet kirittivät hänet lopulta voittoon. 
Hyvän vastuksen Irinalle tarjosivat hope-
alle sijoittunut Anna-Kaisa Parviainen ja 
pronssia vienyt Anu Valkama. Mestaruu-
desta kisaili tänäkin vuonna ilahduttava 
määrä naisia ja erityisen mukavaa on, 
että joka vuosi mukaan rohkaistuu lähte-
mään uusiakin pelaajia.

Seniorinaisten mestarista ei ollut 
epäselvyyttä, vaan kolmannen peräk-
käisen mestaruutensa napannut Tarja 
Laurila-Haukka oli ykkönen selvällä erolla 
muihin. Hopealle sijoittunut Merja Tatti 
antoi Tarjalle kuitenkin kovan vastuksen 
etenkin ensimmäisenä kisapäivänä. Kol-
mas palkintosija meni tutulle nimelle, kun 
Pirjo Kulmala pelasi itsensä tällä kertaa 
pronssille. >> TU
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Mestaruuskilpailut 2013

AVOIN, valkoinen tee 
   K1   K2  K3  K4   Yht
1. Rajalahti Teemu 72   83  85  68    308 6.Jr 
2. Lahtinen Tero  77   81  72  78    308  
3. Seppälä Tuomas 75   82  81  74    312
4. Lindeman Pekka 76   89  74  76    315
5. Sairanen Esa  75   81  81  82    319
6. Rantanen Antti 82   78  84  81    325

Naiset, sininen tee
    K1    K2     Yht.
1. Aaltonen Irina   104  80    184
2. Parviainen Anna-Kaisa  95   91     186
3. Valkama Anu   97   91     188

Seniorimiehet 55, keltainen tee
    K1   K2     Yht.
1. Mäntykorpi Alpo  80   76    156
2. Rantala Jorma   86   88    174 3.Jr
3. Mäntylä Pertti   93   81    174 

Seniorimiehet 65, punainen tee
    K1   K2      Yht.
1.Haimo Erkki   82   75     157
2. Reunanen Olli   90   85     175 
3. Mikkonen Raimo  91   85     176 1.Jr 
 
Seniorinaiset, punainen tee
    K1   K2     Yht.
1. Laurila-Haukka Tarja  93   87    180
2. Tatti Merja   94   101   195
3. Kulmala Pirjo              103   95    198

Juniorit 16, keltainen tee
    K1     K2     Yht.
1. Aaltonen Juuso  85    80     165
2. Vilen Valtteri   106  109   215 
3. Aaltonen Eetu   112  104   216 

Avoimen sarjan kuusi 
parasta yhteiskuvassa. 
Vasemmalta 
Esa Sairanen (5.), 
Tuomas Seppälä (3.), 
Antti Rantanen (6.), 
seuran mestari 
Teemu Rajalahti, 
Pekka Lindeman (4.) ja 
Tero Lahtinen (2.).

Naisten sarjan kolmen 
kärki, vasemmalta 
Anna-Kaisa Parviainen (2.), 
naisten mestari 
Irina Aaltonen ja 
Anu Valkama (3.).

Seniorinaisten kolme parasta olivat 
tänä vuonna Merja Tatti (2.), mesta-
ruuden uusinut Tarja Laurila-Haukka ja 
Pirjo Kulmala (3.).

Junnusarjassa mestari oli omaa luok-
kaansa, mutta sijoista 2-4 käytiin todella 
tasainen kamppailu. Kuvassa koko nelik-
ko, vasemmalta Juho Haapamäki, 
Eetu Aaltonen (3.), junnujen mestari 
Juuso Aaltonen ja Valtteri Vilen (2.).

55-vuotiaiden seniorien 
kärkikolmikon muodosti-
vat Jorma Rantala, senio-
rimestari Alpo Mäntykorpi 
ja Pertti Mäntylä. 
Kakkossija ratkesi Jorman 
hyväksi 3. jatkoreiällä.

65 vuotta täyttäneiden 
seniorien sarjan parhaat 
olivat Olli Reunanen (2.), 
mestari Erkki Haimo ja 
Raimo Mikkonen (3.). 
Raimo ratkaisi kolmossijan 
itselleen 1. uusintareiällä 
Pekka Kulmalaa vastaan.
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Klubin  PIKKUJOULUT 

Tervetuloa viettämään iloista pikkujouluiltaa 
hauskassa seurassa!

Seniorimiehet pelasivat jo vakiintu-
neeseen tapaan kahdessa sarjassa ja 
yhteensä mestaruuskisoihin osallistui 
peräti 31 seniorimiestä. 55-vuotiaiden 
seniorisarja pelattiin keltaiselta teeltä ja 
65-vuotiaiden sarjassa seniorit pelasivat 
punaiselta teeltä. Nuorempien seniorien 
sarjassa ylivoimaisena ennakkosuosikki-
na kisaan lähtenyt Alpo Mäntykorpi oli 
omaa luokkaansa. Seniorimaajoukkuees-
sakin loistavasti esiintynyt Alpo pelasi nyt 
mestaruuskisoissa ensimmäistä kertaa 
seniorisarjassa ja oli aivan omilla lukemil-
laan. Tulevina vuosina luvassa saattaa olla 
huikeita kamppailuja, jos tänä vuonna 
avoimessa sarjassa neljänneksi sijoittunut 
toinen maajoukkueseniorimme Pekka 
Lindeman päättää myös kilpailla senio-
risarjassa. Alpon takana käytiin tiukka 
taisto muista palkintosijoista. Hopea rat-
kaistiin jatkorei’illä ja tässä sarjassa Jorma 
Rantala veti pidemmän korren kolman-

nella jatkoreiällä kukistaen kolmanneksi 
sijoittuneen Pertti Mäntylän.

65 vuotta täyttäneissä senioreissa voittaja 
oli yhtä ylivoimainen kuin nuoremmissakin 
senioreissa. Erkki Haimo kirjautti molem-
pina kisapäivinä niin ylivertaiset kierros-
tulokset, etteivät muut päässeet missään 
vaiheessa lähellekään. Seuraavista sijoista 
kamppailtiin tässäkin sarjassa tiukasti ja 
palkintosijoille saatiin tällä kertaa aivan 
uusia nimiä. Kakkossijan vei Olli Reunanen 
ja uusimaan päästiin tässäkin sarjassa Rai-
mo Mikkosen ja Pekka Kulmalan pelattua 
keskenään saman tuloksen. Tällä kertaa 
ratkaisu syntyi heti ensimmäisellä jatkorei-
ällä ja pronssi meni Raimolle.

Alle 16-vuotiaiden junnusarjassa jäätiin 
paria edeltävää vuotta pienempään osal-
listujamäärään, mutta toisaalta voittotu-
los oli tänä vuonna sitäkin loistavampi. 

Viikonloppu huipentui avoimen sarjan voitto-
kamppailuun. Tero Lahtinen ja Teemu Rajalahti 
venyttivät kisan aina 6. jatkoreiälle saakka ja 
yleisöllä riitti jännitettävää.

Vasta 11-vuotias Juuso Aaltonen on 
parin kauden ajan niittänyt menestystä 
myös alueellisissa Tsemppitour-kisoissa 
ja nyt vuorossa oli ensimmäinen, mutta 
ei takuulla viimeinen seuran mestaruus. 
Keltaiselta tiiltä pelatut kierrostulokset 85 
ja 80 kestävät hyvin vertailua ihan aikuis-
tenkin sarjoissa. Juuso takana muut pojat 
kävivät kovan kisan. Hopeaa pääsi lopulta 
pokkaamaan Valtteri Vilen ja pronssia 
Eetu Aaltonen.

Elokuinen mestaruuskisaviikonloppu on 
tunnelmaltaan aina omaa luokkaansa, 
niin tänäkin vuonna. Sopiva määrä jänni-
tystä niin omien kuin muidenkin suori-
tusten puolesta sekä yhdessäolo hyvien 
pelikavereiden kanssa luovat tämän lajin 
tarjoamaa yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. 
Mestisviikonloput osoittavat erinomai-
sesti sen, miten hienosta harrastuksesta 
golfissa on kyse.

Hotelli 
Ellivuoressa 
lauantaina 
30.11.2013

Luvassa on mukavaa pikkujoulu-ohjelmaa, tanssia Jari 
Pekkisen orkesterin tahdissa ja tietysti Ellivuoren run-
sas pikkujoulubuffet. Illalliskortin hinta 35 €/hlö. 

Joulupukkikin on luvannut tulla käymään, 
joten otathan pikkupaketin mukaan.
Ilmoittautumiset Lakesiden 
toimistolle 27.11.13 mennessä. 
Kerro samalla, jos olet 
kiinnostunut kimppakyydistä 
Tampereelta.

Kausi starttasi kisojen osalta Marokosta 
ja jatkui Etelä-Afrikan kautta Euroop-
paan. Turkin, Hollannin, Saksan ja 
Slovakian pelasin, kunnes oli aika tehdä 
päätös loppukaudesta ja tulevasta. Tieto 
uudesta kasvavasta golffarista sisälläni 
sai pääni pyörälle ja olon huonovoin-
tiseksi ja väsyneeksi. Heinäkuussa tuli 
sopiva tauko kisoihin ja päätin, että 
tämä kisakausi on tässä. Pelasin vielä 
LET:n haastajakiertueen kisan Suomessa 
elokuussa, mutta sen jälkeen nimeäni ei 
ole lähtöluetteloissa ollut. 

Alkukausi meni pelien osalta niin ja 
näin. Raskaus taisi viedä suurimman 
osan energiasta ja harjoitteluun ei ollut 
mahdollisuus siinä määrin kuin olisi pi-
tänyt. Päätös jättää kausi kesken ei ollut 
helppo, mutta halusin jättää itselleni 
takaportin ensi vuoteen. Eli ensi vuo-
deksi pitäisi pelioikeuden säilyä naisten 

AMMATTILAISEMME MAAILMALLA

Eurooppa Tourilla, koska pelasin nyt niin 
vähän kisoja ja minulla on lääketieteel-
linen syy. 

Sitä, kuinka elämä uuden tulokkaan 
kanssa tulee menemään, on mahdo-
tonta tietää. Tarkkaa suunnitelmaa 
kisakentille paluusta ei siis ole ja aika 
näyttää mihin suuntaan tässä lähdetään. 
Monelle naisurheilijalle raskaus on ollut 
kuin doping ja he ovat yltäneet parhai-
siin suorituksiin lapsen saatuaan. Reis-
saaminen pienen kanssa on kuitenkin 
haasteellista, joten annan ajan näyttää 
kuinka käy, enkä suunnittele liikoja. 

Tänä kesänä minulla on siis ollut aikaa 
pelata myös ihan vain huvin vuoksi. 
Lakesiden molemmat kentät ovat olleet 
hyvässä kunnossa jo heti keväästä alka-
en ja tilaa kentillä pelaamiseen oli mu-
kavasti. Itse suosin Pirunpeltoa ja pidän 

siitä kenttänä aina vain yhä enemmän. 
Lyönnin sujuessa ei voi kuin nauttia, eikä 
metsikköjä edes huomaa. Syyskuussa tein 
oman kenttäennätykseni Pirunpellolle: 
valkoisilta -3. 

Mukavaa loppuvuotta kaikille!
Kaisa

Kaisa Ruuttilan kuulumisia

Golf Balatan

Golf Balata järjestää oikein kunnon 
joulumyyjäiset pe-su 13.-15.12.2013. 

Klubilla palvellaan kaikkina myyjäispäivinä klo 10-17. 

Erityisesti lauantaina kannattaa poiketa myyjäisissä, sillä silloin myynnissä 
on perinteisen proshop-tavaran lisäksi mm. Einon Irkun jouluruokia, 

Karvosen Erjan leivonnaisia, erilaisia käsitöitä sekä Mauri Kunnaksen tuotantoa 
erikoishinnoin. Joulupukkikin piipahtaa paikalla. Jokaisena myyjäispäivänä

 klubilla on kahvitarjoilu. 

Merkitse päivät kalenteriisi ja tule tekemään hyviä jouluisia löytöjä! 

Joulu-
myyjäiset
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Kesäkuun alussa Lakesiden seniorit 
tekivät koko Baltian maat kattavan 
pelimatkan.  Täysi bussillinen (40 hlö) 
innokasta golfin ystävää lähti Baltiaa 
valloittamaan.  Aamulla aikaisin startta-
simme Karkusta ja Helsingissä nou-
simme Viking Lineen, jolla pääsimme 
veden yli Tallinnaan. Omalla bussillam-
me, jo tuttuun tapaan Rannan Juhanin 
ohjaamana, jatkoimme suoraan kohti  
Pärnua. Matkalla kisailtiin Hautaniemen 
Erkin laatima tietovisa ja nautiskelimme 
mm. kevyttä hedelmäboolia matkapa-
hoinvoinnin estämiseksi. 

Pärnussa majoituimme Strand SPA 
hotelliin. Pian hotelliin saapumisen 
jälkeen teimme kaupunkikiertoajelun. 
Porukka oli ilmeisesti matkan rasituk-
sista niin uupunut, että kuskin lisäksi 
tuskin monikaan oli hereillä noin tunnin 
mittaisella, oletettavasti kovinkin mie-
lenkiintoisella opastuksella. Itse muistan 
oppaamme monotonisen ja jatkuvan 
pulinan. Kyllä hän toivotti hyvät yötkin 
vaan edelleen, kun ei kuullut ihmette-
leviä huudahduksia kuulijoiltaan.  Ilta-
päivän nokosten jälkeen joukko olikin 
taas kovin pirteällä tuulella. Lähdimme 
pikku porukoissa tutustumaan Pärnun 
ravintolatarjontaan.

Seuraavana aamuna aikainen aami-
ainen ja kamat bussiin. Suuntasimme 
kohti White Beach Golf Clubin hienoa 
ja hyväkuntoista kenttää. Väylät olivat 
erinomaisessa kunnossa ja muuten 
kenttä on tasainen, mutta kaikkien 
mielestä ihan Jees. Puutteitakin oli, 

sillä klubirakennus oli varsin pieni ja 
vaatimaton, josta ei löytynyt varustei-
den vaihtotiloja eikä paljon muutakaan 
tilaa, jos ei lasketa kahta baja-majaa 
ykkösteen vieressä. Loistava keli ja 
hyväntuulinen porukka korvasi nämä 
pikku puutteet. 

Pelin jälkeen hyppäsimme taas bussiin 
ja nokka kohti  seuraavaa maata ja sen 
pääkaupunkia Riikaa. Majoituimme 
hienoon Radisson Blue Hotel Elizabetiin 
aivan kaupungin keskustassa. Jälleen 
meille oli varattu opastettu kävelykier-
to-tietoisku. Opas jutteli niitä-näitä ja 
ryhmä vain odotteli, josko ravintola 
jo olisi pian lähellä. Vihdoin löysimme 
Kalku Varti -nimiseen ravintolaan, jossa 
yhteinen illallinen ja päivän kilpailun 
palkintojen jako. Syötiin, maisteltiin 
ehkä vähän viintäkin ja jaettiin palkin-
not parhaille.

Aamun koittaessa tyhjennettiin hotellin 
komea aamiaispöytä ja lähdettiin 
Ozo Golf Clubille. Jälleen meille osui 
upea, aurinkoinen päivä ja porukka oli 
ihmeen pirteänä ja yhä iloisella tuulella. 
Ozo Golfin kenttä on moninainen. Link-
siä, metsää ja peltomaista mukavasti 
sekoitettuna. Hyvinkin erityyppisiä väy-
liä kaikki. Hieno kenttä ja hyvä klubira-
vintola, jossa nautittiin yhteinen lounas.  
Pelin jälkeen bussiin ja taas menoksi, 
tällä kertaa kohti  Tarttoa. Bussimatkalla 
palkintojenjako päivän parhaille. Joku 
taisi hieman torkahtaakin matkalla. 
Majoituimme jo edellisellä reissullamme 
tutuksi tulleeseen London Hotelliin. 

Aikainen herätys, aamiainen ja reippai-
na  kohti mielenkiintoista  Otepää Golf 
Clubia. Päivä oli yhä edelleen aurinkoi-
nen ja Otepään vaikea kenttä oli hieno 
kokemus. Greenit eivät olleet ehtineet 
saada vihreätä päälleen, mutta se ei 
haitannut läheskään yhtä paljon kuin 
miltei pikkulinnun kokoiset paarmat. 
Hienoa oli pelata toistamiseen tällä 
Etelä-Viron kentällä. Pikkuisen kiiret-
tä piti kun edessä oli vielä ajomatka 
Tallinnaan ja Helsingin lautalle. Laivassa 
nautimme vielä yhteisesti buffetpöydän 
antimista ja pidettiin reissun viimeinen 
palkintojenjako.

Matka oli kaikin puolin onnistunut ja 
yhteishenki hyvä. Saatiin taas tutustua 
paremmin toisiimme ja viettää yhdessä 
laatuaikaa. Joku mainitsi, että haluaisi 
palata takaisin työelämään, sillä siellä 
oli aina paljon enemmän aikaa eikä 
siellä tapahtunut läheskään niin paljon 
kuukaudessa, kuin Lakesiden seniorei-
den kolmen päivän reissulla.

Toinen  matkamme olikin kotimaan 
matka. En kirjoita siitä sen pidempään 
kuin muutaman rivin. Ei silti, etteikö 
se olisi ollut yhtä hyvä ja kaikin puolin 
hyvin onnistunut kuin Baltiankin mat-
ka. Matkamme suuntautui Paraisten 
Archipelagia Golf Clubille. Yövyimme 
ja söimme palkintojenja koillallisen 
hienoissa  Naantalin Kultaranta Resortin 
tiloissa. Seuraavana päivänä peli Kulta-
rannassa ja palkinnot jaettiin bussissa. 
Mukavaa oli tälläkin reissulla.

Seniorigolffareiden 
yhteisiä pelireissuja 
menneeltä kesältä

Joku tarkka mukana ollut kai huoma-
si, että alkutekstissä mainitut kaikki 
Baltian maat eivät kuitenkaan tulleet 
kierretyksi. Ei  hätää. Suunnitelmissa 
on jo nyt ensi kesän yhteismatkat. 
Kesäkuun 2014 ensimmäisellä viikolla 
(su iltapäiva – pe ilta) tutustutaan 
siihen kolmanteen Baltian maahan, 
kun tehdään matka Liettuan Vilnaan. 
Yksi yö menomatkalla laivassa, neljä 
yötä yhdessä ja samassa hotellissa. 
Kolme peliä Vilnan eri kentillä. Matka 
tehdään omalla ”Jussin bussilla”, 
ajomatka Tallinnasta Vilnaan on noin 
570 km.

Elo-syyskuun vaihteessa tehdään 
taas kotimaan yhden yön ja kahden 
pelin matka. Kohteena tälläkin kertaa 
länsirannikko, tarkemmin Naantalin 
Aurinkogolf ja Kemiön Bjärkas Golf.

Matkoista saatte tarkempaa tietoa 
talven aikana, mutta laivaliput on jo 
tilattu ja kesäkuun matka päivämää-
rät ovat siis jo selvillä.

Lisäksi talvikaudelle on tarkoitus 
sopia senioreille oma harjoitusaika 
Tampereen Golfhalliin Messukylässä. 
Tästäkin saatte lisätietoa lähiaikoina.

senioriterveisin Heikki

Tauko tekee terää. Matkalla Riikaan 
pysähdyttiin virkistäytymään... 

Paluumatkalla laivalla oli vuorossa reissun viimeinen palkintojenjako. Matkan-
johtaja Heikki Ahola palkitsemassa Sirkka-Liisa Löytökorpea.

... ja pysähdyspaikka oli mitä viehättävin! Hirsitupa oli kuin suoraan idyllisestä 
maalauksesta. 
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Klubimatka Porvooseen

Klubin perinteinen kesäretki järjestettiin 
heinäkuun loppupuolella ja tällä kertaa 
retkikohteena oli tunnelmallinen Porvoo. 
Majoituimme molemmat yöt samassa 
hotellissa aivan kaupungin keskustassa, 
jolloin bussissa vietettiin mahdollisimman 
vähän aikaa ja sen sijaan aikaa jäi myös 
kauniista kesäkaupungista nauttimiseen. 
Aina illan tullen kokoonnuimme yhdessä 
syömään ja viettämään iltaa. Erityisesti 
Porvoonjoen rantamakasiinissa palveleva 
ravintola Fryysarinranta herätti ihastusta 
niin miljöönsä kuin maukkaan ruokansa 
puolesta. 

Porvoon seudulla on monta golfkenttää 
ja tämänkertaisella reissulla päästiin 
tutustumaan Kullo Golfin ja Sea Golf 
Rönnäsin kenttiin. Valtaosalle reissussa 
olleista molemmat kentät olivat vielä 
ennen kesäretkeä korkkaamatta; ainoas-
taan Ståhlin Irma ja Jokke saattoivat kut-
sua itseään näiden kenttien konkareiksi, 
Irma kun on jopa jäsenenä Kullossa. 
Molemmat kentät olivat mukavassa kun-
nossa ja pelinautinto siltä osin taattu.

Ensimmäisenä pelipäivänä meidät vas-
taanotettiin paljon julkisuutta saaneelle 
Kullo Golfin kentälle. Rangella kävi 
ennen kierrosta kova kuhina ja poruk-
ka oli selvästi innoissaan päästessään 
katsastamaan uuden kenttätuttavuuden. 
Itse kenttä jakoi kovasti mielipiteitä, 
mutta ainakin tervetulijaisiksi saamistam-
me väyläoppaista oli hyötyä muutaman 
varsin persoonallisen väylän ja pitki-
en siirtymien selättämiseen. Puitteet 

klubilla olivat varmasti kaikkien mieleen 
ja herkullinen lounas kauniilla terassilla 
kruunasi pelipäivän.

Toisena vierailukohteena oli hieman 
kauempan rannikolla sijaitseva Sea Golf 
Rönnäs. Rönnäsin klubi ja Sea-kenttä 
osoittautuivat edellisen päivän retkikoh-
detta kotikutoisemmaksi, mutta siitä 
huolimatta mielipiteet vierailusta olivat 
varsin myönteiset. Kenttä oli luonteel-
taan selkeä ja avara ja klubilla vallitsi 
kotoisan leppoisa tunnelma. Parin päi-
vän reissun rasitukset alkoivat kuitenkin 
painaa ja porukka oli kierroksen jälkeen 
nopesti valmis suuntaamaan takaisin 

kotiinpäin. Klubimatkalla on totuttu 
leikkimielisesti kisaamaan ja tällä kertaa 
kahden päivän pistebogeykisan ykkönen 
oli Petri Sainio.

Jälleen kerran todistettiin matkailun 
avartavan! Onnistuneet kenttävierai-
lut, hyvä porukka ja iloiset illanvietot 
muodostivat taas reissaamisen arvoisen 
kokonaisuuden. Klubimatkoille pyritään 
valitsemaan mielenkiintoisia ja mahdol-
lisimman monelle uusia kenttätutta-
vuuksia, joista yhteisellä retkellä pääsee 
nauttimaan edullisesti ja isossa porukas-
sa. Kannattaa siis ilmoittautua mukaan, 
kun ensi kaudella taas retkeillään!

Jo pitkään klubin vuosittaisiin perin-
teisiin kuuluneita klubijuhlia vietettiin 
viimevuotiseen tapaan syystunnelmissa. 
Tällä kertaa vuorossa oli oikein kunnon 
klubipäivä, sillä ohjelma alkoi jo aamu-
päivän puolella keittolounaalla ja sen 
jälkeen ratkaistiin eri sarjojen lyöjäkunin-
kuuksia Pisin draivi –mittelöissä. Kiitet-
tävän moni halusi osallistua draivikisaan 
ja eri sarjoissa nähtiinkin varsin tasaista 
taistoa. Ennakkoarvailuissa esille nousseet 
suosikit pitivät hyvin pintansa ja pisimmät 
draivit itselleen kirjauttivat Ville Heinonen 
(miehet), Veera Koivumäki (naiset), Jouni 
Irri (seniorimiehet), Irma Ståhl (seniorinai-
set) ja Miikka Honkanen (juniorit).

Draivikisailu kävi hyvästä verryttelystä var-
sinaiselle klubikisalle. Kisan pelimuotona 
oli neljän hengen scramble arvotuissa pe-
liryhmissä. Osallistujat oli jaettu tasoitus-
ten perusteella neljään eri arvontakoriin 

Porvoossa yöpyessämme pääsimme nauttimaan 
vanhan kaupungin tunnelmasta ja kauniista 
joenrannan rakennuksista.

Klubimatkalaiset kotimatkan kynnyksellä Sea Golf 
Rönnäsin parkkipaikalla.

ja lounaan yhteydessä suoritettiin jouk-
kueiden arvonta. Varsinaisen scramblen 
lisäksi erityisesti kaikilla par-kolmosilla 
kannatti keskittyä, sillä Einon Irkku oli jäl-
leen leiponut kuuluisia suklaakakkujaan 
lähimmäs lippua –kisojen palkinnoiksi. 
Herkuttelemaan pääsivät Hannu Ronkai-
nen, Marja-Leena Ruuhi, Sirkku Pullinen 
ja Anu Valkama. Scramblekisan voitosta 
käytiin totuttuun tapaan tiukka vääntö, 
mutta voittajaksi selviytyi lopulta nelikko 
Ville Heinonen, Maria Ouni, Irene Eino ja 
Miikka Honkanen.

Kisan jälkeen iltaa jatkettiin saunan ja 
pihapelien merkeissä ennen iltajuhlan 
alkua. Pihapeleissä kisailtiin teemoilla 
pallo-putti-rengas-putki ja erityisesti hui-
kean näppärillä letkunkäsittelytaidoillaan 
vakuuttanut Maria Ouni palkittiin pihape-
lien ykkösenä Aholan Heikin ja Keskumä-
en Sepon tarjotessa hyvän vastuksen. 

Ilta jatkui Kartanolla ja heti alkuun 
saatiin nauttia klubiravintolan val-
mistamasta illallisesta. Hyvä ruoka ja 
juoma hyvässä seurassa takasivat iloisen 
juhlatunnelman. Illan ohjelma oli varsin 
vapaamuotoinen, mutta ehdittiin siinä 
toki palkita päivän parhaita ja kauden 
aikana ansioituneita, kilistellä yhdessä 
Tatin Tuomaksen Maraton Golfissa 
lyömälle holarille ja kuultiinpa pari 
puhettakin. Mukavaa musiikkia tarjosi 
Kari Kynnysmaa Band, joten jalalla 
laitettiin koreasti oikein elävän musiikin 
tahdittamana. 

Kiitos kaikille syyspäivässä ja illassa mu-
kana olleille! Seuraavan kerran juhlitaan 
yhdessä klubin pikkujouluissa Hotelli 
Ellivuoressa 30.11.13. Tervetuloa taas 
silloin viettämään iloista iltaa tutulla 
porukalla!

Ennen varsinaisen iltajuhlan alkua kisailtiin erilaisissa pihapeleissä. Valkaman Anu näyttää mallia renkaanheitossa. Einon Irkku, 
Rantasen Antti sekä Ounin Janne ja Maria tarkkailevat tilannetta taustalla. Maria oli kaikki lajit huomioiden pihapelien ykkönen.

Klubin syyskisa ja 
klubijuhlat 21.9.2013
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Tavoitteena oli haastaa yksittäisiä 
pelaajia, yhdessä pelaavia peliporukoi-
ta ja yrityksiä mahdollisimman laajasti 
mukaan tekemään hyvää. Juhannuksen 
jälkeisellä viikolla herrat kiersivät vuoro-
kauden ajan (24 h) Järvenranta-kenttää 
ja jokaisesta par’ista tai paremmasta 
tuloksesta mukaan lähteneet tukijat 
sitoutuivat maksamaan sopivaksi katso-
mansa summan hyväntekeväisyyspottiin. 
Yksittäisten tukijoiden lahjoitussummat 
vaihtelivat 20 sentistä viiteen euroon 
jokaista par-tulosta kohti.

Kimmo ja Tero haastoivat meidät kaikki 
mukaan talkoisiin junioritoiminnan ke-
hittämiseksi. Kiitos kaikille haasteeseen 
tarttuneille – 92 tahon mukaan lähte-
minen ja lähes 11.000 euron potti on 
uskomattoman hieno osoitus yhdessä 
tekemisestä! Kimmo ja Tero sekä 24 
tunnin työvuoron tehneet caddiet Tero ja 
Paavo: KIITOS. Kaikki sanat ja hehku-
tukset tuntuvat näin jälkikäteenkin liian 

laimeilta, jätitte varmasti lähtemättö-
män jäljen meihin kaikkiin tapahtumaa 
seuranneisiin.

Vuorokauden urakoinnin seurauksena 
herrat olivat takuulla uupuneita ja krop-
pa kovilla vielä pitkään, mutta tapah-
tuma oli samalla myös ainutkertainen 
kokemus kaikille siinä mukana olleille. 
Tempaus sai aikaan upean tunnelman, 
oikeanlaisen me-hengen ja jälleen kerran 
muistutuksen siitä, että yksittäisten 
ihmisten teoilla on merkitystä.

Pelaamisen lisäksi Kimmo ja Tero tekivät 
hienon työn myös hankkeen markki-
noimisessa ja tempaus näkyi monessa 
mediassa. Lehtijuttujen ja radiohaastat-
telujen lisäksi Lakeside 24h sai runsaasti 
nettinäkyvyyttä ja tälle ajalle tyypilliseen 
tapaan sosiaalista mediaa käytettiin on-
nistuneesti hyväksi ennen tapahtumaa ja 
toisaalta myös tunnelmien  välittämiseen 
vuorokauden aikana. Valtakunnallisesti 

Seuramme jäsenet Kimmo Sirainen ja 
Tero Kokkonen ideoivat keväällä huikean 
hyväntekeväisyyskampanjan!

Vuorokausi 
golfia juniorityön 
tukemiseksi

merkittävää näkyvyyttä saatiin, kun 
MTV3:n kuvausryhmä seurasi peliryhmää 
ja tunnelmia. Kooste vuorokaudesta näh-
tiin paraatipaikalla Kymmenen Uutisten 
loppukevennyksenä.

Tässä mittakaavassa toteutetut hank-
keet vaativat rahankeräyslupaa. Luvan 
viranomaiskäsittely kesti yllättävän 
pitkään, mutta lokakuun puolivälin 
jälkeen lupa lopulta tuli ja varainkeruu 
pääsi alkamaan. Koska kausi on jo 
viime metreillään, varsinainen kerättyjen 
varojen käyttö siirtyy pääsääntöisesti ensi 
kaudelle. Viimeistään ensi keväänä ko-
koonnumme yhdessä muistelemaan tätä 
hurjaa urakkaa ja silloin pääsemme myös 
kertomaan, mitä kaikkea nykyisten ja 
tulevien juniorigolfareiden hyväksi tullaan 
lähitulevaisuudessa tekemään.

Lake-
side 
24h
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KESÄN 2013 KUVAGALLERIA
Yli 15 vuoden työrupeama Lakesidessa on takana ja 
syyskuun ensimmäisenä päivänä Kuparisen Liisa 
saateltiin eläkepäivien viettoon. Kiitos Liisa arvokkaasta 
panoksestasi koko Lakeside-yhteisön hyväksi!

Kauden aikana järjestettiin kuukausittain talkoita. Talkoissa 
kenttien reuna-alueet siistiytyivät ja risut saivat kyytiä. Tou-
kokuussa talkooväki pääsi tekemään perusparannustöitä-
kin, kun Järvenrannan 9. greenibunkkeri sai siirtonurmesta 
uuden kanttauksen kenttämestarimme Oran johdolla.

Talkooväen lisäksi kentänhoitohenkilökunta on tehnyt kauden aikana monta uudistusta, joiden vaikutuksista 
pääsemme nauttimaan viimeistään tulevalla kaudella.
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Aktiivinen seniorijoukkomme kisasi tänäkin vuonna ahkerasti viikoittain koko kauden ajan. Kauden 
päätöspelien jälkeen kokoonnuttiin yhteiskuvaan ja hymy oli herkässä! 

Pirkanmaalaisia junnuja kokoontui kesäkuun lopussa Pirunpeltoon harjoittelemaan kisaamista. 
Pilke silmäkulmassa, mutta silti tosissaan!    

Naistoiminta oli tänäkin vuonna aktiivista ja monipuolista. Heinäkuussa olimme järjestelyvuorossa 
Pirkanmaan alueen naisten reikäpeliottelussa. Joukkueemme (kuvassa vas. Maarit Pelttari, 
Anu Valkama, Anu Alppi, Anna-Kaisa Parviainen ja Teija Vilen 
sekä kuvasta puuttuva Irina Aaltonen) vei A-sarjan 
voiton ja sai kiinnityksen kiertopalkintoon.

Caddie vai coach? Sisu on mukana 
Niemisen perheen kierroksilla ja tietää, 
miten kentällä käyttäydytään.

Tämä kesä ei ollut sadekesä, 
mutta joitakin kaatosade-
päiviäkin mahtui mukaan. 
Kauden suurin henkilö-
kohtainen kisa Golf Balata 
Open meinasi tänä vuonna 
kirjaimellisesti vesittyä, mutta 
taukoja pitämällä kisa saatiin 
lopulta kunnialla päätök-
seen. Tällaisissa olosuhteissa 
varminkin puttaaja kokee 
pientä epävarmuutta!

Todellista luonnonrauhaa juhannusaattoiltana Järvenrannassa.



Kiitos kaikille menneestä 
kaudesta!

Rauhallista joulunaikaa ja 
onnea tulevalle vuodelle 2014!


