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Meidän lajiamme pelataan luonnon ehdoilla, ja joka vuosi on taatusti erilainen. Tätä
kautta voi lyhyesti luonnehtia seuraavasti: pelaamaan päästiin aikaisin hyvissä olosuhteissa,
mutta sitten alkoivat äärimmäisyydet – erittäin kylmä kesäkuu, erittäin lämmin heinäkuu, ja
sitten palattiin taas normaalikeleihin. Alkusyksyllä oli hyviä kelejä, joskin sitten pakkaspäiviäkin
tuli turhan aikaisin.
Yleensä äärimmäiset olosuhteet ovat vaativia kentänhoidolle, mutta tälläkin kertaa
voimme todeta, että kenttähenkilökuntamme on pystynyt pitämään kentät loistavassa kunnossa koko pelikauden. Kentillä tehtyjä parannustöitä ja muutoksia päästiin osin jo hyödyntämään. Odottamassa on myös edelleen useita kohteita, joten pienten askelten parannustyön
tuloksia nähdään jatkossakin.
Kauden aikana on koettu monenlaista. Kimmo Siraisen ja Petteri Mäkelän huippusuoritukset 24 tunnin aikana toivat vielä viime vuotta mojovamman potin junioritoiminnallemme. Tämä tempaus
kaikkine seurannaisvaikutuksineen koko Suomessa on erinomainen esimerkki siitä, mitä yhden ihmisen aloittamalla aktiviteetilla voidaan saada aikaan.
Senioripelaajamme pitivät tänäkin vuonna yllä seuramme mainetta saavuttaen useita arvokisamitaleja,
mm. SM-kultaa ja hopeaa joukkuekilpailuissa. Erityisen ilahduttava oli moninkertaisen SM-mitalistimme Alpo
Mäntykorven ensimmäinen Suomen mestaruus. Pelaajien määrä omissa seniorien sarjakilpailuissamme ja
osallistuminen senioreiden matkoihin kasvoi merkittävästi, mikä kertoo senioritoimikunnan hyvästä työstä.
Muutkin toimikunnat ovat selvästi aktivoituneet, ja toimintaan osallistuvien määrä on niissä kasvanut.
Jäsentemme osallistuminen erilaisiin talkookohteisiin ja –tapahtumiin on ollut jälleen kiitettävää.
Kartanon kunnostustyöt etenivät jonkun verran odotettua hitaammin, mutta lopputulos näyttää hienolta, vaikka töitä ikkunoiden osalta jatketaankin läpi talven. Ensi kesä näyttää, miten alamme kartanoa käyttää,
mutta me jäsenet voimme aloittaa heti sen markkinoinnin ehdottamalla sidosryhmillemme golftapahtumien
järjestämistä Lakesidessa. Tie- ja piha-alueiden asfaltoinnitkin ovat silloin jo olosuhteitamme parantamassa.
Hyvin toteutunutta kampanjaa uusien osakkeenomistajien saamiseksi on nyt syytä jatkaa – monilla meistä jäsenistä on nyt ei-aktiivisia osakkeita, ja ne olisi mukava saada käyttöön tulevana kautena. Viekäähän
viestiä osakkuudesta eteenpäin tai tarttukaa toki itse mahdollisuuteen.
Me suomalaiset olemme kovia golfmatkailijoita. Luonnonolosuhteittemme takia se on aivan perusteltua
oman sesonkimme ulkopuolella. Tosiasiassa meidän kenttämme ovat kuitenkin pääsääntöisesti vihreämpiä ja
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Kaunis kartano

ja päällystetyt piha-alueet
– klubialueemme on nyt ilo silmälle!
Lakesidessa on tämän vuoden aikana
tapahtunut monenlaisia muutoksia,
joita ei voi olla huomaamatta. Pitkään
haaveiltu vanhan Kartanorakennuksemme kunnostaminen on ollut iso ja monivaiheinen urakka, jonka lopputulokseen
ei voi olla kuin tyytyväinen.
Kaunis vanha rakennus tuo ilmettä
koko klubialueelle ja käytännölliset tilat
mahdollistavat jatkossa monenlaisten
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisen. Yhtään vähempiarvoista ei ole
se, että ensi kaudesta alkaen tiloja päästään hyödyntämään kaikessa

päivittäisessä ravintolatoiminnassa.
Lounas maistuu entistä paremmalta
viihtyisissä tiloissa ja toisaalta jälkipelit
saavat lisää sisältöä, kun samalla pääsee
seuraamaan aitoja pelitilanteita aivan
terassin tuntumassa.
Yksi merkittävä ja näkyvä etappi
saavutetaan aivan loppusyksystä, kun
klubin piha-alue ja sisääntuloväylät
asfaltoidaan. Siisti yleisilme ja miellyttävä sisääntulo tekevät pelaamaan
tulemisesta nyt vieläkin mukavampaa.
Tästä eteenpäin autosikin tykkää tulla
Lakesideen!

meidän luontomme useimpien kenttien lähellä kauniimpaa kuin suuressa osassa etelän kenttiä. Milloin me
alamme markkinoida suomalaisia kenttiä ulkomaalaisille pelaajille? Miksi emme tee sitä jo nyt? Matkailijat
tulevat Suomeen yleensäkin kauniin luontomme takia, miksi he eivät tulisi myös pelaamaan erittäin vaihtelevissa maisemissa sijaitseville kentillemme. Vesiesteemme ovat oikeita järviä, eivät mitään väkisin kaivettuja
lammikoita, kumpuja ei tarvitse keinotekoisesti rakentaa jne.
Oman Lakesidemme kaksi kenttää ovat loistavat esimerkit monipuolisesta kenttäympäristöstä. Tiiaikojen
saaminen on meillä varmempaa kuin suosituimmilla ulkomaiden kentillä. Majoituskapasiteettia riittää Pirkanmaalla nykyään kesäkautena, ja hyvällä yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa pystymme varmasti tarjoamaan edullisia peliviikkoja. Kääritäänkö hihat ja aletaan hommiin!
Tuomo Pälviranta
puheenjohtaja
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 | toimisto@lakesidegolf.fi | www.lakesidegolf.fi
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Seuran mestaruudet
ratkaistiin helteessä

Avoimen sarjan kuusi parasta yhteiskuvassa. Vasemmalta Ville Aspinjaakko (6.), Sami Segerman (5.), Pekka Lindeman (3.), seuran
mestari Tero Lahtinen, Tuomas Seppälä (2.) ja Pasi Keskumäki (4.).

Myös naisten sarjassa saatiin uusi seuran mestari!
Kolmen kärki, vasemmalta Maarit Pelttari (2.), naisten mestari
Emmi Lehtoviita ja Irina Aaltonen (3.).

Seuran lyöntipelimestaruuksista kisailtiin tänä
vuonna kolme viikkoa
perinteistä aiemmin.
Elokuun ensimmäisenä
viikonloppuna sää oli
todella kesäisen helteinen, mikä lienee osaltaan
siivittänyt kärkipelaajamme loistaviin tuloksiin.
Oma osansa hienoissa tuloksissa on
tietysti myös peliareenalla ja molemmat kenttämme olikin trimmattu
huippukuntoon. Koko kesän hienossa
kunnossa olleet kenttämme olivat mestisviikonloppuna todellisessa tuloksentekokunnossa, mistä iso kiitos osaavalle
kenttähenkilökunnallemme.
Mestaruudet ratkaistiin tänäkin vuonna
kuudessa sarjassa. Avoimessa sarjassa
tahtipuikkoa heilutti koko viikonlopun
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ajan erinomaista pelaamista esittänyt
Tero Lahtinen. Ensimmäisestä kierroksesta lähtien jälki oli niin vakuuttavaa,
ettei muista kärkimiehistä ollut juuri
hidastamaan Teron menoa. Ylivoima oli
niin vakuuttavaa, että tuloksena oli seurahistorian kovin yhteistulos 290 lyöntiä
(+4). Myös kakkossija heltisi selvällä
erolla muihin, sillä Tuomas Seppälän ero
kolmanneksi sijoittuneeseen Pekka Lindemaniin oli lopulta kuusi lyöntiä. Siitä
eteenpäin mentiinkin keskimäärin vain
yhden lyönnin eroilla ja seuraavat sijat
kärkikuusikossa veivät Pasi Keskumäki,
Sami Segerman ja Ville Aspinjaakko.
Naisten sarjassa saatiin uusi seuran
mestari, kun Emmi Lehtoviita kirjautti
nimensä ensimmäistä kertaa kiertopalkintoon. Vaikka ero seuraaviin ei ollut
yhtä häikäisevä kuin avoimessa sarjassa,
oli Emmi kuitenkin tuloksissa omilla
kymmenluvuillaan. Palkintokolmikon
täydensivät ansaitusti Maarit Pelttari ja
Irina Aaltonen.

Toinen ylivoimainen, joskaan ei varmasti
juuri ketään yllättänyt mestari saatiin
55-vuotiaiden seniorimiesten sarjassa. Loistavan kauden pelannut Alpo
Mäntykorpi täytti häneen asetetut
odotukset ja oli aivan omaa luokkaansa
18 lyönnin turvin. Jouni Irri ja Pertti
Mäntylä nappasivat muut palkintosijat
nimiinsä.
Tälle kaudelle Lakesiden jäseneksi
siirtyneellä kokeneella Hannu Narvilla
oli ennen mestaruuskisaa varmasti
vain yksi tavoite, jonka hän lunastikin
65-vuotiaiden seniorimiesten sarjassa
voittamalla mestaruuden. Tässä sarjassa
kokemus oli valttia, sillä kaksi seuraavaa
sijaa meni herrasmiehille, jotka olisivat
ikänsä puolesta voineet osallistua 75
vuotta täyttäneidenkin sarjaan. Seppo
Keskumäki oli kilpailussa toinen ja Eljas
Rantamäki sijoittui kolmanneksi.

Kolmas aivan uusi seuran mestari saatiin seniorinaisten sarjassa, jossa nähtiin
tämän vuoden ainoa uusintareikäkamppailu. Pelituloksissa Merja Tatti ja Sirkka
Ristilä päätyivät samaan kokonaistulokseen, mutta ensimmäisellä jatkoreiällä
tehty par siivitti Merjan ensimmäiseen
mestaruuteensa. Sirkalle siis hienosti
hopeaa ja kolmanneksi itsensä pelasi
Sirkku Pullinen.
Junioreissa tulostaso on viime vuosina
parantunut ilahduttavasti ja tänäkin
vuonna palkintosijoista käytiin hieno
kamppailu. Juniorisarjassa pojat pelaavat keltaiselta tiiltä, kuten 55-vuotiaat
seniorimiehetkin. Tänä vuonna mukana
oli myös yksi tyttöpelaaja, minkä
toivomme innostavan muitakin tyttöjä
treenaamaan ja kisaamaan. Viimevuotista mestaruutta puolustanut Juuso
Aaltonen piti pintansa ollen ykkönen
tänäkin vuonna. Kakkossija meni
samaan perheeseen Eetu Aaltoselle ja
kolmanneksi taisteli Juho Haapamäki.
Meillä Lakesidessa mestaruuskisat
ovat hieno tapahtuma ja perinteisesti
aina se kauden tärkein kilpailuviikonloppu. Viesti mukavasta kisafiiliksestä
on kantautunut muuallekin, sillä pari
päivää ennen kilpailujen käynnistymistä
Golfpiste.com kirjoitti meistä ja mestiksistämme kisafiilistä nostattaneen jutun.
Säilytetään samanlainen hyvä henki ja
kisailun ilon jatkossakin, mestikset ovat
sen arvoiset!		
>>

Seniorinaisten kolme parasta olivat tänä vuonna Sirkka Ristilä (2.), seniorinaisten
mestari Merja Tatti ja Sirkku Pullinen (3.).

Juniorisarjan kärkikolmikon muodostivat Eetu Aaltonen (2.), junnujen mestari Juuso
Aaltonen ja Juho Haapamäki (3.).
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LGV:n Mestaruuskilpailut 2014
TULOKSET
AVOIN, valkoinen tee
			K1
1. Lahtinen Tero		
71
2. Seppälä Tuomas
71
3. Lindeman Pekka
79
4. Keskumäki Pasi
80
5. Segerman Sami
77
6. Aspinjaakko Ville
79

55-vuotiaiden seniorien kärkikolmikon muodostivat Jouni Irri,
seniorimestari Alpo Mäntykorpi ja Pertti Mäntylä.

K2
72
83
79
81
83
83

K3 K4
75 72
83 78
82 81
87 74
84 80
85 78

Yht
290
315
321
322
324
325

Mestarin
mietteitä ...

Naiset, sininen tee
			K1 K2 Yht.
1. Lehtoviita Emmi
93 85 178
2. Pelttari Maarit		
101 84 185
3. Aaltonen Irina		
99 89 188

Neljän kierroksen kisaan mahtuu aina kaikenlaista. Miten sinun kierroksesi sujuivat?
Ensimmäisenä päivänä pelasin molemmat kentät
par’issa. Tosissani yritin rikkoa Limpun (Pekka
Lindeman) kenttäennätystä Pirunpellossa, mutta
ei vaan pystynyt. Toisena päivänä aamukierros
Pirulla +3 ja päätöskierros Järvenrannalla +1.
Toisena päivänä meinasi ajatus hiukan karata.
Selvässä johtoasemassa pelaaminen oli yllättävän
haastavaa.
Mikä on sinun merkittävin golfsaavutuksesi?
Laittaisin samalle korokkeelle Mid Tourin osakilpailun voiton Pickalassa 2011 ja tämän viimeisen
mestaruuden.

Seniorimiehet 65, punainen tee
			K1 K2
Yht.
1. Narvi Hannu		
80 82 162
2. Keskumäki Seppo
88 79 167
3. Rantamäki Eljas
92 79 171

Mitä muuta palkintokaapistasi löytyy?
Ala-asteen kolmannelta luokalta hiihtokilpailuista
hopealusikka :)
Koska olet aloittanut golfin?
Alkeet olen oppinut pikkupoikana joskus
70-luvulla, mutta aktiivisesti innostuin golfista
vasta vuonna -96.

Seniorinaiset, punainen tee
			K1 K2 Yht.
1. Tatti Merja		
99 89 188 1.Jr
2. Ristilä Sirkka		
96 92 188
3. Pullinen Sirkku
101 95 196

Kuinka paljon harjoittelet ja pelaat?
Kierroksia tulee vuodessa noin 100. Yritän aina
pidentää kautta golfmatkoilla kauden molemmin
puolin. Suomen sesonkina pelaan 4-6 kierrosta
viikossa ja siihen fiilispohjalta rangea, lähipeliä
ja puttia päälle. Fysiikkaa pitäisi treenata myös
golfkauden aikana ja olen koittanut kesälläkin
pitää Keskumäen Pasin oppien mukaan kiinni
toimistotyöntekijän jumppatunnista pari kertaa
viikossa.

Juniorit 16, keltainen/punainen tee
			K1 K2 Yht.
1. Aaltonen Juuso
90 84 174
2. Aaltonen Eetu		
93 87 180
3. Haapamäki Juho
100 85 185

Eri sarjojen parhaita yhteispotretissa sunnuntai-illan palkintojenjaon
jälkeen.
Seuran tämänvuotinen lyöntipelimestari Tero Lahtinen.
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Onnittelut vielä kaikille
seuran mestareille ja
muille palkintosijoille
pelanneille!

Miltä tämä mestaruus tuntuu?
Hyvältä tuntuu, koska ensimmäistä kertaa oli
oikein kelpo kokonaistulos.
Voitit siis mestaruuden ylivoimaisesti.
Pelasitko niin hyvin vai pelasivatko muut
huonosti?
Pelasin kyllä hyvin ja virheettömästi. Pirunpelto
tuo meillä aina sen kovimman haasteen ja selviydyin sieltä parhaiten. Pirulla syntyvät isoimmat
erot.

Seniorimiehet 55, keltainen tee
			K1 K2 Yht.
1. Mäntykorpi Alpo
76 77 153
2. Irri Jouni		
90 81 171
3. Mäntylä Pertti		
88 89 177

65 vuotta täyttäneiden seniorien sarjan parhaat olivat Seppo Keskumäki
(2.), seuran mestari Hannu Narvi ja Eljas Rantamäki (3.).

Onnittelut seuran mestaruudesta, Tero!
Monesko mestaruus tämä oli sinulle?
Neljäs. Aiemmat mestaruudet ovat vuosilta 2008,
2009 ja 2012.

Kerro mitä mailoja sinulla löytyy bägistäsi?
Cleveland Classic driver, Tour Edge 5w, Tour Edge
Iron Wood, raudat Cleveland 588 4-PW, 52, 56
ja 60. Putterina on nyt viime aikoina ollut Scotty
Cameron Del Mar.

Seuran tämänvuotinen lyöntipelimestari
Tero Lahtinen.

Oletko seurannut junioreidemme kehitystä?
Sen verran, kun ovat junnut putsanneet palkintopöytää. Toivonkin, että junioreista löytyisi
vastusta tulevaisuudessa.
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UNIORIT

Liikunnan ja
yhdessäolon riemua!

Junnuretki
Kytäjälle
Pikkubussillinen
innokkaita junnuja
suuntasi elokuun puolivälissä seuraamaan
ammattilaisten otteita
Challenge Tourin osakilpailuun Kytäjälle.
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Aholan Martti huolehti ansiokkaasti
reissun organisoinnista ja toimi myös
porukan kuskina.

Seuramme junnuille on tarjolla
ohjatut talviharjoitukset Messukylän
hallilla pro Tuomas Seppälän johdolla
marraskuun alusta aina huhtikuulle
saakka.
Treenit pidetään Messukylässä Golf
Daddy Indoor Centerissä (Kirkonmäenkatu 15, Tampere) joka toinen
torstai klo 18-19. Ensimmäinen harjoitusvuoro on torstaina 6.11.2014.
Junnujen käytössä on hallin ns.
takaysi, jossa on yhdeksän lyöntipaikkaa. Maksuttomat harjoitukset
on tarkoitettu kaikille seuramme
junioreille, mutta toiveena on, että
harjoituksiin osallistuvat junnut olisivat motivoituneita harjoittelemaan ja
kehittymään.
Tavoitteena on, että talviharjoituksissa käyvät junnut ovat ensi kesänä
valmiita osallistumaan joko alueellisiin Tsemppitour-osakilpailuihin tai
Pirkanmaan Junnutourille.
Kuhunkin harjoituskertaan ilmoittaudutaan tuttuun tapaan Osallistujat.
com –palvelun kautta (joukkueen
nimi on Lakeside Golf Juniorit ja
salasana par71).
Treenipäivät:
to 6.11.2014
to 20.11.2014
to 4.12.2014
to 18.12.2014
joulutauko

Viimevuotisen Lakeside
24h –juniorihaastekampanjan ansiosta tänä
vuonna heinäkuussa oli
oikea junioreiden
superkuukausi!
Koko kuukauden ajan Lakesidessa
oli liikunnanohjaajaopiskelija Justus
Kursi vetämässä junioreille monipuolista ohjattua liikuntaa. Juniorit ja
vanhemmat kehuivat toimintaa kovasti,
joten jatkamme ensi kaudella samoissa
merkeissä.

Kilpailutapahtumien seuraamisen lisäksi
junnuilla oli myös mahdollisuus saada
vinkkejä paikalla olleilta huippuvalmentajilta, jotka järjestivät harjoitusalueella
erilaisia teemaklinikoita kisapäivien aikana. Wedgejä ei suotta otettu reissuun
mukaan!

Junioreiden
talviharjoitukset
alkavat
to 6.11.2014

Toivottavasti yhä useampi juniori lähtee ensi kesänä mukaan viettämään
kivaa toiminnallista aikaa niin golfin
kuin muun liikunnan parissa! Vanhemmille tässä on puolestaan erinomainen tilaisuus käydä pelaamassa
ilman pienintäkään omantunnon
pistosta. Lapset viihtyvät varmasti!

to 15.1.2015
to 29.1.2015
to 12.2.2015
to 26.2.2015
to 12.3.2015
to 26.3.2015
to 9.4.2015 ja
to 23.4.2015
Lisätietoja talviharjoituksista saat
Tuomas Seppälältä, p. 040 837 8863
tai tuomas.seppala@elisanet.fi.
Tervetuloa treenaamaan!
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Vilnan retkiporukka poseraa yhteiskuvassa.

ENIORIT

Menneenä kesänä seuramme seniorigolffarit tekivät
jo totuttuun tapaan kaksi
kaikin puolin onnistunutta
ryhmämatkaa. Ensimmäinen,
pidempi matka suuntautui
Liettuaan ja toinen yhden
yön matka Kemiönsaareen.
Tämän tyyppinen marssijärjestyskin alkaa olla jo perinteistä: Alkukesällä tehdään
pidempi ulkomaan reissu
kesäkuun ensimmäisellä
viikolla ja elokuun viimeisellä
viikolla suunnataan kotimaan
kohteisiin.
Kesäkuussa käytiin Liettuassa
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä liki
neljäkymmentä innokasta matkaajaa
asettautui Lakesidessa Jussin bussiin ja
matka alkoi. Ensin matkasimme bussilla
Helsinkiin ja sieltä hyppäsimme Viking
Linen lauttaan, jolla kohti Tallinnaa. Heti
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laivaan saavuttuamme menimme porukalla rehvakkaasti buffetillalliselle.
Aamulla seitsemältä saavuimme Tallinnaan, josta matka alkoi välittömästi.
Bussimatka Tallinna-Riika-Vilna on noin
500 km, joten vähän huolestutti, kuinka
jaksetaan istua moinen matka. Huoli
oli kuitenkin turha, sillä matkan aikana
oli paljon ohjelmaa. Irrin Jouni kertoi
muutaman hauskan vitsin, joille posket
punaisina naurettiin. Oli tietokilpailut ja
palkinnotkin hankittuna laivalta. Palkinnoista kaikki pitivät ja jotkut innostuivat

Tauko tekee terää.
Matka Vilnaan on pitkä,
mutta virkistystauot ja
rento matkatunnelma
auttavat jaksamaan.

pitkä eikä rasittava. Ei kuitenkaan otettu
kaupunkikiertoajelua samalle illalle, vaan
päätettiin siirtää se tuonnemmaksi. Hotelli oli hieno ja monet käyttivätkin heti
hyväkseen kylpylän tarjoamia mahdollisuuksia.
Kolmannen päivän aamiaisen jälkeen
ryhmityimme hotellin ulkopuolelle.
Golfautoihin pakkauduttiin sopivassa
sekamelskassa. Tuntui siltä, ettei kukaan
olisi aiemmin golfia harrastanut tai
lähtöpaikalle vielä ikinä löytänyt. Kaikki
onnistui kuitenkin hienon peliseuran
ja –ilman ansiosta mainiosti. The V Golf
Club antoi meille uuden, upean kokemuksen. Pikkuisen toivottiin, ettei vettä
vain olisi ollut niin yllättävissä paikoissa
ja paljon. Kyllä senkin kentän sitten
ensi kerralla osaa jne. Yhteinen illallinen
hotellin upeassa ruokasalissa palkintojen
jakoineen kruunasi päivän aherruksen.

jakamaan lisäpalkintojakin. Poikettiin viime reissulla jo tutuksi tulleeseen Pärnun
hienoon kaupunkiin asioille. Samalla
Kikkakin kävi apteekissa. Varsinainen ainoa suunniteltu stoppi tehtiin vasta heti
Liettuan rajan jälkeen. Kyseinen baari
teki varmaan kuukauden tilin, olivathan
matkalaiset luonnollisesti kovin janoisia
ja nälkäisiä. Baarin mummolta meni kahvinkeitinkonekin rikki siinä hässäkässä!
Pääkaupunki Vilnaan ja Le Meridien Vilnus -hotelliin saavuttiin hyvissä
voimissa. Matka ei sittenkään ollut liian

Toista pelipäivää vietimme The Capitals
Golf Clubilla. Kenttä oli omalla tavallaan
haastava: Melko kumpareinen, korkeuseroineen myös vaativa. Tämäkin kenttä
oli hyvätasoinen ja hieno pelattava. Jos
toisen kerran pelaisi, niin kyllä meikäläinen pisteitä keräilisi. Nyt olimme jo
sen verran jetlegistä selvinneet, että
iltapäivällä uskalsimme lähteä opastetulle kiertoajelulle Vilnan keskustaan.
Tarkoituksena oli päättää kiertoajelu
ja –kävely illallispaikkaan. Meillä oli hyvä
opasneitokainen, joka ei puhunut paljon,
keskittyi vain muutamiin mielenkiintoisiin ja tärkeisiin tietoihin. Kiertoajelun
lopuksi jalkauduimme. Joku kai luuli, että
nyt sitten syömään. Ehei, opastus jatkui
katutasolla! Nähtiin paljon vanhoja taloja.

Perillä hotellissa
porukkamme huomioitiin kiitettävällä
tavalla. Opasteen
täydellisyyttä
täydentämässä
Karvosen Erja,
Rajakallion Sinikka,
Löytökorven Kikka
ja Seppälän Marjut.
Viimein neitokainen erehtyi kysymään,
olisiko jollakin kysyttävää vielä tästä
hienosta Vilnan kaupungista. Tässä yhteydessä en haluaisi Ristilän Matin nimeä
mainita, mutta hän se muistaakseni halusi
tietää, onko vielä pitkälti ravinteliin. Kyllä
kannatti kävellä. Ravintolan meille varattu
ruokailusali, holvikellari oli alimmassa
kerroksessa. Sinne melkein ryömittiin
hyvin matalaa käytävää. Paluu oli jostain
syystä jotenkin helpompaa. Alkajaisiksi
meillä oli tietenkin vine testing. Eipä ollut
vine viiniä, mutta onneksi löytyi sen sijaan
jokaiselle monta mukillista erilaisia viinoja
maisteltavaksi... Niitä siinä maistellessa
ja ihastellessa kuulimme karmeita juttuja
piruista ja sen sellaisista vanhoista liettualaisista entisajan asioista. Ruokaakin tuli ja
hyvää oli sekin. Saimme syötäväksemme
paikallisia perinneruokia. Hieno ilta ja melkoinen mekkala siellä kellarissa, vaikkei
siellä meidän lisäksi muita ollut!
Seuraavana päivänä aamiaisen jälkeen
suunnistimme The European Centre Golf
Clubille. Jälleen vastassa oli hieno kenttä.
Erikoisuutena on suurin piirtein kentän

Matkalla nähtiin ja koettiin taas hienoja uusia kenttätuttavuuksia. Lisäkisan vetopeleissä
Seikun Kari, Irrin Jouni, Koivuniemen Isto ja Rantalan Jorma.

keskellä sijaitseva paikka, joka on matemaattisesti Euroopan keskipiste. Taas
uusi ja hieno kokemus hyvätasoisella
kentällä. Pelin jälkeen oli mukavaa istuskella kodikkaan klubirakennuksen terassilla ja ruokailla. Illalla vielä istuskeltiin
hotellin kattoterassilla kertaamassa
päivän kilpailua ja ottamassa aurinkoa,
joka oli onneksemme seuranamme
koko retken ajan.
Viidennen päivän aikaisen aamiaisen
alkoi kotimatka. Joku taisi vähän nukahtaakin ajon aikana. Ymmärrettävää, sillä
maisemathan oli nähty jo tulomatkalla.
Matka sujui mukavasti ja aikaa riitti vielä
paluumatkallakin pysähtyä kahville ja
munkille Pärnun kauniissa keskustassa.
Sitten ajoimme Tallinnaan ja suoraan
laivaan. Laivassa oli jo aiemmin hyväksi
todettu koulutustila varattuna buffetruokineen. Siellä jaettiin edellisen
päivän palkinnot ja kiiteltiin toisiamme
hyvin menneestä reissusta. Illalla saavuttiin Helsinkiin ja sieltä palattiin ennen
yötä Lakesideen. Hieno reissu. Ei yhtään
väsyttänyt.
Elokuussa suunnattiin
Länsirannikolle
Toinen kesän matkoistamme suuntautui
Maskuun ja Kemiöön. Tässä perinteisesti lyhyempi kertomus tapahtumista
verrattuna ulkomaan reissuun. Torstaina
28.8.14, joka oli sattumalta useammankin retkeläisen syntymäpäivä, lähdettiin
liikkeelle aamulla varhain kesken Ramin
(nimi ei muutettu) normaalin nukkumisajan, jotta ehtisimme yhden päivän
aikana suoriutua kaikesta suunnitellusta. Matkan aikana Einon Irkku järjesti
yllätysohjelmana bingon. Palkinnot
olivat hyvät ja niitä takapenkkiläiset ja
kai muutkin ihailivat. Matka siis alkoi
erittäin hyvin. Kuultiin myös Jounin
poskia punehduttavia tarinoita, mikä ei
kai ollut kenellekään yllätys. Maskussa
pelattiin Kankaisten mukava kenttä.
Ilma oli hyvä ja aurinkoinen lukuun
ottamatta kahta väylää, joilla hiukan
sateli.
>>
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rinnalle, mutta Alpo pelasi huipputuloksen +3 ja näin joukkueemme voitti
kolmen lyönnin turvin SM-kultaa.
Onneksi olkoon Suomen mestarit Alpo,
Antti, Hannu ja Pekka!

Terassitoimittajan
haastattelussa seuramme
menestyksekkäät
seniorit Alpo Mäntykorpi ja
Hannu Narvi.

Senioreilla
Irrin Jouni kiittää kaikkien reissussa mukana
olleiden puolesta matkajärjestelyistä vastanneita
Heikki ja Berit Aholaa kivasta reissusta!
Pelien jälkeen syötiin sopat ja lähdettiin kohti Kemiötä ja Bjärkas Golf &
Country Clubia. Majoituttiin yllättävän
hienoihin tiloihin, jotka sijaitsivat eri
taloissa kentän välittömässä läheisyydessä. Jotkut innokkaimmat lähtivät
heti harjoituskierrokselle jännittävälle
18-reikäiselle par–3 kentälle. Toiset menivät saunomaan ja henkisesti valmistautumaan illan juhlallisuuksiin. Olihan
meillä tiedossa illallinen, palkintojenjako
ja synttärisankareita, siis monta syytä
hyviin illanistujaisiin.
Talon lämminhenkinen henkilökunta
tarjoili meille saaristolaisaterian vanhassa navetassa olevassa salissa. Riemua
riitti, olihan meitä miltei neljäkymmentä
innokasta golfaajaa paikalla. Palkintojenjaon ja hyvien tulosten innoittamana
Irkku halasi allekirjoittaneelta melkein
kylkiluut keittolihoiksi ja meinasipa
Jounikin tehdä immelmannit!

Bjärkasissa nautittiin saaristolaisillallista idyllisissä
tunnelmissa.

Kunnon jälkipelit ovat osa hyvää golfkierrosta.

Hyvä että navetta oli perinteinen kivinavetta. Naurunremakka ja kova pulina
olisivat kyllä olleet liikaa tavanomaisemmalle lautaometalle. Myöhään vielä
eri asuinpaikoissa hiottiin huomisen,
varsinaisen pelipäivän taktiikoita.
Mahtavan meriaamiaisen jälkeen
lähdettiin yhteislähdöllä hienoon
aurinkoiseen keliin pelaamaan. Erittäin
mielenkiintoinen par-3 kenttä. Tosi vaikeat greenit, eivätkä lähestymisetkään
olleet helppoja ja usein lyötiin vielä joko
jyrkkään ylä- tai alamäkeen. Bjärkas
on hieno paikka kaiken kaikkiaan.
Hienot majoitustilat ja tosi hyvää ruokaa
tarjolla, ystävällinen isäntäväki ja ennen
kaikkea erityinen golfkokemus.
Kotimatkalla jo kyseltiin, minne seuraavaksi. Ensi kesän ulkomaanreissu
suuntautuu jälleen Baltiaan. Kesäkuun
ensimmäisenä maanantai-iltana men-

nään laivalla Tallinnaan, pelataan joko
Niitväljä tai Pärnun tänä kesänä valmistunut uusi kenttä ja kaksi kierrosta
Saari- kentällä. Kolme yötä Kuressaressa
ja paluu perjantaipäivän aikana. Hyvin
on vielä tilaa, vasta noin 30 ilmoittautunutta.
Hyviä loppusyksyn pelejä ja tervetuloa mukaan senioritoimintaan!
Heikki Ahola
matkanjohtaja ja senioritoimikunnan
puheenjohtaja

takanaan menestyksekäs
kilpagolfkausi
Kertoisitteko golftaustoistanne?
Alpo
”Olen pelannut golfia vuodesta 1994.
Aloitin Jenkeissä Cotton Greek Golf
Clubilta. Suomessa pelit alkoivat Svahnin
kentällä Karkussa ja sieltä siirryin sitten
Porin kautta Lakeside Golfiin.”
Hannu
”Minulla on takana 47 kesää golfin parissa. Aloitin vuonna 1967. Ensin tie vei
Porin kautta Tampereelle, sitten Ikaalisiin.
Tänä keväänä siirryin Lakeside Golfin
jäseneksi.”
Millainen golfkesä tämä on ollut?
Alpo
”Paras kausi kautta aikojen: 65-vuotiaiden senioreiden kiertuevoitto (4 voittoa
+ 1 jaettu voitto). EM-pronssia 55-v joukkueessa (minulle kymmenes kerta maajoukkueessa ja Suomelle ensimmäinen
senioreiden EM-mitali). 65-vuotiaiden
lyöntipelin Suomen mestaruus. Seurajoukkueiden 65-vuotiaiden SM-hopea.
Kankaanpään mestaruus. Oman seuran
55-vuotiaiden mestaruus.”
Hannu
”Olin mukana 65-vuotiaiden senioreiden
SM-hopeajoukkueessa. Senioreiden
Haastajatourin kiertuevoitto (sijoitukset
2., 3., 4. ja 7.). Oman seuran 65-vuotiaiden mestaruus.”
Golfuran kohokohdat?
Alpo
”Henkilökohtainen 6. sija senioreiden
EM-kisoissa vuonna 2013. Lyöntiä vaille
pronssi; kierrostulokset olivat 76, 73 ja
72.”
Hannu
”Vuonna 2009 sain 55-vuotiaiden senioreiden SM-lyöntipelissä hopeaa ja olin
kyseisen vuoden ranking 5.”
Pelaako perheenne golfia?
Alpo
”Kyllä pelaa, koko perhe aloitti samaan
aikaan.”
Hannu
”Lapset pelaavat jonkun verran.”
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Kuinka paljon harjoittelette?
Alpo
”Pelaan 10 kk vuodessa, josta puolet
Floridassa. Ei pahemmin rangea, mutta
pelattua tulee melko paljon.”
Hannu
”Pelaan paljon ja harjoitteluun ei jää aikaa. Talvigolfit mukaan lukien kierroksia
tulee vuodessa noin 100.”
Otatteko oppitunteja?
Alpo
”Ei oppitunteja.”
Hannu
”En ole koskaan ottanut tunteja.”
Onko teillä golf-idoleita?
Alpo
”Henrik Stensonin rautalyönti on hieno,
varsinkin painonsiirto.”
Hannu
”Alpo, ja hänen pitkät lyöntinsä!”
Terveisiä jäsenistölle?
Alpo
”Lakeside on pitänyt tosi hyvää huolta
meistä. Hienoa seuraa on kiva edustaa.”
Hannu
”Kaksi erilaista kenttää, kun nämä oppii,
osaa missä vaan pelata.”
Tämän haastattelun jälkeen Alpo lähti
55-v seurajoukkueiden SM-kilpailuihin
Kuusankoskelle, mistä tuomisina oli SMjoukkuekultaa! Joukkueessa pelasivat
Alpon lisäksi Pekka Lindeman, Hannu
Ronkainen ja Antti Kärki.
Joukkueemme pelasi loistavasti, ensimmäisenä päivänä paripelit Alpo ja Hannu
fourball 75, Pekka ja Antti greensome 74
(par 73).

Vaikka Lindemanin Pekkaa ei saatu
mukaan haastatteluun, on hänen saavutuksiaan myös syytä mainita. Pekka
on viime ja tänä vuonna lyönyt itsensä
läpi Suomen senioreiden terävimpään
kärkeen.
Pekka voitti toukokuussa Peuramaalla
pelatun Audi Senior Openin osakilpailun
ja on tämän vuoden ranking 8. Pekka
on edustanut Suomea tänä vuonna EMkilpailuissa sekä keväällä Portugalissa
että syyskuun alussa Puolassa. Portugalista oli tuliaisina EM-joukkuepronssia.
Pekan meriitit eivät jää vain senioripuolelle, sillä hän oli tämän vuoden seuran
mestaruuskisoissa avoimen sarjan
kolmas.

Senioreiden
talviharjoitukset
keskiviikkoisin,
alkaen 5.11.
Seniorijäsenillemme on varattuna
oma harjoitusvuoro Messukylän
harjoitushallilta keskiviikkoisin
klo 10:30 alkaen. Viikoittaiset
harjoitusvuorot alkavat
keskiviikkona 5.11.2014.
Viikoittainen harjoitusvuoro perustuu omatoimiseen harjoitteluun.
Yhden harjoituskerran hinta on 6
euroa, kymmenen kerran kortin
hinta on 50 euroa.
Noin kerran kuukaudessa tarjolla
on myös opetusta pro Tuomas Seppälän johdolla. Näiden ohjattujen
harjoitusten ohjelma ja aikataulu
julkaistaan tarkemmin lähiaikoina.
Messukylän halli Golf Daddy Indoor
Center sijaitsee osoitteessa Kirkonmäenkatu 15, Tampere.
Tervetuloa pitämään golfkuntoa
yllä ja tapaamaan tuttuja myös
talvikaudella!

Toiseen päivään lähdettiin kolmen lyönnin etumatkalta. Toisena päivänä takaa
nousi kuitenkin SHG:n joukkue melkein
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Senioreilla toiminnantäyteinen kausi
Seuramme seniorit ovat kunnostautuneet tänä vuonna ja osoittaneet ennätyksellistä aktiivisuutta niin viikoittaisissa tiistaipeleissään kuin mukavilla matkoillaan.
Koko porukassa vallitsee hyväntuulinen
ja reipas henki, minkä ulkopuolinenkin
huomaa heti; seniorimme ovat kuin yhtä
suurta perhettä.
Seniorikauden virallinen päätöskisa
pelattiin syyskuun viimeisenä päivänä
Järvenrannassa. Pelipäivänä päästiin

nauttimaan kauniista syksyisestä säästä
hyväkuntoisella kentällä ja tälläkin kertaa
porukka viihtyi iloisissa tunnelmissa.
Terassitoimittaja kävi kuulemassa
senioreiden kuulumisia ja kommentteja
menneestä kaudesta.

Valtaosa onkin ottanut tavakseen lounastaa klubilla vähintään aina tiistaisin ja
kiitettävän moni ruokailee klubilla aina
pelaamassa käydessään. Myös klubin
harjoitusmahdollisuuksia ja jäsenklinikoita kiiteltiin vuolaasti.

Seniorit kertoivat kesän menneen oikein
hyvin ja he olivat poikkeuksetta tyytyväisiä, että senioreiden omat tiistaipelit
ovat keränneet ennätyksellisen osallistujajoukon. Naisia toivottaisiin toki mukaan
jatkossa vielä enemmän!

Toiveitakin senioreilla toki oli. Klubilla
olisi mukava katsella huippupelaajien
otteita golfkanavilta. Myös yksipäiväiset
peliretket lähiseudun kentille olisivat tervetullut lisä muuten jo hyvin palvelevaan
kattaukseen.

Vuorokauden urakka on alkamassa. Petteri ja Kimmo täynnä virtaa lähtöhetkillä.

Lakeside
24h

Klubin toimintaa kiiteltiin kovasti ja erityisesti ravintola keräsi senioreilta kiitosta.

onnistui
jälleen
loistavasti!

Seniorikauden virallinen päätöskisa pelattiin syyskuun viimeisenä päivänä Järvenrannassa.

Golf Balatan

Joulumyyjäiset
Golf Balata järjestää tänäkin vuonna
oikein kunnon joulumyyjäiset pe-su 12.-14.12.2014.
Klubilla palvellaan kaikkina myyjäispäivinä klo 10-17.
Myyjäisissä on tarjolla paljon muutakin kuin perinteistä proshop-tavaraa,
kuten Einon Irenen jouluruokia ja leivonnaisia. Jokaisena myyjäispäivänä klubilla
on kahvitarjoilu.
Merkitse päivät kalenteriisi ja tule tekemään hyviä jouluisia löytöjä!
14

Tänä vuonna toisen kerran
juniorityön hyväksi pelattu
Lakeside 24h -haaste tuotti
loistavan tuloksen ja nipun
elämyksiä, jotka eivät
mukana olleilta heti unohdu. Tiukka golfvuorokausi
pelattiin heti juhannuksen
jälkeisestä maanantaista
tiistaihin.

Yhdeksän kierroksen urakan seurauksena pojat pelasivat yhteensä 121 paria
ja 8 birdietä. Kertynyt hyväntekeväisyyspotti käytetään lyhentämättömänä
juniorityön kehittämiseen kentällämme.

Kimmon ja Petterin maaliintuloa
seurasi vajaan kolmenkymmenen
hengen porukka, joista jokainen
pääsi varmasti tuntemaan, mitä
yhteistyöllä voidaan saada aikaan. >>

Olosuhteet vaihtelevat, kun pelataan läpi yön. Harvalla on kokemusta taskulampun
valossa pelaamisesta, mutta Kimmolta se näyttää sujuvan.

Kimmo Sirainen ja Petteri Mäkelä laittoivat itsensä likoon ja pelasivat 24 tuntia
golfia kiertäen yhtäjaksoisesti yhdeksän
kierrosta Järvenranta-kentällä. Tavoitteena oli tehdä mahdollisimman paljon
pareja tai parempia tuloksia, joista
tukijat olivat lupautuneet maksamaan
valitsemansa summa (0,20-5,00 euroa/
par tai parempi tulos). Kutakin paria
kohti pottiin kertyi 121,70 euroa.
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Tunteet nousivat pintaan niin pojilla
kuin yleisöllä, mutta jälleen kerran oli
hieno päästä huomaamaan, miten
yksittäisten ihmisten panoksella ja niin
pienillä kuin vähän isommillakin teoilla
on merkitystä.
Kiitos pojille, kiitos kaikille pelaajien
apuna olleille caddieille ja kiitos kaikille
tukijoille.
Viime vuonna toteutetun Lakeside
24h –haasteen keräystuottoja päästiin hyödyntämään tällä kaudella.
Tällaisia asioita saatiin toteutettua
tänä vuonna junoreiden iloksi:
• Hankittiin 15 uutta juniorimailasettiä
eri-ikäisten junnujen käyttöön.

• Järjestettiin Golfohjaajan peruskurssi
uusien ohjaajien kouluttamiseksi. Kurssilla oli mukana 10 seuramme jäsentä.
• Lähialueella asuville, lajia vielä harrastamattomille junioreille perustettiin oma
harjoitusryhmä, johon pääsi osallistumaan veloituksetta.
• Koko heinäkuun ajan Lakesidessa
oli päivittäin liikunnanohjaaja kaikkien
juniori-ikäisten käytettävissä.
• Elokuun puolivälissä junnuille järjestettiin päiväretki Kytäjälle seuraamaan
Challenge Tourin osakilpailua.
• Tulevalla talvikaudella junioreille
järjestetään ohjatut talviharjoitukset
Tampereen Messukylässä.
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Rantasauna ja vilvoittava järvivesi ovat toimiva
yhdistelmä myös pelireissulla.

Klubimatka
Keski-Suomeen

dd

Lakesidelaisten

TALVI
JUHLAT
Tästä mallia ripeään pelaamiseen! Yhdeksän kierroksen vuorokausitavoitteella ei ole
aikaa hieromiseen…
Caddiet olivat koko homman onnistumisen elinehto. Reipas junnukolmikko Juuso, Juho
ja Eetu olivat mukana tsemppaamassa poikia melkein koko vuorokauden.

Loppusyksyn
pikkujoulut jäävät tänä
vuonna väliin,
mutta seuraavat yhteiset
juhlat juhlitaan
Tampereella
ensi helmikuussa.
Juhlapaikka ja –ajankohta
sekä illan ohjelma ovat
vielä avoinna, mutta
tiedotamme asiasta lisää
lähiaikoina.
Jäädään jännityksellä
odottamaan,
mitä keksitään!
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Tuttuun tapaan klubin
kesäretki järjestettiin
heinäkuun loppupuolella
ja tällä kertaa linja-auton
nokka suunnattiin kohti
Keski-Suomea.
Matka taittui iloisessa tunnelmassa ja
hauskaa viihdykettä saatiin, kun Einon
Irkku kaivoi bingokoneen ja pelikupongit esiin. Kohteenamme oli Kylpylähotelli Peurunka Laukaassa, joten tällä kertaa majoituimme maaseudun rauhassa
luonnonkauniissa järvenrantamaisemissa. Reilun parin tunnin matkanteon
jälkeen saavuimme perille ja pääsimme
majoittumaan. Virallisesti golfia oli
ohjelmassa vasta seuraavana päivänä,
mutta innokkaimpien piti tietysti päästä
testaamaan seuraavan päivän kenttä
jo ennakkoon. Urpo ja Pasi suuntasivat
siis Peurunkajärven toiselle rannalle,
kun taas koko muu porukka kokoontui
nauttimaan rantasaunan löylyistä, hulvattomista jutuista ja tietysti herkullisesta iltapalasta. Irkku oli valmistanut koko
porukalle tosi maukkaita salaatteja ja
muita lisukkeita jo kotipuolessa ja kun
omasta porukasta löytyneet erinomai-

set grillimestarit huolehtivat lopunkin
tarjoilun rantakodassa kuntoon, oli ilta
oikein onnistunut.
Keski-Suomen kentistä vierailukohteiksemme olivat valikoituneet tällä kertaa
Laukaan Peurunkagolf ja Muurame
Golf. Ensimmäisenä pelipäivänä matka
kentälle ei ollut pitkä, sillä pelasimme
majapaikastamme järven yli katsoen
lähes kotikonnuillamme. Rangella
kävi ennen kierrosta kova kuhina ja
nähtiinpä siellä muitakin lakesidelaisia,
kun bongasimme Holopaisen veljekset
kaveriporukkansa kanssa perinteiseltä
kesäkiertueeltaan. Oma reissuporukkamme oli selvästi täpinöissään
lähdössä pelaamaan ja edellisenä iltana
Päivärinnan Harrin tekemissä peliryhmissä näytti olevan tunnelma kohdillaan. Peurunkagolfin luonnonkaunis
kenttä oli varmasti kaikille mieluinen pelituttavuus, oli kyseessä sitten ensivisiitti
tai jo vanha tuttu pelipaikka. Kenttä
oli hyvässä kunnossa ja erityisesti aivan
järven rannassa olevat väylät hurmasivat
maisemillaan. Kierroksen jälkeen käytiin
tiukat jälkipelit ja lounastettiin Karlvikin
vanhan kartanon pihapiirissä upeasta
kesäsäästä nautiskellen.

Hikisen pelikierroksen jälkeen oli ihana
päästä virkistäytymään hotellimme
vastauudistuneeseen kylpyläosastoon.
Koko porukka kävi testaamassa kylpylän poreet sekä kuuma- ja kylmäaltaat, mutta varsinaiseksi vetonaulaksi
osoittautui oikein kunnon mittainen
vesiliukumäki, jossa jokainen lasku kaikkien kilpailuhenkisten iloksi kellotettiin.
Poistuessamme kylpylästä seinälle jäivät
komeilemaan kovat ennätyslukemat,
nimittäin Marilan Pertti oli tässä lajissa
ihan ässä eikä Pullisen Pekkakaan huono ollut!
Kunnon aamiaisen jälkeen pakkasimme
tavaramme bussiin ja lähdimme kohti
Muurame Golfin kenttää. Tältä kentältä
puoliksi jyväskyläläisellä Pullisen Sirkulla
oli runsaasti aiempaa kokemusta,
mutta valtaosalle kenttä oli täysin uusi
kokemus. Helteessä pelattuna kentästä
jäi monille päällimmäiseksi raskaanoloinen muisto, sillä muuten kivalla kentällä
oli todella paljon korkeuseroja! Omia
kenttiämme arvioidaan välillä fyysisesti
rasittaviksi, mutta kyllä tämä kenttä
ainakin osoitti, että kotikentillä on vielä
leppoisaa. Kenttä kierrettiin pelipäivänämme kymppitiiltä alkaen >>
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Kisailijat pääsivät nauttimaan rennosta pelimuodosta kauniissa syyspäivässä. Keskumäen Pasi,
Koivumäen Veera ja Seikun Kari seuraavat,
millaisiin suorituksiin Ihalaisen Tarja yltääkään.

Kesäillasta rantasaunalla nauttimassa Sirkku Pullinen, Teija Vilen,
Tarja Tapiola ja Vesa Vilen.
ja saimme heti ensimmäisillä väylillä vastaamme oikein kunnon laskettelurinteet
– pelisuunta tietysti rinnettä ylöspäin!
Paljon muutakin kentälle toki mahtui ja
monenlaiset pelitaidot tulivat varmasti
käyttöön. Viimeiset ryhmät joutuivat
syömään melkoisella kiireellä, sillä paluumatka alkoi selvästi kutsua reissaajia.
Matkaan lähtöä joudutti tosin lähestyvä
ukonilma, sillä tuuli alkoi puhaltaa
rajummin ja ensimmäiset sadepisarat
alkoivat putoilla bussiin noustessamme.
Bussissa Harri ja Jonna ynnäsivät kahden päivän pelien tulokset yhteen ja oli
matkakisan parhaiden palkitsemisen
aika. Leikkimielisestä kisailusta on oikein

kiertopalkintokin, joka edellisen vuoden
oli ollut Sainion Petrillä. Tänä vuonna
lautanen päätyi Johanssonin Pertille,
joka on jo monen vuoden ajan toiminut
ansiokkaasti klubimatkojemme bussikuskina. Voitolla saatiin varmistettua,
että Pertti on mukana ensi vuonnakin,
pitäähän voittoa lähteä puolustamaan!
Pertin ammattilaisen otteet ratin
takana pääsivät koetukselle ennen kuin
pääsimme kotiin, kun bussimme uhkasi
jättää meidät tien päälle. Välillä mentiin
nykien eteenpäin ja välillä ei risteyksiin
uskaltanut pysähtyä! Matkanteko kesti
odotettua kauemmin, mutta hyvällä
huumorilla ja bussinvaihdolla näistä selvitään. Yleensä juuri nämä kommelluk-

Retkiporukka yhteiskuvassa ensimmäisen päivän
pelien jälkeen Laukaan Peurunkagolfissa.

set muistetaan parhaiten ja ne tekevät
reissusta reissun!
Jälleen kerran meillä on yksi yhteinen
klubireissu takana. Mukavat ja useimmille uudet kenttävierailut, hyvä porukka ja iloiset illanvietot muodostivat taas
reissaamisen arvoisen kokonaisuuden.
Klubimatkoille pyritään valitsemaan
mielenkiintoisia ja mahdollisimman
monelle uusia kenttätuttavuuksia, joista
yhteisellä retkellä pääsee nauttimaan
edullisesti ja isossa porukassa. Ensi kesänä vuorossa lienee taas kaupunkimatka.
Kannattaa siis lähteä mukaan, kun taas
reissataan!

Klubin syyskisa ja
klubijuhlat 20.9.2014
Viime vuonna hyväksi
havaittu konsepti syksyisen pelipäivän ja klubijuhlien yhdistämisestä sai
jatkoa tänä vuonna.
Päivä polkaistiin käyntiin jo aamupäivän
puolella kokoontumalla Kartanolle,
missä nautittiin keittolounas ja arvottiin
tulevan klubikisan peliryhmät. Osallistujat oli jaettu tasoitusten perusteella
neljään arvontakoriin, joista onnettarena toiminut Pullisen Sirkku arpoi loistavan monipuoliset ryhmät. Eri-ikäiset ja
-tasoiset pelaajat muodostivat harmonisen hyviä ryhmiä täydentäen toistensa
taitoja, joten kisaamaan lähdettiin kutkuttavissa tunnelmissa. Voittajajoukkue
ei todellakaan ollut heti arvontahetkellä
selvää kauraa!
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Ennen varsinaista joukkuescramblea
ratkaistiin kuitenkin vielä tärkeitä titteleitä, kun vuorossa olivat klubin Pisin
draivi –kisat. Oli kiva huomata, kuinka
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), Alpo Mäntykorpi (seniorimiehet), Seija Mäntykorpi (seniorinaiset) ja
Miikka Honkanen (juniorit). Voittajista
Ville, Veera ja Miikka puolustivat titteleitään jo edelliseltä vuodelta. Pirunpellon
kympillä lyödyssä kisassa tiiboksissa
kisaa seurannut yleisö ei välttämättä
voinut olla varma pitkälle lyötyjen
draivien osalta voittajista, mutta onneksi
mittamiehinä toimineet Päivärinnan
Harri ja Mäkelän Petteri olivat tarkkoina.

Draivikisailun jälkeen päästiin sitten
kunnolla asiaan. Varsinaisen scramblen
lisäksi erityisesti kaikilla par-kolmosilla
kannatti keskittyä, sillä Einon Irkku oli
jälleen leiponut kuuluisia suklaakakkujaan lähimmäs lippua –kisojen palkinnoiksi. Herkuttelemaan pääsivät ainakin
Janne Ouni ja Veera Koivumäki. Janne
oli tosi tarkalla pelipäällä ja kirjautti
nimensä kahdellakin väylällä parhaaksi.
Reiluna miehenä hän päätti kuitenkin
ottaa vastaan vain yhden kakun ja toinen arvottiin kaikkien kisassa mukana
olleiden kesken. Myös Einon Juha oli
tosi reilu, sillä hän päätti jättää jostain
syystä kovin tutun kakun pokkaamatta
ja jakoi voittokakkunsa peliryhmänsä
muiden jäsenien iloksi. Scramblekisan
voitosta käytiin pelin hengen mukaisesti
tiukka vääntö. Tällä kertaa yhdistelmä
				
>>
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yksi mies ja kolme leidiä oli rautaa, sillä
voittajina palkittiin nelikko Janne Ouni,
Elina Ristilä, Marjukka Kuorilehto ja
Sirkka-Liisa Löytökorpi.

ilopillerimme Navaporn Lahdenmaa
oli valmistanut. Erinomainen ruoka
ja juoma hyvässä seurassa takasivat
iloisen juhlatunnelman ja puheensorina olikin illan mittaan melkoinen!

Kisan jälkeen iltaa jatkettiin saunomisen
ja pihapelien merkeissä. Pihapeleissä
kisailtiin teemoilla pallo-putti-tikka-rengas-putki. Hyvä heittokäsi oli valttia ja
päivän parhaista suorituksista vastasivat
Pertti Marila ja Pasi Keskumäki. Naisten
ykkönen oli Alatalon Tarja, jonka
lanneliike oli aivan omaa luokkaansa
letkunkäsittelyrastilla!
Iltajuhlaa pääsimme viettämään kesän
aikana kunnostetussa Kartanoravintolassamme. Sopu antoi taas hienosti
sijaa ja liki 60 hengen juhlaväki saatiin
hyvin mahtumaan samaan tilaan, vaikka
bändille ja tanssilattiallekin piti löytää
salista oma tilansa. Iltaohjelma käynnistyi herkullisella ruualla, kun saimme
nauttia aidoista thaimaalaisen keittiön
herkuista, joita meille kaikille tuttu

Iltajuhlan ohjelma oli varsin vapaamuotoinen, mutta ehdittiin siinä toki
palkita päivän parhaita ja kauden
aikana ansioituneita sekä vähän
visaillakin. Narvin Hannulla olisi ollut
mielenkiintoista ohjelmaa vielä ”takataskussakin”, mutta se täytyi valitettavasti jättää seuraavaan kertaan.
Ilta huipentui jälleen bändin johdolla
jammailuun, kun Kari Kynnysmaa
Band soitti monipuolista ja hyvää
tanssittavaa musiikkia.

Päivän golfillinen osuus alkoi draivikisalla. Pirunpellon kympin tiillä kävi kova
kuhina, kun selviteltiin vuorotellen eri sarjojen parhaita.

Kiitos vielä kaikille syyspäivässä
ja illassa mukana olleille! Tuttu ja
hyväntuulinen porukka tekevät
yhdessäolosta juhlaa, niin tälläkin
kertaa.

Ei välttämättä se menestys, vaan hyvä kisafiilis ennen kaikkea! Einon Irkku ikuisti
oman peliporukkansa, kuvassa Keijo Laine, Petteri Mäkelä ja Pekka Pullinen.

Illan palkintojenjaoista ja arvonnoista ei olisi selvitty kunnialla ilman
reippaita avustajia! Kiitos Päivärinnan Eveliinalle ja Parviaisen Ellalle!
Päivän kisan voittajajoukkue iloitsemassa Ounin Jannen johdolla hienosta
suorituksestaan.
Pöydät alkoivat tyhjetä ja lattia täyttyä, kun Kari Kynnysmaa Band päästettiin irti!
Juhlaväki innostuikin kiitettävällä tavalla tanssimaan, lattialla oli koko ajan vipinää.

Ennen iltajuhlaa testailtiin monenlaisia taitoja pihapeleissä.
Laineen Hanna-Lea valmistautuu renkaanheittosuoritukseensa.
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KUVAGALLERIA 2014

Tästä lähdettiin huhtikuun puolivälissä liikkeelle! Kentät olivat läpi kauden hienossa kunnossa ja
heti keväällä päästiin pelaamaan sananmukaisesti viheriöille.

Naisjoukkueemme uusi
voittonsa Pirkanmaan alueen
naisten reikäpeliottelussa.
Kuvassa joukkueemme
Irina Aaltonen, Hanna Laine,
joukkueen kapteeni
Anna-Kaisa Parviainen,
Maria Ouni, Teija Vilen,
Veera Koivumäki ja Maarit
Pelttari vastaanottamassa
kiertopalkintoa TammerGolfin terassilla.

Toukokuun lopussa oli erinomainen
tilaisuus kerrata sääntöjä ja saada
niihin mieleenpainuvia esimerkkejä,
kun alansa huippukouluttaja Arto
Teittinen vieraili klubillamme.
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Tähän verrattuna meidän
Pirunpelto on ihan
lastenleikkiä! Petri
Hautasuo lähettää
terveisensä vähän kivikkoisemmalta kentältä.

Pirkanmaalaisia junnuja
kokoontui kesäkuun
lopussa Pirunpeltoon
ottamaan ensiaskeleitaan
kisailemisesta. Asiaankuuluvasti kisan parhaat
myös palkittiin.
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Kiitos
kaikille
kuluneesta
kaudesta!

