LAKESIDE GOLF VAMMALA RY

Jäsenlehti 3 | 2011

Upea

golfkesä!

mm.
• MESTARUUSKILPAILUT • KLUBIMATKAT • SENIORIMATKAT
• GOLFPALLON BALLADI • KESÄN KUVAGALLERIA

Lakeside Golf Vammala ry jäsenlehti 3 | 2011

Lakeside Golf Vammala ry jäsenlehti 3 | 2011

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Lakeside Golf Vammala ry
Jäsenlehti 3 | 2011

LAKESIDE GOLF
V A M M A L A

R Y.

Pitkä ja olosuhteiltaan loistava golfkausi alkaa olla kotimaassa ohi. Kentät olivat niin väylien
kuin greenienkin osalta heti melko aikaisen kauden alusta hyvässä kunnossa ja varsinkin
loppukaudesta saimme nauttia aivan huippukuntoisista greeneistä.
Meidän järjestettäviksemme uskotut suurkilpailut juniorien Tsemppitourin kauden päätöstapahtuma sekä seniorien SM-reikäpelit onnistuivat erinomaisesti. Kiitos tästä kuuluu paitsi
tapahtumien hyvälle suunnittelulle ja ennakkovalmistelulle niin myös runsaslukuiselle talkoojoukollemme. Runsaasti yli viisikymmentä jäsentämme osallistui vapaaehtoisena avustajana
joko toiseen tai molempiin tapahtumiin.
Kilpailutapahtumia oli vähintäänkin edelliskausien verran. Varsinkin scramble-muotoisten
joukkuekilpailujen osallistujamäärät kasvoivat. Ehkä se kuvaa hyvin golfin yhteisöllistä luonnetta. Myös osallistuminen mestaruuskilpailuihin oli hieman edellisvuotta vilkkaampaa, ja
ilahduttavaa oli erityisesti juniorien määrän nousu. Meidän ammattilaishuippupelaajamme
Kaisa Ruuttila osoitti taitonsa voittamalla miesten kilpatiiltä avoimen sarjan viiden lyönnin
erolla seuraavaan pelaajaan. Toivottavasti hänen esimerkkinsä kannustaa junioripelaajiamme, jotta saisimme heitä paljon nykyistä runsaammin harjoituksiin ja erityisesti kilpailuihin
mukaan.
Golfin valtakunnan tasolla on tapahtumassa joitakin mielenkiintoisia muutoksia, jotka koskevat kaikkia golfaajia. Kauan työn alla ollut verkkotietopalvelu-järjestelmän (keskusrekisterin)
muutos on luvattu valmistuvaksi kaudelle 2012. Kaikista nyt käytössä olevista ohjelmaversioista tiedot välittyvät jatkossa keskusrekisteriin ja ajan tasalla olevat tasoitukset ovat sieltä
saatavilla. Muutoksia on tiedossa myös Suomen Golflehden osalta, kun lehden sisällöntuottaja vaihtuu ensi vuoden alusta. Huolimatta lehden saamasta varsin positiivisesta lukijapalautteesta Suomen Golfliiton ja Viestintä Tarmio Oy:n 25 vuotta jatkunut yhteistyö päättyy
ja uutena sisällöntuottajana aloittaa Susamuru Oy -niminen yritys. Toivottavasti nykyinen
hyvä lehti sitten muuttuu vieläkin paremmaksi. Uusitut golfsäännöt tulevat voimaan kaudelle
2012. Uudistuksia ovat mm. parikilpailussa pelattavien kierrosten hyväksyminen tasoitukseen
vaikuttaviksi sekä sää- ja olosuhdevaikutusten huomioinnin muuttuminen. Niistä kuulemme
lisää ensi vuoden puolella.
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Jos ja kun haluamme kehittää toimintaamme ja kenttäolosuhteitamme tulevalle kaudelle, on
tuon työn oltava jo nyt hyvässä vauhdissa. Jäsenet omine kokemuksineen ovat avainasemassa palautteen ja ehdotusten antamisessa. Klubin henkilökunta sekä hallituksen ja toimikuntien jäsenet ovat aina käytettävissä ilman erityistä jäsenkyselyäkin.
Vaikka kauden pelikierrosten määrä on ollut kasvussa, mahtuu kahdelle täysimittaiselle kentällemme vielä paljon lisää pelaajia. Toisin kuin vain yhden kentän seuroissa, pääsevät omat
jäsenet meillä yleensä aina pelaamaan. Erilaiset yritystapahtumat tuovat eloa ja väriä sekä
tuloa yhteisöllemme ja siksi jokaisen jäsenen kannattaa miettiä voisiko oman työ- tai muun
yhteisön saada järjestämään tapahtumansa Lakesidessa, jolla on tarjottavanaan kenttiensä ja
luonnonkauniin ympäristönsä lisäksi kaikki tarvittavat oheispalvelut.
Toivotan kaikille jäsenille leppoisaa syksyä!
Tuomo Pälviranta
puheenjohtaja
Lakeside Golf Vammala ry
Tiedotustoimikunta: Jorma Salovaara (pj), Ari Lehmus, 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
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Avoimen sarjan kärkikuusikko Tatu Holopainen, Tero Lahtinen, Kaisa Ruuttila, Jaakko Malinen, Esa Sairanen ja Pasi Keskumäki.

LGV:N

MESTARUUSKILPAILUT

Koko kesälle leimalliseen tapaan seuran
tämänvuotiset mestaruuskisat päästiin
pelaamaan aurinkoisissa, joskin lauantaina erittäin tuulisissa olosuhteissa.
Molemmat kentät olivat jo pitkään
olleet hienossa kunnossa ja kenttämestari joukkoineen oli vielä viimeistellyt
ne erinomaiseen kisakuntoon. Elokuun
kolmantena viikonloppuna käydyt mestaruuskilpailut tarjosivat jälleen kerran
odotettuakin dramatiikkaa ja samalla
hienoja pelisuorituksia niin Järvenrannassa kuin Pirunpellollakin.

Seuran mestaruudet ratkaistiin jo
tuttuun tapaan kuudessa eri sarjassa.
Avoimessa sarjassa pelattiin kahden päivän aikana neljä kierrosta siten, että ensimmäinen ja viimeinen kierros pelattiin
Järvenrannalla, keskimmäiset kierrokset
Pirunpellossa. Avoimeen sarjaan pääsi
mukaan 42 parasta tasoitusjärjestyksessä. Kisassa oli lauantain jälkeen cut ja
sunnuntaina kilpailua jatkoi 24 parasta.
Muissa sarjoissa pelattiin yksi kierros
kumpanakin päivänä; lauantaina pelattiin Pirunpelto ja sunnuntaina kilpailu

2011

ratkaistiin Järvenranta-kentällä.
Avoimen sarjan mestaruustaistoon
lähdettiin jälleen kerran jännittävistä
asetelmista. Lähes kaikki kauden aikana
hienoa pelivirettä osoittaneista pelaajista
oli mukana, vaikka aikaisempien vuosien
mestareista Tomi Aronen, Ilkka Hakkarainen ja Alpo Mäntykorpi olivatkin
kaikki maailmalla eivätkä näin päässeet
mukaan mestaruusjahtiin.
			

>>
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Oman säväyksensä kisaan toi naisten
Euroopan Tourilla pelaavan ammattilaisemme Kaisa Ruuttilan mukanaolo.
Kaisa osallistui nyt ensimmäistä kertaa
seuramme mestaruuskisoihin haastaen
avoimen sarjan pelaajat tasavertaisesti
valkoiselta tiiltä pelaten.
Lauantaina voimakkaana puhaltanut
tuuli vaikeutti tuloksentekoa, mutta
silti ennakkoon vahvimmiksi arvioidut
pelaajat näyttivät taitonsa säilyttäen
malttinsa haastavissa oloissa. Ensimmäisen, Järvenrannassa pelatun
kierroksen jälkeen nippu oli vielä hyvin
kasassa, mutta iltapäivällä Pirunpellossa eroja alkoi syntyä. Lauantain jälkeen
kärkiparina olivat Pasi Keskumäki ja
Kaisa Ruuttila lyönnin sisällä toisistaan.
Kolmatta sijaa jakoivat Jaakko Malinen
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ja Tero Lahtinen kahdeksan lyönnin
päässä kärjestä Eeli Jaakkolan ja Pekka
Lindemanin täydentäessä kärkikuusikkoa.
Sunnuntaina Kaisa Ruuttilan rutiini
alkoi näkyä ja hän säilyttikin tasaisen
pelivireensä parhaiten ilman suuria
notkahduksia. Kaisan takana kamppailu kävi tiukkana ja sijoitukset
vaihtelivat nopeaan tahtiin. Viikonlopun parhaat kenttäkohtaiset tulokset
nähtiin sunnuntaina; Tatu Holopainen
pelasi Pirunpellossa 73 lyöntiä (+1)
ja Jaakko Malinen intoutui päätöskierroksella Järvenrannassa huikeaan
loppukiriin tuloksella 70 (-1). Kokemus
olikin jälleen kerran valttia ja Jaskan
loppukiri nosti hänet lopputuloksissa
kolmanneksi.

Tämänvuotiset mestaruuskisamme
jäävät seurahistoriaan mielenkiintoisella tavalla, sillä ensimmäistä kertaa
avoimen sarjan mestarina palkittiin nyt
naispelaaja. Kaisa Ruuttila osoitti pelitaitonsa ja otti mestaruuden päätöskierroksen varsin värikkäiden vaiheiden
jälkeen lopulta viiden lyönnin erolla
seuraavaan. Kilpailun kakkoseksi ja
leikkimielisesti ilmaistuna seuran parhaaksi mieheksi itsensä pelasi Tero Lahtinen ennen Jaakko Malista. Avoimen
sarjan palkintokuusikon täydensivät
vielä Pasi Keskumäki, Tatu Holopainen
ja Esa Sairanen. Lakesidessa on nyt
siis akkavalta ja onkin mielenkiintoista
nähdä, miten miespelaajamme tästä
sisuuntuvat. Kaisan kohdalla voitaneen
ainakin sanoa, että voitto mestaruuskilpailuissa aloitti positiivisen vaiheen,

onhan paras menestys LET:lla tullut
juuri alkusyksyn kilpailuista.
Naisten sarjassa mestaruuskamppailu
oli tasaista kolmen pelaajan kesken ja
ratkaisut nähtiin vasta päätöskierroksen aikana tilanteiden vaihdellessa.
Ensimmäiseen seuran mestaruuteen
itsensä pelasi lopulta ladykapteenimme
Anna-Kaisa Parviainen. Tutut nimet
löytyivät myös seuraavilta sijoilta, kun
kakkoseksi pelasi Teija Vilen ja kolmossijan vei nimiinsä Maarit Pelttari.
Mestaruuskisoihin osallistuvien naisten
määrä on vuosittain vähitellen kasvanut ja nyt mukana oli jo ilahduttavat
14 naista.
Seniorinaisissa tasaisesti pelannut Tarja
Laurila-Haukka ansaitsi voittonsa. Jo
ensimmäisellä kierroksella Pirunpellossa
hankittu selkeä ero seuraaviin siivitti
Tarjan voittoon 14 lyönnin erolla toiseksi sijoittuneeseen Irma Keinoseen.
Kolmanneksi itsensä pelasi Marjukka
Kuorilehto.
Seniorimiesten mestaruuskamppailu käytiin jo tutuksi tulleella tavalla
kahdessa sarjassa. Nuorempien
senioreiden mestaruus (M55) ratkaistiin keltaiselta tiiltä ja 65-vuotiaiden
mestaruus punaiselta tiiltä. Yhteensä
27 seniorimiestä osallistui kilpailuun
mestaruuksista.

Naisten sarjan parhaat Maarit Pelttari, Anna-Kaisa Parviainen ja
Teija Vilen.

55-vuotiaiden seniorimiesten kärkitrio Pertti Mäntylä, Jouni Irri ja
Erkki Haimo.
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Seniorinaisten kolmen kärki Irma Keinonen, Tarja LaurilaHaukka ja Marjukka Kuorilehto.

65-vuotiaiden kolme parasta Pekka Kulmala, Kari Seikku ja
Markku Seppälä.

55-vuotiaiden sarjassa nyt ensimmäistä
vuottaan pelaava Jouni Irri näytti heti
isännän otteita ja vei mestaruuden.
Erityisesti hieno Pirunpellon kierros (81
lyöntiä) takasi Jounille voiton. Kakkoseksi sijoittunut Pertti Mäntylä puolestaan pelasi loistavan kierroksen (79)
Järvenrannassa. Pronssin kohtalo ratkesi vasta jatkorei’illä, kun tasatulokseen päätyneet Erkki Haimo ja Jorma
Rantala lähtivät uusintaan. Kolmas sija
meni tänä vuonna kolmena edellisenä
vuotena mestaruuden vieneelle Erkki
Haimolle.
Yli 65-vuotiaissa senioreissa voittajasta
ei ollut missään vaiheessa epäselvyyttä, niin vakuuttavia olivat Kari Seikun
otteet. Lopulta eroa seuraaviin syntyi
11 lyöntiä. Muista palkintosijoista
käytiin sen sijaan ennennäkemättömän
tiukka kamppailu, sillä varsinaisten
kilpailukierrosten jälkeen peräti neljä
pelaajaa jakoi kakkostilaa. Vuorossa oli
siis kaksinkertainen uusinta, jossa ensin
pelattiin kakkossijasta. Pekka Kulmala
peittosi muut heti ensimmäisellä jatkoreiällä ja varmisti näin itselleen hopeaa.
Sen jälkeen jäljelle jäänyt kolmikko
Keijo Korpela, Tuomo Pälviranta ja

Juniorisarjan parhaat Valtteri Tuomisto, Jasper Lemivaara ja Eero Tuomisto.
Markku Seppälä ryhtyivät ratkaisemaan
pronssin kohtaloa. Tässäkin tapauksessa ratkaisu saatiin heti ensimmäisellä
reiällä ja pronssin vei nimiinsä Markku
Seppälä.

erolla seuraavaan. Muista mitalisijoista
käytiin kova kamppailu, joka päättyi
lopulta Valtteri Tuomiston kakkossijaan
Eero Tuomiston sijoituttua kolmanneksi
vain lyönnin Vapelle jääneenä.

Koko kauden ajan olemme saaneet
iloita pelaavien junioreiden aktivoitumisesta ja mestaruuskisaan osallistuikin
kahdeksan innokasta junnua. Lyöntipelinä keltaiselta tiiltä pelattava kisa
on jo haaste sinänsä, joten jokainen
kilpailuun rohkeasti mukaan lähtenyt
juniori voi olla tyytyväinen itseensä.
Toista kertaa peräkkäin juniorisarjan
mestariksi seuloutui tasaiset kierrokset
pelannut Jasper Lemivaara. Hän oli
lopulta ylivoimainen mestari 16 lyönnin

Jälleen kerran koko mestaruuskisaviikonloppu saatiin vietyä läpi rennossa ja
hyväntuulisessa kisahengessä. Vaikka
oma peli ei mestaruuskisoissa sujuisikaan, on viikonloppu tärkeä vuosittainen kisatapahtuma lähes kaikille
osallistujille. Hyvä henki ja klubitunnelma välittyivät tänäkin vuonna ja
kisapäivien tunnelmasta saatiin aidosti
nauttia.
			
>>

Junnusarjan mestaruudesta kisaili tänä vuonna jo mukavan kokoinen poikajoukko.
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Menneen kesän

LGV:n Mestaruuskilpailut 2011

kilpagolfsatoa

TULOKSET
K1
71
73
73
72
81
81

K2
76
81
81
74
82
84

K3 K4
75 76
74 75
83 70
80 83
73 80
80 78

NAISET, sininen tee
			
K1
1. Parviainen Anna-Kaisa 92
2. Vilen Teija		
95
3. Pelttari Maarit		
92

K2
89
88
94

Yht.
181
183
186

Yht
298
303
307
309
316
323

SENIORIMIEHET 55, keltainen tee
			
K1 K2 Yht.
1. Irri Jouni		
81 88 169
2. Mäntylä Pertti		
95 79 174
3. Haimo Erkki		
89 89 178 2.Jr

SENIORIMIEHET 65, punainen tee
			
K1 K2 Yht.
1. Seikku Kari		
87 85 172
2. Kulmala Pekka
94 89 183 1.Jr
3. Seppälä Markku
94 89 183 2.Jr

SENIORINAISET, punainen tee
			
K1 K2 Yht.
1. Laurila-Haukka Tarja 94 86 180
2. Keinonen Irma
106 88 194
3. Kuorilehto Marjukka 104 94 198

JUNIORIT 16, keltainen tee
			
K1
1. Lemivaara Jasper
94
2. Tuomisto Valtteri
103
3. Tuomisto Eero		
102

K2 Yht.
87 181
94 197
96 198

Moni Lakeside Golfia eri ikäryhmissä ja eri tasoilla edustava pelaaja on tänä
vuonna menestynyt erinomaisesti niin koti- kuin ulkomaisilla kentillä.
Kaisa Ruuttila
Naisten Euroopan Tour (LET)
• Jaettu kolmas sija UNICA Ladies
Golf Openissa Itävallan Wiener
Neustadtissa
• Jaettu neljäs sija Lacoste Ladies Open
de France –kisassa Pariisissa
• Yhteensä neljä top20- sijoitusta
naisten Euroopan Tourilla
• Voitto Ruotsin Nordea Tourilla
Körunda Ladies Openissa
• LGV:n avoimen sarjan lyöntipelimestari 2011

Avoimessa sarjassa juhlittiin tänä vuonna naismestaria. Onnittelut
Kaisa Ruuttilalle!

jps-mainos.fi

AVOIN, valkoinen tee
			
1. Ruuttila Kaisa		
2. Lahtinen Tero		
3. Malinen Jaakko
4. Keskumäki Pasi
5. Holopainen Tatu
6. Sairanen Esa		

Palveluksessasi

Palveluvalikoimamme sisältää
tärkeimmät yrityksen tarvitsemat
palvelut, kuten kartoituksen,
mikrotuen/ylläpidon, laitemyynnin
ja koulutuksen. Ja tämä on
kaikki aivan totta, katso www.totta.fi,
tai soita 03 519 9400.

Palvelun tarjoaa:
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Alpo Mäntykorpi
FST ja seniorimaajoukkue
• Lukuisia senioreiden maajoukkueedustuksia, muun muassa neljäs sija
sekä EGA:n EM-joukkuekisassa Portgalissa että ESGA:n EM-joukkuekisassa
Itävallassa
• Kolmas sija senioreiden avoimessa
Suomen mestaruuskilpailussa Finnish
Senior Openissa Aura Golfissa
• Viides sija senioreiden SM-lyöntipelissä
Kytäjällä
• Neljäs sija senioreiden seurajoukkueiden
SM-kisoissa Hyvinkäällä yhdessä Erkki
Haimon, Jouni Irrin ja Jorma Rantalan
kanssa

Tero Lahtinen
Golf Center Mid Tour
• Voitto kovatasoisen Mid Tourin (35+)
osakilpailussa Pickalassa
• Mid Tourilla useita kärkipään sijoituksia;
kokonaisrankingin 10. sija
• Kapteenina seurajoukkueiden SMkisoissa 7. sijoittuneessa joukkueessa.
Joukkueessa pelasivat lisäksi Tomi
Aronen, Pasi Keskumäki ja
Esa Sairanen.

Parasta
matkaseuraa!

Tampereella, Teiskossa
Laadulla on myyjänsä!
Asiantuntevaa palvelua
jo vuodesta 1986.

Lentoyhtiöiden yhteistyökumppani.

Kokoukset
Seminaarit
Liikuntapäivät
Koulutustilaisuudet

www.murikka.fi
hotellitason majoitus  auditorio
 ravintola  ryhmätyöhuoneita 
luokkatiloja  kirjastokahvila
 kuntosali  luontopolkuja 
rantasauna  uimahalli 
 frisbeegolfrata

Ylöjärvi: Kauppakeskus ELO, puh. 364 0409
Nokia: Alinenkatu 35, puh. 341 0955
Tampere: Puutarhakatu 8, puh. 223 8770
www.ntbox.
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Pohjanmaan klubimatkalaiset yhteiskuvassa ennen kotimatkalle lähtöä.

A M M AT T I L A I S E M M E M A A I L M A L L A
Kaisa Ruuttilan terveiset Ladies European Tourilta
Kesä on mennyt vauhdilla ja olemme taas
saaneet nauttia ihanasta kesästä. Itsekin
olen muutamia viikkoa silloin tällöin viettänyt Suomessa kilpailujeni ohella. Pääkisat ovat olleet naisten Eurooppa Tourilla.
Paras saavutus tähän mennessä on ollut
kolmas sija. Tämä oli hieno kisa Itävallassa, jossa olin johdossa kahden päivän
jälkeen. Ruotsalainen tuli kuitenkin kovaa
takaa ohi voittoon, mutta olen silti ylpeä
saavutuksestani ja tämä osoittaa, että
olen oikealla kiertueella. Tästä tilanteesta
opin paljon ja ensi kerralla johtoasemasta
lähteminen ja kisan voittaminen on taas
paljon helpompaa. Useammankin kerran
olen saavuttanut myös top-20 sijoituksia ja cut rajan selvittänyt suurimmassa
osassa kisoissa.
Kauden lopulla rahalistan 80 parasta saavat pelioikeuden ensi vuodelle. Kisoja on
vielä jäljellä, mutta kaikkiin en välttämättä
omalla kategoriallani pääse. LET-tourin
lisäksi olen pelannut kaksi kisaa Ruotsin
Nordea Tourilla, joista toisesta nappasin
voiton ja toisessa olin jaettu 5. Osallistuin
ensimmäistä kertaa myös seuramme
mestaruuskisoihin ja sarjana oli valkoiselta pelattava Avoin. Mustana hevosena
nappasin voiton miesten nenän edestä.
Saa nähdä kuinka miehet toipuvat tästä
vai vaihtuuko sarjan nimi miesten sarjaksi
ensi vuodeksi?
Vaikka maa vaihtuu viikko toisensa
jälkeen, niin sama sirkus pyörii kisojen
ympärillä koko ajan. Samat pelaajat
ovat mukana kisoissa ja samalla kaavalla
toistetaan joka kisa. Tourin omaa henkilö-

kuntaa on sihteerin lisäksi kilpailunjohtaja
sekä kolme tuomaria. Pelaajat saapuvat
hieman eri aikaan kisapaikalle, mutta
yleensä 2-3 päivää ennen kisan alkua.
Ennen kisaa on harjoituspäiviä, jolloin voi
pelata kenttää sekä jotkut pelaajat pelaavat pro-am –tapahtumassa, jossa mukana
on myös amatöörejä. Kisat kestävät joko
kolme tai neljä päivää, joten yksi kisa on
aina melkein viikon reissu.
Kilpailun järjestäjien puolesta meille on
yleensä järjestetty lentokenttäkuljetus
saapumis- ja lähtöpäivänä sekä kuljetukset suositellun kisahotellin ja golfkentän
välillä. Kisahotelli on helppo ratkaisu,
mutta ei aina välttämättä halvin. Joskus
saman hotellin voi löytää netistä halvemmilla hinnoilla. Kilpailumaksu on
60 euroa. Väyläopas, jossa tarkat mitat
kentästä on tehty valmiiksi, maksaa 20
euroa. Muuten kaikki pelaamiseen ja
harjoitteluun liittyvät asiat on ilmaisia.
Klubilla meillä on players’ lounge, mistä
saamme lounaan ja joskus myös aikaisina
aamuina aamupalan. Meillä ei ole omaa
liikkuvaa kuntosalirekkaa kuten miehillä
eikä meikkauspalvelua kuten naisten
LPGA Tourilla. Osteopaatti on joka kisassa
paikalla ja hänen palvelujaan voi käyttää
korvausta vastaan.
Pelaajille kaikki on yritetty järjestää melko
helpoksi ja selkeäksi, jotta muista asioista
ei tarvitse murehtia. Itse matkustan paljon
muiden suomalaisten kanssa. Ursula
Wikström, Jenni Kuosa, Riikka Hakkarainen ja välillä myös Minea Blomqvist ovat
lisäkseni kiertueella. Me kaikki tulemme

hyvin keskenämme toimeen ja voimme
helposti jakaa huoneen. Koska kyse on
naisten kiertueesta, voitte kuvitella, että
126 naista samassa työpaikassa aiheuttaa
myös riitoja ja kaikki eivät tule keskenään
juttuun. Pelaajien keskuuteen muodostuukin helposti kuppikuntia, mutta nämä
selittyvät pitkälti puhutun kielen perusteella. Pohjoismaalaiset ovat keskenään
enemmän tekemisissä. Temperamenttiset Espanja ja Italia soluttuvat hyvin
yhteen. Saksa, Itävalta, Hollanti ja Sveitsi
ovat yksi ryhmittymä. Britit ovat oma
joukkionsa sekä kotikielenään englantia
puhut australialaiset ja eteläafrikkalaiset
poukkoilevat siinä samassa. Ranskalaisia
on valtavasti ja he usein ovatkin omalla
porukalla.
Olen tykännyt uudesta työpaikastani
paljon. Varjopuoli taitaa olla se ainainen
pakkaaminen ja matkustaminen. Toki välillä on aikaa nähdä paikkoja missä ollaan,
mutta välillä tulee tutuksi vain golfkenttä,
hotelli ja lentokenttä. Olen silti ihanteellisessa tilanteessa, kun saan tehdä työkseni
sitä mitä rakastan.
Lisää kuulumisia kirjoittelen kotisivuillani
osoitteessa www.kaisaruuttila.fi.

Kauden

KLUBIMATKAT
Tänä vuonna järjestettiin kaksi erillistä
klubimatkaa, kun heinäkuussa tehtiin
kaksipäiväinen peliretki Lappajärvelle ja
Kalajoelle ja syyskuun alussa lähdettiin
päiväretkelle Aurinko Golf Naantaliin.
Jo perinteeksi muodostunut kesäretki
järjestettiin tänä vuonna kaksipäiväisenä.
Matka suuntautui kohti Pohjanmaata

ja retkellä pelattiin Järviseudun Golfissa
Lappajärvellä sekä Kalajoki Golfissa.
Molemmat kentät osoittautuivat ehdottomasti vierailun arvoisiksi ja olivat
retkipäivinä erinomaisessa pelikunnossa.
Iloinen reissutunnelma bussissa ja yöpyminen Kalajoella aivan maankuulujen
hiekkasärkkien tuntumassa kruunasivat

onnistuneen kesäisen klubimatkan.
Reilua kuukautta myöhemmin oli taas
mahdollisuus lähteä yhdessä pelireissuun ja tällä kertaa kohteena oli Naantalissa sijaitseva Aurinko Golf. Tämäkin
kenttä teki matkalaisiin vaikutuksen ja
uudesta kenttätuttavuudesta nautittiin
syksyn kuulaassa pelisäässä.
>>
				

Svingaa itsesi Suomen tyytyväisimpien
vakuutusasiakkaiden joukkoon.
PIRKANMAAN LÄHIVAKUUTUS
Tampere - Ylöjärvi - Nokia - Sastamala - Hämeenkyrö Kangasala - Orivesi - Ruovesi - Virrat
Otamme sen henkilökohtaisesti.
EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus: Suomen vahinkovakuutusyhtiöt 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 (Yksityisasiakkaat) 2009 ja 2010 (Yritysasiakkaat)
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Etera Tampereella
Kuninkaankatu 22 A, 4. krs
33210 Tampere
puh. 010 553 3425
sähköposti tampere@etera.
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Klubijuhlatunnelmia 23.7.2011

Klubimatkoille pyritään valitsemaan
mielenkiintoisia ja mahdollisimman
monelle uusia kenttätuttavuuksia,
joista yhteisellä retkellä pääsee nauttimaan edullisesti ja hyvässä porukassa.

Klubin perinteistä kesäjuhlapäivää vietettiin tänäkin vuonna kisailun ja yhteisen
illanvieton merkeissä. Klubikisa pelattiin
Järvenranta-kentällä 9 reiän scramblena
nelihenkisin joukkuein.

Kannattaa siis ilmoittautua
mukaan, kun ensi kaudella taas
retkeillään!

mutta voittajaksi selviytyi lopulta nelikko
Janne Ouni, Irene Eino, Harri Päivärinta
ja Liisa Soini.
Kisan jälkeen kesäiltaa jatkettiin klubin
terassilla viihtyen. Hyvä ruoka, hyvä
juoma ja hyvä seura takasivat iloisen
juhlatunnelman. Musiikista vastattiin
tällä kertaa ihan omatoimisesti, kun

Osallistujat jaettiin neljään eri tasoitusryhmään ja peliryhmät muodostettiin
arpomalla. Kisa oli tiukka ja tasaväkinen,

KLUBIN

Lappajärven kentän erikoisuuksiin
kuuluu lossikyyti kierroksen aikana. >

tanssit järjestettiin karaoken tahdittamana. Juhlaväestä löytyi monta innokasta
laulajaa ja omaa lauluvuoroa joutui
oikein jonottamaan!

>>

Seuraavan kerran juhlitaan yhdessä
klubin pikkujouluissa Hotelli Ellivuoressa
9.12.11. Tervetuloa silloin viettämään
iloista yhteistä iltaa!

Pikkujoulut

Hotelli
Ellivuoressa
perjantaina
9.12.2011

Kesäpäivästä Kalajoella nauttimassa Irkku Eino, Liisa Soini, Juha
Eino ja Tuula Ronkainen.

Kenttätunnelmia Aurinko Golfista; Anu Valkama kentällä ja
klubitalo taustalla.

Luvassa on mukavaa pikkujouluohjelmaa, tanssia ja
Ellivuoren runsas pikkujoulubuffet. Illalliskortin hinta
32,50 €/hlö.
Ilmoittautumiset Lakesiden
toimistolle 15.11.11
mennessä.
Tervetuloa viettämään iloista
pikkujouluiltaa hauskassa
seurassa!

Vesa Toskala
Martti Järventie

Ville Koistinen

Tähtiä jäällä!
Kun haluat kestitä vieraitasi urheiluhenkisillä huipputason elämyksillä ja
oheispalveluilla, varaa käyttöösi Ilveksen
ottelukohtainen aitio. Hallin parhaat paikat
ja erinomainen tarjoilu luovat tapahtuman,
joka muistetaan pitkään.
Tiedustelut ja varaukset
Ilves-Hockey Oy
www.ilves.com
ilves@ilves.com
(03) 225 9400
Ryhmäposeeraus Aurinko Golfissa.
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Reipasta
menoa

senioreiden
kesäreissuilla!
Seuramme senioreilla oli menneen kesän aikana kaksi kaikin puolin onnistunutta, mukavaa ja antoisaa pelireissua.
Kesäkuun alkupuolella kahden vuorokauden matka suuntautui Keskipohjanmaalle. Menomatkalla pysähdyttiin
tietenkin Juustoportissa tankkaamassa.
Sieltä matka jatkui Vaasan Golfiin.
Pelasimme aurinkoisessa ja lämpimässä
kelissä. Kenttä sai kaikilta hyvät arvostelut. Varsinkin uudempi, metsäväyliä
sisältänyt ja isojen kivien ympäröimä takaysi oli varsin mielenkiintoinen. Yhdellä
par kolme väylällä lippu oli miltei piilossa
valtavan kiven takana.
Pelasimme pistebogeykisan yhdessä sarjassa. Naiset olivat rautaa, sillä
neljä rouvaa valtasi kärkisijat. Kaikkein
rautaisin tällä kertaa oli Berit Ahola 36
pisteellään. Viides oli, ei vieläkään oma
miehemme, vaan oiva kuljettajamme
Juhani Ranta.
Kilvan jälkeen majoituimme Vaasaan
Hotelli Radissoniin. Vietimme yhteisen
palkintojenjakotilaisuuden hotellin
välittömässä läheisyydessä Martin Baari
–nimisessä tasokkaassa intiimiravintolassa. Ravintola oli varattu vain meidän
käyttöömme. Ruoka oli hyvää ja mainio
seura lämpimän ilmapiirin kanssa sai
meidät viihtymään baarissa normaalia
pidempään. Kuitenkin hieno kesäilta sai
useimmat vielä lähtemään tutustumaan
Vaasan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

ja mielenkiintoinen: vähän aukea ja
peltomainenkin, mutta erotti jyvät
akanoista sekin. Naispoweria nähtiin,
tällä kertaa Irmeli Jutilan muodossa
päästiin edelleen juhlimaan. Palkinnot
jaettiin autossa kotimatkalla. Autossa
oli tunnelma korkealla, kiitos siitä muun
muassa Irrin Jounille ja Hautaniemen Erkille. Toinen kertoi muutaman hauskan
vitsin ja toinen lauloi itse riimittelemänsä
golflaulun.
Syyskesän matka suuntautui eteläiseen
naapurimaahamme Eestiin. Nyt olikin
kyseessä kolmen päivän matka. Maasta
toiseen siirryttiin Viking Linellä. Ennen
hotelliin kirjoittautumista teimme pienen
kiertoajelun ja kuulimme mm. jännittävää tarinaa eräästä nunnaluostarista.
Mahtoiko edes olla totta. Majoituimme
tapojamme noudattaen jälleen Radisson-luokan hotelliin. Ensimmäinen päivä
vietettiin lähinnä jetlagin (so. aikaeron
tasoittamisen) poistamiseen. Tietysti
porukka hajosi ja ryntäsi eri mielenkiinnon kohteisiin hierontaa, savikylpyjä
ja varmasti myös ravintolapalveluja
käyttämään.
Aamulla, ei kuitenkaan liian aikaisin, lähdimme suuntana Niitväljan golfikeskus.
Aluksi meinasi vähän vettäkin pirahtaa,
kuitenkin vain parin reiän ajan. Ilma oli
lämmin ja kaikin puolin hieno ja hyvä
meille pelaajille. Böördejä ilmeisesti tuli
tosi paljon.

Paluumatkalla hotelliin bussissa oli kova
meno päällä. Illalla vietimme yhteisen
Seuraavana aamuna matkamme
Lisäksi Suomi
Golfeteläpuolel-viikkokilpailut seuraavina
päivinä: lauantai
14.5.
palkintojenjakotilaisuuden
Argentiinasuuntautui
Kauhajoen
nimisessä
ravintolassa.
Argentiina-pihvile(JR),
Botnia
Golfin
kentälle.
Kenttä
oli
sunnuntai 22.5. (JR), torstai 2.6. (PP), lauantai 4.6. (JR), lauantai
ravintola on listattu Tallinnan pihviravinvallan erilainen kuin edellisenä päivänä
18.6.
(JR),
(JR), lauantai 9.7.
(PP) kovaan
ja lauantai
16.7.
(JR).
toloiden
kärkeen.
Nytkin
meillä
Vaasassa.
Ilmalauantai
oli jälleen 2.7.
aurinkoinen,
oli miltei yksityistilaisuus. Palkintojen
mutta aika tuulinen. Kenttä oli hieno
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jakajan listat hukkuivat samalla reissulla,
mutta joko ”Ristilän Raija tai Seikun
Sirkka” voitti. Joka tapauksessa tässä oli
parhaat. Miesten voitto meni Mikkosen
Raimolle, joka söi illalla miekkakalaa.
Toinen Eestin pelipäivä vietettiin
Estonian Golf and Country Clubin Sea
Coursen väylillä. Keli oli jälleen hyvä ja
pelattava. Kenttä on rankattu korkealle ja se olikin useimpien mielestä tosi
hieno. Varsinkin lomakiinteistöt, joita
oli rakennettu väylien läheisyyteen,
vaikuttivat arkkitehtonisesti omalla tavallaan varsin onnistuneilta. Ei kuitenkaan
matkita niitä Lakesidessa.
Pelin jälkeen lähdimme kiireesti tuliaisostoksille paikalliseen tuliaiskeskukseen.
Lajitelmaa riitti, mutta valikoima oli hyvin samansorttista. Paluumatkalle Viking
Linen Iiris Uimonen oli järjestänyt meille
mukavan ja korkeatasoisen yllätyksen.
Vip-kokoustiloissa suoritettiin palkintojenjako ja aterioitiin. Päivän paras oli
taas Sirkka alias Raija Ristilä ja miesten
puolella Heikki Ahola. Kotimatka sujui
hienosti, joku taisi nukkuakin bussissa.
Ensi kevään seniorimatka suuntautuu
kovan kysynnän johdosta läntiseen naapurimaahamme. Tavoitteena on kolmen
päivän reissu Tukholman pohjoispuolen
erinomaisille kentille. Kaksi peliä, mukava illanvietto ja hyvää ruokaa. Olisiko
sillsallad vai saltsrömming. Ehkä Falukorv
med potatismus och lite vin...
Tervetuloa mukaan mukaville yhteisille
reissuillemme!
Matkanjohtajan terveisin
Heikki Ahola

Tutustu alueen palveluihin!

www.
karkunlomakiinteistot.com

Ilmoitusmyynti MaMyS Ky

puh. 0400 383 583, 0400 383 683
www.mamys.fi
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ERKKI HAUTANIEMI:

Kadonnut putti eli

GOLFPALLON BALLADI

golfpallon balladi

”Mutta kyse ei ollut vain siitä, että seitsemännentoista reiän putti meni sisään.
Jokaisella on joskus tuuria. Kyse oli tavasta, jolla putti meni sisään. Se ei hiipinyt reikään laidasta
eikä vierähtänyt edestä, eikä se lähtenyt linjasta vinoon ja oikaissut suuntaa piikin jäljestä.
Se oli matkalla keskeltä sisään aina siitä hetkestä, kun se kosketti mailani lapaa, siihen asti,
että se putosi kuppiin yhtä tyylikkäästi kuin Shaquille O´Nealin donkki.
Sitäkin merkittävämpi oli tunne, joka minulla oli kun aloin putata. Tiesin sen menevän sisään.”
Edellä oleva on lainaus kirjasta ”Ihme
seitsemännellätoista viheriöllä”. Eräänä
joulupäivänä mainostoimittaja Travis
McKinley päättää piipahtaa kentällä
ennen joulupäivällistä. Siellä tapahtuu
jotakin merkillistä. Hän saa pettämättömän taidon lukea viheriöitä niin, että
putit onnistuvat aina. Harrastelijagolfarista on yhtäkkiä tullut mestari.
Kirjanen tuli mieleeni eräällä alkukesän
kierroksellani, kun Järvenrannan seitsemännellätoista viheriöllä olin putannut
neljä kertaa ennen kuin pallo upposi
noin metrin etäisyydeltä. Eivätkä putit
olleet mitään huitaisuja, vaan huolellisesti tähdättyjä, tosissaan yritettyjä
putteja.
Minulle oli käynyt juuri päinvastoin kuin
ystävällemme Travisille. Puttini oli kadonnut täydellisesti. Niin oli itse asiassa
tapahtunut jo viime syksynä. Putteja tuli
kolme tai neljä melkein reillä kuin reiällä.
Monen monta muuten hyvää kierrosta
oli mennyt pilalle surkeiden puttien takia. Näin oli käynyt myös etelän kentillä,
joilla olin pelannut talven aikana.
Kunnes tultiin maaliskuun alkuun.
Olin silloin golfmatkalla La Gomeran
saarella . Se on yksi Kanarian saarista.
Pieni sokeritopan näköinen saari noin
nejänkymmenenviiden minuutin lauttamatkan päässä Teneriffan Los Cristianoksesta. Siellä on yksi golfkenttä, joka
on rinteellä vastapäätä Teide-tulivuorta.

Saari itsekin on ilmeisesti jäänne tulivuoresta. Yhtä syvien rotkojen uurtamaa vuorta koko saari. Golfkenttä alkaa
ylhäältä rinteeltä ja tulee alas pujottelurinteen tapaan mutkitellen ja päätyen
klubirakennukselle. Klubirakennuksen
ja ykköstiin välillä sukkuloi pikkubussi.
Eräänä aamuna odottelimme klubin
parkkipaikalla kuljetusta ykköstiille. Me
tarkoittaa itseni lisäksi Aulangon Golfklubin prota, Tapio Sillanpäätä ja paria
ryhmämme jäsentä. Tapiota kutsumme
Silboksi. Ensiksi yksinkertaisuuden
ja lyhyyden vuoksi. Toinen syy tähän
lempinimeen liittynee saaren historiaan
ja maantieteeseen.
Kuten aikaisemmin todettu saari on
vuoristoinen ja syvien rotkojen rikkoma.
Jos aikoi juttelutuokiolle naapurin kanssa. piti ylittää syvä rotko ja kiivetä ehkä
hyvänkin matkaa vastapäiselle rinteelle.
Se oli äärimmäisen hidasta ja voimille
käypää. Niinpä saaren asukkaat kehittivät vihellyskielen, jolla he kommunikoivat rotkon yli naapurin kanssa. Tämä
vihellyskieli on nimeltään silbo. Koska
se sointuu hyvin Tapion suomalaiseen
nimeen ja toisaalta hän on viihtynyt
saarella golfmatkalaisten oppaana pitkiä
aikoja , on hän jonkun oivalluksesta
saanut kunnian tällaiseen saaren alkuperäiskieleen liittyvään kutsumanimeen.
Näin ainakin olettaisin tapahtuneen.
Odottelimme siis bussia asvaltoidulla
parkkipaikalla. Sanoin Silbolle: ”Katso-

pas tätä puttiani. Mikä siinä on vikana,
kun pallot eivät osu reikään?” Silbo
katsoi ja luetteli joukon havaitsemiaan
virheitä. Ja kehotti sitten tekemään
”näin, näin ja näin”.
Sattui niin, että sinä päivänä oli erikoiskilpailuna puttien määrä kierroksen
aikana. Sijoituin jaetulle ykköstilalle
kolmellakymmenellä putilla. Hankin
pullon kuohuviiniä ja kutsuin Silbon
ja päivän peliryhmän illalla luokseni
juhlistamaan löytynyttä puttiani. Putin
löytymisen innoittamana ja auringon
säteiden välkkyessä parvekkeeni edessä
Atlantin aalloilla, riimittelin tilaisuuteen
seuraavat säkeet, joille annoin nimeksi
”Golfpallon balladi”. Sitä voi laulella
Jussi Asun säveltämän laulun ” Kirjeen
sulle kirjootan” sävelellä.
Mainio puttivire säilyi vielä pari viikkoa
kotimaassakin kauden alettua, kunnes
se taas katosi. Ja niin sai aiheen tämä
tarina. Tarina on tosi. Ei kuitenkaan
tarkoitettu kovin vakavasti otettavaksi.
Pikemminkin edesauttamaan ” buddhamaisen” asennoitumisen omaksumisessa.

Kirjeen teille kirjootan
ja kuorehen mä laitan
oikeen valokuvaniki.
Pallua mä siinä koitan
tikun päältä lyörä
siks´ raiveri on käressäni.
Miks´ vaikia on pallua
niin kohorallensa lyörä
oommä sitä ajatellu.
Oonko ehkä lahajaton
vai riittäväsi enkö
oommä muka harijootellu.
Kyllä mua korpiaa
kun mettästä sun löyrän
taikka sitte veren alta.
Mieluummin sua puttaasin
jo viheriön reikään
kun ettin täällä puskaan alla.

Huippuvarusteltu
Verso Edition 2011.

Duffeihin ja toppeihin
tää pelini mun sammuu
eikä sitte enää syty.
Mutta vielä nähärä saat
että yhren lyönnin jäläkihin
löyrät ittes kolomospaarin kupiss’.
Kyllähän mä vihiroon sitte
loppuhunki eherin
ja puttaan sut mä viimeisehen reikään.
Itku multa melekeen pääsöö
kun tuopin ääress´ sitte
lyöntejäni laskeskelen.
Surkialta vaikka tuntuu
iloksemme sentään
värssyt nämä riimittelin.
Ilosella mielellä
huomenna taasen
raiverin rippihin tartun.
		

Sanat: Erkki Hautaniemi

NYT VERSON OSTAJALLE

TALVIPAKETTI VAIN

395 €.

Sisältäen: Talvirengasyhdistelmän 16-tuuman kevytmetallivanteilla ja lohkolämmittimen. Etusi n. 1.350 €
Tarjous koskee vain uusia asiakastilauksia ja on voimassa rajoitetun ajan.

Verso Edition 2011 -mallissa mm.
16“ kevytmetallivanteet • vakionopeussäädin • panoraamakatto
• peruutustutka • nahkaverhoiltu ohjauspyörä audion säätimillä
• kaksialueinen automaatti-ilmastointi • 6 kaiuttimen CD/MP3 -audio
• Bluetooth handsfree • VSC+ -ajonvakautus
Nokian
• kolmas penkkirivi • Chrome-paketti
NYT
talvirenkaat
• DVD-järjestelmä takaistuimella matkustaville.
aluvanteilla
NOPEA +
Verso Edition 2011 alkaen:
21.890
autoveroton suositushinta XX
XXX €,e
arvioitu autovero X
XXX,XX €,e
6.524,34
arvioitu kokonaishinta XX
XXX,XX
€. toimituskulut)
27.443
e (sis.

moottorinTOIMITUS!
lämmitin

295 e

EU-yhdistetty kulutus 5,3 - 7,0 l/100 km, CO2-päästöt 139 - 164 g/km.
Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Loimijoentie 55

Katuosoite 12-14, 00000 KAUPUNKI, avoinna
ark. X-XX,
Huittinen
la X-XX, puhelin 1234 5678. www.nettiosoite.
puh. 02-560 5300
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Keväällä haasteita riitti, mutta kenttämestari joukkoineen teki parhaansa, että pelikausi saatiin käyntiin jo pääsiäisenä.

Naiset avasivat kautensa iloisissa kisatunnelmissa ja tekivät samalla hyvää osallistumalla Roosa Nauha –kampanjaan.

Kaikki edellisenä vuonna eri talkoisiin osallistuneet kutsuttiin toukokuussa Talkooväen kiitoskisaan. Peliryhmät hoitivat itse tulospalvelun GameBook-laitteiden avulla. Peliryhmien välisen joukkuekisan parhaina palkittiin Hannu Hartin, Jouni Östring, Yrjö Salmela ja
Harri Tiihonen.
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Maraton Golfissa urakoitiin taas neljä kierrosta saman päivän
aikana. Ensimmäistä kertaa Maratonin historiassa voittoon pelasi
nainen, kun Maria Ouni oli loistavassa kisavireessä.

Kesän mittaan golfkärpänen puraisi ilahduttavan montaa junnua.... >
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....ja golfilo oli aistittavissa niin klubilla, rangella kuin kentälläkin!

Omat seniorimme kokoontuivat jälleen aktiivisesti omiin viikkokisoihinsa aina tiistaisin.
Suomen seniorigolfareiden parhaimmisto kokoontui elokuun lopussa Pirunpeltoon mittelemään reikäpelin Suomen mestaruuksista.
Huippukunnossa ollut kenttä vaati pelaajilta tarkkuutta, mutta tarjosi myös huikeita onnistumisen tunteita.
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Naisten toimintakausi päättyi oman päätöskisan merkeissä lokakuun alussa. Hymy oli kisapäivänä herkässä!
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