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Kohti uutta kautta
Kausi 2019 on kohta ohi ja katse on jo suunnattu tulevaan kauteen. Uuden kauden suunnitelmat ja tapahtumat
rupeavat jo hakemaan paikkojaan ja suuntiaan.
Mennyt kausi on ollut menestyksekäs. Seuramme pelaajat ovat niittäneet mainetta ja kunniaa eri kilpailuissa,
aina maajoukkueessakin asti.
Senioritoimintamme on kasvanut koko ajan. Senioreilla on erilaista toimintaa ja retkiä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Viikkokilpailut eli “senttumaanantait” ovat todella suosittuja. Parhaana maanantaina kilpailijoita oli reilusti
yli 100. Se kertoo hyvää yhdessä viihtymisestä, mikä onkin useimmille kilpailemista tärkeämpää.
Junioritoimintammekin on päässyt hyvään vauhtiin. Pitkästä aikaan juniorimme kilpailivat useissa eri sarjoissa
ja menestyivätkin. Pirkanmaan omalla, kilpailemista vasta aloitteleville junioreille suunnatulla junnutourilla meille
tuli esimerkiksi hieno kolmas sija. Ei pidä tietenkään unohtaa muitakaan junioreitamme, jotka ovat saavuttaneet
menestystä niin alueellisilla kuin kansallisilla kiertueilla. Toivottavasti tämä suuntaus jatkuu edelleen ja tulemme
kuulemaan heistä yhä lisää.
Kenttämme ovat tunnetusti ja todistetusti hienot. Niille pääsee hyvin pelaamaan, mutta meille mahtuisi toki
enemmänkin pelaajia. Jatkuvana tavoitteena onkin saada lisää innokkaita harrastajia ja pelaajia. Ydinkysymys
onkin, millä keinoin saisimme seuraamme lisää jäseniä ja kentälle lisää pelaajia. Siinäpä meille kaikille ideoitavaa.
Meistä jokainen voi vaikuttaa omalla viestillään seuramme imagoon ja täten nostattaa kiinnostusta seuraamme
ja kenttiämme kohtaan.
Hyvää loppuvuotta toivottaen

Golf Balata palvelee s. 22-23

Julkaisija
Kirjoittajia

Toimitus
Taitto
Painopaikka

Lakeside Golf Vammala ry
Harri Päivärinta, Johanna Mäkelä,
Jani Haukka, Emmi Lehtoviita,
Tuomas Seppälä, Jukka Nieminen,
Keijo Laine, Irene Eino,
Pia Segerman ja Infotiimi PaJa
Infotiimi PaJa
Hanna Keisala
Hämeen Kirjapaino Oy

Osoitteenmuutokset ja korjaukset seuran
toimistoon: Lakeside Golf Vammala ry,
Sastamalantie 1901, 38100 Sastamala
Puh. 03 512 9500
toimisto@lakesidegolf.fi
www.lakesidegolf.fi
Kansikuva Paavo Haapamäki: kentänhoitaja
Oskari Karppanen leikkaa lyöntialuetta
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Harri Päivärinta
puheenjohtaja

Sovitusti - tässä tulee seuran loppukauden toiminnasta
yhteenvetoa toisen jäsenlehtemme muodossa.
Fiilistellään yhdessä kuvin Mestiksiä, mietitään mitä
ammattimainen kentänhoito pitää sisällään.
Kuinka Jaska tsemppaa ja sitten Balataan
hankinta-asioihin sekä talviharjoitteluun.
Milloin pääsemme joulumyyjäisiin?
Tätä kaikkea ja muutakin…
Haluamme kiittää tästä vuodesta ja toivottaa
menestystä seuraajille.
Hyviä lukuhetkiä
Infotiimi PaJa eli Paavo & Jaana Haapamäki
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Toimikunnat
2019

Toimitusjohtajan terveiset

Aloittelijatoimikunta
Pj Harri Päivärinta
Jani Haukka, Emmi Lehtoviita ja
Tuomas Seppälä

Harri Päivärinta
Puheenjohtaja ja
kenttätoimikunta
044 505 3531
paivarinta.harri@luukku.com

Jorma Salovaara		
Sihteeri ja tiedotustoimikunta
050 404 0040
jormasalovaara@kolumbus.fi

Heikki Ahola
Varapuheenjohtaja ja
senioritoimikunta
0400 628 710
heikkioiva.ahola@gmail.com

Jukka Nieminen		
Junioritoimikunta
040 725 5685
niemine@gmail.com
			

Junioritoimikunta
Pj Jukka Nieminen
Tero Heikkilä, Erkki Honkanen,
Harri Päivärinta, Tuomas Tatti ja
Tuomas Seppälä
Kenttätoimikunta
Pj Harri Päivärinta
Jani Haukka, Mikko Seppänen,
Johanna Mäkelä ja Ora Paloheimo
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta
Pj Jani Haukka
Emmi Lehtoviita, Petri Pelttari,
Tuomas Seppälä, Mikko Urrila ja
Johanna Mäkelä
Klubitoimikunta
Pj Irene Eino
Pertti Marila, Hannu Narvi,
Harri Päivärinta ja Johanna Mäkelä
Naistoimikunta
Pj Pia Segerman
Sara Asteljoki, Tea Mills, Helen
Pajuniemi-Vataja, Irina Valli, Teija Vilen
sekä ladykapteeni Emmi Lehtoviita

Irene Eino
Klubitoimikunta
0400 223 031
irene.eino@suomi24.fi

Pia Segerman
Naistoimikunta		
050 680 87
pia.segerman@op.fi

Senior- ja kuntogolftoimikunta
Pj Heikki Ahola
Juhani Hietanen, Jouni Irri, Keijo Laine,
Hannu Narvi ja Hannu Ronkainen
Tiedotustoimikunta
Pj Jorma Salovaara

Jani Haukka			
Kapteeni ja kilpailu-, sääntö- ja
tasoitustoimikunta
040 259 0252
haukka83@hotmail.com
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Katse kohti uutta
Kulunut golfkausi alkaa olla viimeisiä silauksia vaille valmis.
Kausi on ollut monella mittarilla onnistunut ja loppusyksyn kylmistä säistä huolimatta olemme päässeet nauttimaan pitkästä
ja toiminnallisesti aktiivisesta golfkaudesta hyväkuntoisilla
kentillämme. Kyllä meidän lakesidelaisten kelpaa!
Vaikka pelit kentillämme vääjäämättä lähestyvät tämän
sesongin osalta loppuaan, klubilla ei kuitenkaan olla vetäytymässä talviunille. Tulevan kauden suunnittelutyö on parhaillaan käynnissä ja erityisesti suurempia linjauksia, budjetointia
ja investointeja vaativien kokonaisuuksien osalta ratkaisevia
päätöksiä tehdään juuri tähän aikaan vuodesta. Suunnitteilla
on niin fyysiseen ja toiminnalliseen ympäristöömme liittyviä
uudistuksia, henkilöstöresurssien uudelleen jakamista kuin
kentänhoitokoneiden ja kenttätarvikkeiden hankintaa. Kerromme näistä asioista talvikauden aikana lisää. Uskon vilpittömästi, että valtaosalle suunnitelmamme ovat mieluisia ja ne
otetaan ilolla vastaan!
Oman toimintamme kehittämisen lisäksi olemme tietysti iloisia,
että saamme jatkossakin toimia yhteistyössä Golf Balatan
väen kanssa ja jopa tiivistää yhteistyötä entisestään. Päivittäistyössä heillä ja meillä on omat kiireemme, mutta yhdessä
tekemisen meininki ja yhteen hiileen puhaltaminen yhtenäisten
tavoitteiden saavuttamiseksi luovat koko yhteisöömme tietynlaisen arvopohjan. Haluamme jatkossa myös tarjota entistä
enemmän palveluitamme Golf Balatan asiakkaille ja toisaalta
tietysti toivomme, että kaikki meidän asiakkaamme käyttävät
maan parhaan proshopin palveluita kaikissa golftarpeissaan.
Yhdessä olemme enemmän!

Toistan itseäni, kun muistutan, että meillä on hyvä maine klubina, jonne on mukava tulla. Siksi kannustan kaikkia jatkossakin
toiset huomioivaan golfkäytökseen. Päättyvällä kaudella meillä
on ollut ilo saada runsaasti uusia pelioikeutettuja, jotka ovat toivottavasti viihtyneet kentillämme ja tunteneet itsensä tervetulleeksi myös mukaan toimintaan. Toivottavasti olemme saaneet
lakesidelaisuuden kipinän syttymään ja näemme tämänkin
porukan jatkossakin kentillämme. Pidetään siis yhdessä huolta,
että Lakesideen on jatkossakin kiva tulla niin vierailemaan kuin
pidemmäksikin aikaa viihtymään.
Kiitän kaikkia asiakkaitamme päättyvästä kaudesta ja toivotan
koko Lakeside Golfin henkilökunnan puolesta kaikille hyvää pelikausien välistä aikaa. Nautitaan talvikaudesta ja sen tuomista
mahdollisuuksista, tavataankin toivottavasti ainakin joulumyyjäisissä ja talvijuhlissa. Otetaan tavoitteeksi, että tuttuun tapaan
Lakesidessa pelataan taas hyvissä ajoin huhtikuussa. Iloitaan
silloin yhdessä uudesta golfkaudesta ja kaikista sen mukanaan
tuomista uusista tuulista!
Johanna Mäkelä
toimitusjohtaja
PS. Esimakuna tulevan kauden uusista jutuista uskon monen
pelaajan varmasti ilahtuvan tiedosta, että jatkossa käytössämme on oma viheriöjyrä. Pidetään tämä ja monta muuta
odottamisen arvoista uudistusta mielessä, kun talven aikana
unelmoidaan seuraavan kesän peleistä.

Emmi Lehtoviita		
Ladykapteeni
040 744 5197		
emmi.lehtoviita@gmail.com
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Kapteenin palsta

Ladykapteenin palsta

Seuraavaa golfkautta odotellessa
Oikein mukavaa kausien välistä aikaa kaikille. Toivottavasti
kierroksenne vuonna 2019 sujuivat hyvin ja pelasitte riittävästi. Jos vastauksenne jompaankumpaan tai jopa molempiin
kysymyksiin on ei, niin ei hätää. Seuraavan kauden alkua ja
uusia mahdollisuuksia ei tarvitse odottaa kovin kauaa. Tuntuu
nimittäin siltä, että golfkesät menevät ohitse sitä nopeammin,
mitä vanhemmaksi varttuu. Onneksi golfkausien väliset ajanjaksot, joita myös talviksi kutsutaan, tuntuvat vilahtavan ohi lähes
yhtä nopeasti. Golfkausi jatkuu Lakesidessa usein marraskuun
puolelle asti. Osa muistaa ehkä pelanneensa Lakesidessa
eräänä vuonna vielä päivää ennen jouluaattoa. Moni mieltää
golfin vain kesälajiksi. Lämpötilan putoaminen yksinumeroisiin lukemiin ja pohjoinen viileä tuuli saattavat nostaa kentälle
lähtemisen kynnystä. Syksyn peleistä voi kuitenkin nauttia
oikeanlaisella vaatetuksella. Huomasin tämän tänä syksynä ja
yllättäen pelasin myös muutaman kauden parhaista kierroksistani syyskuussa.
Kuinka golffarit selviytyvät talvesta? Suosittu tapa on pidentää kautta matkustamalla etelään pelaamaan. Näin voi tehdä
joko suomalaisen golfkauden päättyessä syksyllä tai ottamalla
varaslähtö uuteen kauteen keväällä. Vieroitusoireita voi myös
lievittää katsomalla ammattilaistason golfia televisiosta. Jotkut
pitävät tuntumaa yllä ja harjoittelevat hallissa. Talvi onkin hyvää
aikaa kehittää svingiään opettavan ammattilaisen ohjauksessa.
Fyysisen kunnon kohottaminen kuntosaliharjoittelulla, muilla
urheiluharrastuksilla ja venyttelyllä on myös mainio tapa valmistautua seuraavaan kauteen. Kukapa ei haluaisi lyödä palloa
hieman pidemmälle?

Menneeseen kauteen katsoessani voin ilokseni antaa pelaajille positiivista palautetta alastulojälkien paikkaamisesta. Oma
havaintoni on se, että korjaamattomia jälkiä oli päättyneellä
kaudella vähemmän kuin aiemmin. Parantaa toki aina voidaan,
mutta olemme menossa oikeaan suuntaan. Täydellisessä maailmassa jokainen paikkaisi oman jälkensä, eikä viheriöillä olisi
päivän päätteeksi ollenkaan paikkaamattomia jälkiä. Täydellistä
maailmaa odottaessamme jatketaan siis edelleen niin, että
paikkaamme joka viheriöllä vähintään yhden ylimääräisen jäljen
oman pallomme alastulojäljen lisäksi.
Positiivisen vastapainoksi on mainittava jotain, jossa on parannettavaa. Se on hiekkaesteiden haravointi. Liian usein tuli viime
kaudella nähtyä jopa täysin haravoimatta jätettyjä bunkkereita.
Näiden lisäksi haravoinnin laadussa on monesti parantamisen
varaa. Kuten alastulojälkien korjaaminen, jälkien tasoittaminen
hiekkaesteessä vierailun jälkeen pitäisi olla itsestäänselvyys.
Harva asia golfissa ärsyttää yhtä paljon kuin syvässä jalanjäljessä bunkkerissa makaava pallo. Hiekkaesteestä pelaaminen on
riittävän haastavaa tasaiseltakin pinnalta.
Kaikkiaan kausi on mennyt meillä hienosti, joten innolla sitä
uutta odotetaan.
Talviterveisin,
Jani Haukka
kapteeni

Hitaasti hyvä tulee – vai tuleeko?
Golffareiden keskuudessa on tällä kaudella puhuttu paljon pelinopeudesta. Monen harrastelijan ja ammattilaisenkin mielestä
yksi lajimme suurimmista ongelmista on liian pitkät pelikierrokset.
Suurin osa meistä on varmasti yhtä mieltä siitä, että normaali golfkierros ei saisi kestää yli neljää tuntia. Ajoittain kierrokset venyvät
kuitenkin yli viiteen tuntiin, mikä ei ole kenenkään edun mukaista.
Liian usein kuulee pelaajien jättävän kierroksia väliin liian pitkien
kierrosaikojen pelossa – samoin olen kuullut useamman lajia
harkitsevan empivän harrastuksen aloittamista juuri tästä syystä.
Jotain olisi tehtävä, mikäli haluamme pitää lajimme houkuttelevana
ja kierrokset miellyttävinä.

kuinka oma tulostaso voi jopa parantua yksinkertaistamalla asioita. Pelinopeudesta huolehtiminen voi siis parhaimmillaan olla keino
paitsi lisätä viihtyvyyttä kentällä myös parantaa omaa tuloksentekoa.

Ensimmäinen askel on varmasti ongelmasta puhuminen. Tänä
vuonna hitaasta pelistä onkin keskusteltu ammattilaisten kesken varsin kiivaasti. Silmätikuksi aiheesta joutui muun muassa
Bryson DeChambeau, jonka hidas pelaaminen sai kovaa kritiikkiä
kanssapelaajilta elokuun PGA Tourin osakilpailussa. Sosiaalisessa
mediassakin huomiota herättäneessä videoklipissä DeChambeau
käyttää muutaman lähipelilyönnin suorittamiseen yli kaksi minuuttia – siis kolme kertaa suositeltua enemmän. Monen mielestä
tällainen ”hidastelu” on paitsi epäkunnioittavaa muita pelaajia
kohtaan myös sääntöjen vastaista.

Alla on koottuna muutamia hyväksi havaittuja toimintatapoja:

Golfin säännöissä sanotaan, että pelaaja ei saa kohtuuttomasti
viivyttää peliä reikää pelatessa eikä reikien välillä ja, että golfkierros
on tarkoitus pelata ripeästi. Sääntökirjassa ei ole kuitenkaan määritelty aikarajoja pelikierroksen pituudelle tai lyöntien suorittamiselle
vaan asia on siirretty toimikuntien päätettäväksi. Kentillä onkin
usein vähintään määritelty ja ohjeistettu ihanneaika, usein noin
neljä tuntia, jossa kierros tulisi pelata. Kilpailuissa pelinopeudelle
on voitu asettaa myös lyöntikohtaisia aikarajoja – usein puhutaan
esimerkiksi 40 sekunnin maksimiajasta, jonka pelaaja saa käyttää
lyöntiinsä ja siihen valmistautumiseen.
Monen mielestä ongelmasta puhuminen ei riitä, vaan tarvitaan
konkreettisia toimia ja kovempia rangaistuksia pelin nopeuttamiseksi. Tasapuolisten rangaistusten antaminen on kuitenkin usein
ongelmallista, koska hitaaseen peliin on monia syitä, joihin pelaajat
eivät aina pysty itse vaikuttamaan. On selvää, että esimerkiksi
hankalat sääolosuhteet, kentän huono suunnittelu, kunto tai puutteelliset merkinnät ja ohjeistukset voivat vaikuttaa negatiivisesti
pelinopeuteen. Rangaistukset usein myös kohdistuisivat kohtuuttomasti heikompiin pelaajiin ja niihin, joita peli kyseisellä kierroksella muutenkin rankaisee esimerkiksi rangaistuslyönnein.
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Ongelmaa olisikin ehkä syytä lähestyä porkkanalla kepin sijaan.
Faktahan on, että hidas pelaaminen harvoin tuottaa parempia
tuloksia. Tutkimuksissa on havaittu, että liiallinen miettiminen,
ylimääräiset harjoituslyönnit ja rutiinit sekä mittojen ja mailojen liika
arpominen heikentävät usein tulosta. Tätä voi testata esimerkiksi
kokeilemalla speed golfia muutamalla mailalla – saatat yllättyä,

Miten pelinopeutta voitaisi parantaa? Säännöillä, ohjeistuksilla ja
rangaistuksillakin on varmasti oma roolinsa asian kehittämisessä.
Paljon on kuitenkin asioita, joita voimme pelaajina proaktiivisesti
muuttaa ja huomioida omassa tekemisessämme pelinopeuden
parantamiseksi.

1. Tutustu kenttään ennalta. Selvitä suositeltu pelinopeus ja
kuuluuko siihen tauko 9 reiän jälkeen. Uusilla kentillä pelatessa
suosittelen, että tutustut ennakkoon kentän layouttiin ja
väyläkarttaan. Usein väylät on esitetty tuloskortissa, ota se
mukaan kartaksi, vaikka et korttia käyttäisikään tulosten
merkitsemiseen.
2. Kävele ripeästi. Siirry omalle pallollesi mahdollisimman ripeästi
ja hoida myös siirtymät väylältä toiselle reippaasti. Liikkumalla
nopeasti aikaa säästyy itse lyöntiin ja siihen valmistautumiseen.
3. Mittaa etäisyys, tee mailavalinta ja tarkista puttilinja
vuoroa odotellessa. Kun olet ehtinyt pallolle ja odottelet
vuoroasi, voit hyvin hoitaa lyöntiin liittyvät ennakkovalmistelut.
4. Pelaa ready golfia. Uudet golfsäännöt kannustavat ready
golf -pelaamiseen. Kauimmaisena oleva lyö lähtökohtaisesti
ensin, mutta lyöntijärjestyksessä kannattaa olla joustava:
tarvittaessa se lyö, joka on valmis. Pelin nopeuttamiseksi
lipputanko on hyvä jättää paikoilleen pitkissä puteissa – lyhyissä
alle metrin puteissa suosittelen kuitenkin nostamaan lipun, jotta
reiän reunustat pysyvät paremmassa kunnossa.
5. Lyö varapallo. Aina kun on epäselvää, löytyykö pallo,
kannattaa pelin nopeuttamiseksi lyödä varapallo – mikään ei ole
inhottavampaa kuin paluu takaisin edelliselle lyöntipaikalle
pallon kadotessa. Muistathan myös, että pallon etsimiseen saa
nykysääntöjen mukaan käyttää vain kolme minuuttia.
6. Pallo taskuun tarvittaessa. Kun pelaat harjoitus- tai pistebogeykierrosta kentällä, voit peliä nopeuttaaksesi nostaa pallon
taskuun, kun olet käyttänyt lyöntisi eikä pisteitä enää kerry.
7. Anna muiden ohittaa. Mikäli ryhmänne pelaa takaa tulevaa
ryhmää hitaammin, päästä heidät sopivassa kohtaa ohi. Ohitushalu ja -mahdollisuus tulee ilmaista selkeästi.
Terveisin,
Emmi Lehtoviita
ladykapteeni
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LEXUS-NELIVETOHYBRIDIT

SMALL, MEDIUM,
LARGE, X-LARGE
LEXUS SELF-CHARGING HYBRID
Meiltä löydät aina sinulle sopivimman nelivetomallin. Valitse
kompakti Lexus UX tai keskisuuri NX käytännöllisillä sisätiloilla.
Jos kaipaat vieläkin enemmän tilaa, RX tai 7-paikkainen RX L on
valintasi. Kaikki itselataavat nelivetomme on varustettu ylellisellä
määrällä varusteita ja automaattivaihteistolla.
Lue lisää nelivetohybrideistämme osoitteessa lexus.fi

Klubin kesäretki Tahkolle 22.-24.7.2019
Linja-autossa oli tunnelmaa, kun klubimatkalaiset starttasivat heinäkuisena maanantaina kohti Tahkoa. Mukaan olimme iloksemme
saaneet myös klubimatkojen ensikertalaisia. Viiden tunnin bussimatka taittuikin nopeasti tietovisan, bingon ja rennon seurustelun
merkeissä.
Päästyämme perille majapaikkaamme Break Sokos Hotel Tahkolle
muutama omalla kyydillä saapunut liittyi mukaan joukkoomme.
Heistä on erityisesti mainittava Tapiolan Urpo, joka saapui paikalle
moottoripyörällä. Illalla ruokailtiin yhdessä omalla hotellilla, josta
matkasimme läheiseen karaokebaariin. Porukastamme löytyikin
varsinaisia kultakurkkuja ja parkettien partaveitsiä iltamme iloksi!

NX 300h
alk. 50 543,75 €

Sisältää toimituskulut 600 €

UX 250h
alk. 41 024,27 €

Sisältää toimituskulut 600 €

RX 450h
alk. 80 776,65 €

Sisältää toimituskulut 600 €

RX 450h L
alk. 90 341,63 €

Tiistain lähtöajat oli varattu iltapäiväksi, joten ennen kierrosta oli
hyvin aikaa tutustua hotellin monipuolisiin palveluihin. Iltapäivän
pelikenttänä meillä oli ihan hotellin kupeessa sijaitseva Tahkon Old
Course, jonka upeat järvimaisemat eivät jättäneet ketään kylmäksi. Pikku miinuksena mainittakoon, että väylät olivat melko kuivia,
koska kentällä oli ollut kasteluongelmia. Se ei kuitenkaan haitannut
ensimmäisen kisapäivän voittajaa Irrin Jounia, joka pelasi hienot
38 pistettä.

Iltaruokailun ja hyvin nukutun yön jälkeen olikin aika laittaa kamat
kasaan ja suunnata Tahkon toiselle kentälle, New Courselle, joka
koostuu kahdesta 9-reikäisestä kentästä. Hyväkuntoiset väylät
siivittivätkin osan porukkaa huipputuloksiin, joista mainittakoon
Marko Pentti (40 pistettä), Maria Ouni (39) ja Antti Kärki (37).
Kaikki hauska loppuu aikanaan ja klubilla nautitun lounaan jälkeen
olikin kotiinlähdön aika.
Paluumatkan aikana palkittiin kaksipäiväisen kisan kolme parasta.
Ensimmäisen sijan ja jokavuotisen kiertopalkinnon itselleen lunasti
Marko Pentti 72 pisteellä (32+40). Kakkossijalle samalla yhteispistemäärällä pelasi Jouni Irri (38+34)ja kolmanneksi Maria Ouni
(32+39) vain pisteen herroille jääneenä.
Suurkiitokset vielä kaikille mukana olleille mukavasta reissusta! Laittakaahan jo tässä vaiheessa kalenteriin ylös ensi kesän
klubimatkan ajankohta 20.-22.7.2020. Silloin on taas luvassa uusi
reissu ja uudet kujeet!
Irene Eino
klubitoimikunnan puheenjohtaja

Sisältää toimituskulut 600 €

LEXUS TAMPERE
Hatanpään valtatie 38, Tampere
03 2440 111
Avoinna ma–pe 9–18, la 10–14
www.lexustampere.fi

Tutustu voimassaoleviin kampanjoihin ja varaa koeajo osoitteessa lexus.fi
UX 250h CO2 120–137 g/km, EU-yhd. kulutus 5,3–6,0 l/100 km. NX 300h CO2 160–172 g/km,
EU-yhd. kulutus 7,1–7,6 l/100 km. RX 450h CO2 173–179 g/km, EU-yhd. kulutus 7,6–7,9 l/100 km.
RX 450h L CO2 183 g/km, EU-yhd. kulutus 8,0–8,1 l/100 km. Arvot perustuvat uuteen WLTP-mittaustapaan.
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Aktiivinen naisten kausi

Junioreiden kilpailukausi oli aktiivisin pitkään aikaan

Naistoimikunnan vilkkaaseen toimintakauteen on sisältynyt tapahtumia ja toimintaa omalla kentällä, mutta myös monenlaista yhteistä tekemistä alueen muiden kenttien naistoimikuntien kanssa.

Kauden kovin suoritus nähtiin Vierumäellä kesäkuussa. Kansainvälisen juniorikilpailun (Finnish International Junior Championship)
yhteydessä ratkottiin alle 14-vuotiaiden Suomen mestaruus. Kilpailun parhaana suomalaisena LGV:n Niko Salmi voitti SM-kultaa.

Kausi aloitettiin jo perinteisellä Samppanja scramblella. Joka
toinen torstai pelattiin eri teemoilla naisten pelejä ja osallistuimme
Pirkanmaan LadyCupiin. Mestaruuskilpailuissa näimme hienoja
onnistumisia ja koimme paljon muuta mukavaa koimme aikana.
Uskon, että jokainen meistä on kokenut kesän aikana onnistumisen ja ilon tunteita tämän mukavan harrastuksen parissa.

Menestystä saavutettiin myös muissa kilpailuissa. Future Tourilla
seuramme juniorit Miikka Honkanen, Oskari Knuutila, Niini Knuutila
ja Jasmin Ranta-aho pelasivat läntisen alueen osakilpailuja. Miikka
Honkanen voitti P16-sarjan alueellisen rankingin ja Jasmin Ranta-aho sijoittui T16-sarjan rankingissa yhdeksänneksi.

Naisten päätöskilpailu saatiin kisata aurinkoisessa säässä loistavakuntoisella Pirunpellolla. Mukana oli parisenkymmentä naista.
Erityisesti ilahduttavaa oli, että mukaan oli uskaltautunut konkarikisaajien lisäksi joukko uusia ja vähemmin kisanneita naisia. Kaikissa
naisten tapahtumissa on ollut tavoitteena aktivoida mukaan myös
aloittelijoita, ja siinä olemme mielestäni onnistuneet hyvin.

Nuorille junioreille tarkoitettu Pirkanmaan Junnutour pelattiin seitsemän golfseuran kesken. Lakeside Golf saavutti seurana kaikkien
aikojen parhaan sijoituksen olemalla kiertueella kolmas. Kiertueella
seuraamme edustivat kauden aikana Konsta Frantsila, Eeva Haapanen, Daniel Heikkilä, Max Holopainen, Hilla Holopainen, Paavo
Kulo, Mikko Manner ja Eveliina Päivärinta.

Toivonkin, että näemme ensi kesänä entistä enemmän aktiivisia
naisia Lakesiden upeilla kentillä.

Juniorit harjoittelivat kauden aikana tuttuun tapaan kahdessa
tasoryhmässä tiistaisin. Lisäksi aktiivisimmille järjestettiin ohjattua
harjoittelua perjantaisin, sekä peliharjoituksia viikoittain. Ohjatut

Naistoimikunnan puolesta mukavaa loppuvuotta toivotellen

viikkoharjoitukset jatkuivat syyskuun loppuun saakka. Viimeisissä
harjoituksissa vietettiin yhdessä päättäjäisiä kisaillen kentällä ja
nauttien klubiravintolan antimista. Kauden aikana viikkoharjoituksiin osallistui yhteensä noin 30 junioria. Junioreiden harjoittelusovellukseen kirjattiin kesän aikana yli 250 harjoitusmerkintää.
Kauden aktiivisimpina palkittiin Eeva Haapanen ja Max Holopainen. Harjoittelusovellus sai junioreiden parissa varsin positiivisen
vastaanoton ja sitä pidettiin helppokäyttöisenä ja hyödyllisenä.
Se keräsi huomiota myös Lakesiden ulkopuolella ja syksyllä sitä
päästiin esittelemään Suomen Golfliitolle. Sovelluksen käyttö ja
kehitys jatkuu myös ensi kaudella.
Kiitos hienosta golfkesästä 2019 junioreille ja nähdään taas harkoissa talvitreenien startatessa! Lisätiedot niistä löydät Lakesiden
verkkosivuilta, kunhan päivämäärät selviävät.
Jukka ja Tuomas

Pia Segerman
naistoimikunnan puheenjohtaja
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KIPU EI KUULU KENTÄLLE
Golfkierroksella tulee helposti käveltyä yli 10 kilometriä, ja siihen lajin tehokkuus liikuntamuotona pitkälti
perustuukin. Jos kävely tuntuu kivuliaalta jo ensimmäisen reiän aikana, liikunnallisen hyödyn lisäksi menetetään myös iso osa pelin luonteesta ja viehätyksestä. Golfkärryyn turvautumiselle on kuitenkin olemassa
vaihtoehto, jonka toimitusjohtaja Jukka Lylykorpi valitsi. Kun nivelrikko alkoi haitata hänen peliään, hän
meni tekonivelleikkaukseen Coxaan.

L

ylykorven elämä on ollut aina erittäin
liikunnallista. Tyypilliseen viikkoon sisältyy yksi tai kaksi golfkierrosta sekä
tennisvuoroja ja kuntosalikäyntejä. Urheilun
harrastaminen muuttui kuitenkin vaikeaksi,
kun lonkkakivut alkoivat vaivata. Golfkierroksella kaverit huomauttivat Lylykorven selvästi ontuvan.

”Jos peli ei kulje, nuku ainakin hyvin,
tai jos kulkee, nuku silti.”
Mikko Kuuppo
COO, Operatiivinen johtaja

”Itse en ollut ontumista huomannut. Se oli
tullut pikkuhiljaa. Sitten olin vain alkanut
ottaa särkylääkettä ja ajaa kierrosta autolla”,
Lylykorpi kertoo.

”Kokemus tuo varmuutta”

Takaisin entiseen elämään

48-vuotias Lylykorpi ei ollut valmis menettämään aktiivista elämänotettaan ja halusi pystyä golfaamaan ilman kipua. Siksi leikkausvaihtoehtoon päädyttiin yhdessä Tekonivelsairaala Coxan ortopedin kanssa.

Lylykorpi teki ensimmäisiä lenkkejä uudella
lonkallaan jo leikkauspäivän iltana. Kahden
viikon päästä hän käveli sujuvasti. Hän lisäsi
liikuntaa pikkuhiljaa, ja pari kuukautta leikkauksen jälkeen hän sai viimein kauan odottamansa luvan harrastaa liikuntaa normaalisti. Kipulääkkeet hän oli jättänyt pois lähes
kokonaan jo viikkoja sitten.

Hoitopaikan valinta ei ollut vaikea: ”Annoin
mielelläni lonkkaoperaationi sellaisen lääkärin
käsiin, joka on keskittynyt nimenomaan tekonivelleikkauksiin ja joka on tehnyt satoja vastaavia leikkauksia. Kokemus tuo varmuutta.”

”Sovimme ortopedin kanssa jälkitarkastuksessa, että jätetään kolmiloikkaamiset ja
lentopallon pelaamiset muille, mutta muuten saa touhuta ihan mitä vain”, Lylykorpi
kertoo tyytyväisenä.
Nyt hän odottaa innolla golfkauden alkua ja
viheriölle palaamista – tällä kertaa ilman kipua.

Coxassa jokainen
työntekijä tietää
mitä on tekemässä.
– Jukka Lylykorpi, 48

Haittaako kipu sinunkin peliäsi?
Testaa Coxan sivuilla voisiko tekonivelleikkaus sopia sinulle! Löydät
sieltä myös Lylykorven koko tarinan
videoina. www.coxa.fi
Coxa – Tekonivelkirurgian koti.
Elämänilo asuu täällä.

HYVÄT UNET ISKUSTA – LÖYDÄ LÄHIN MYYMÄLÄSI & VERKKOKAUPPA isku.com
Niveltie 4, Tampere | 03 3117 8023 | www.coxa.fi
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Samaan aikaan reissumme kanssa sattuivat olemaan jääkiekon
MM-kisat. Suomen ja Ruotsin välistä peliä seurattiin ulkoterassilla
isolta screeniltä. Lämmintä totia kului, mutta voittokin tuli! Paluumatkan ikimuistoinen hetki koettiin, kun laiva saapui Helsingin
satamaan ja samaan aikaan päättyi Suomen ja Venäjän välieräpeli.
Väki odotti ulospääsyä laivasta ja samalla jotkut alkoivat laulaa
Finlandia-hymniä, johon kaikki yhtyivät. Ei kuulunut yhtään laukkujen kolinaa, kun hiljaisessa laivan aulassa ja portaikossa kaikui:
”Oi katso Suomi, sinun päiväs koittaa...” Meni siinä kylmät väreet
selkäpiissä yhdellä jos toisellakin.
Yhtä varmaa kuin verot ja kuolema on myös syysretki, joka nyt
tehtiin lähelle Hämeenlinnaan, jolloin ei ollut bussissa istumista
rasitteeksi asti. Hämeenlinnassahan hyviä kenttiä on useita ja me
pelasimme nyt Tawastin ja Everstin. Siinä välissä kävimme sotamuseossa, joka on ehdottoman mielenkiintoinen paikka käydä,
jos on kiinnostunut sotiemme historiasta. Tälläkin reissulla meitä
oli bussillinen väkeä liikkeellä ja kyllä reissussa on vaan hedelmällistä aikaa istua iltaa ja tutustua syvemmin pelikavereihin. Parin
GT:n jälkeen löytyy yllättävän paljon uutta jo ennestäänkin tutusta
pelikaverista.
Kauden mittaan seniorit olivat myös vahvasti mukana kenttien
kunnostustalkoissa ja erilaisissa talkootehtävissä isommissa kisoissa. Forecaddiena ja tulospalvelutehtävissä, kun apua tarvitaan
kisojen sujuvaan läpiviemiseen. Homma kun homma käy, kun on
ennenkin oltu.

Liikkeellä luonnostaan – senioreiden toimintakausi
Kielitoimisto määrittelee sanan seniori näin: ”järjestön tms. vanhemmasta tai ikäjäsenestä; urh. harv. juniorivaiheen ohittaneesta,
täysi-ikäisestä urheilijasta”. Tästä voimme siis päätellä, että seniori
ei siis tarkoita seniiliä oritta tai jotakin muuta humoristien keksimää
määritelmää, joita aina silloin tällöin kuulee.
Lakesiden seniorien kausi 2019 oli taas puuhakas ja toimintarikas,
aivan kuten se on ollut viime vuosina muutenkin. Toiminta niin
täällä kuin muuallakin on aina tekijöidensä summa – ja sitä on riittänyt! Kuten kielitoimisto asian ilmaisee, juniorivaiheen ohittaneilla
on yleensä elämä jonkinsortin järjestyksessä. Näin ollen aikaa on
käytettävissä oman elämän elämiseen, harrastuksiin ja ehkä jopa
voi hieman nauttiakin maailman tarjoamista mahdollisuuksista.
Meillä on jo useita satoja 50 vuotta täyttäneitä jäseniä klubissamme ja näistä noin 150 on hyvinkin aktiivisia osallistumaan kaikkeen
toimintaan. Tätä toimintaa meillä koordinoi senioritoimikunta
- hyvinkin vaihtuvalla miehityksellä. Pääkaliffina on viime vuodet
häärinyt Aholan Heikki, joka onkin osannut rakentaa virikkeellistä
toimintaa kaudesta toiseen.
Tämän harrastustoimen luonteesta johtuen toiminta pääasiallisesti
tapahtuu sulan maan aikaan, niin tälläkin kaudella. Kuten kaikki
hyvin muistavat, kauden aloitus eli nykykielellä ”kick off” tapahtui
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toukokuun ensimmäisenä maanantaina. Siitä alkoivat kauden
seniorimaanantait ja niitä riitti virallisesti aina syyskuun loppuun asti
ja epävirallisesti vielä senkin jälkeen. Tämä puuhapäivä maanantai
kasvoi nyt suuriin mittoihin. Parhaillaan kesällä oli 104 osallistujaa
ja keskimäärinkin noin 80 pelaajaa – myös naisia on ollut mukana
kasvavassa määrin. Maanantaipelit ovat oivallinen tapa aloittaa
uusi viikko pelillä ja klubilounaalla, kun samalla kuulee uusimmat
kuulumisetkin. Kyllä kierroksen jälkeen lounaalla kuuluukin sen
sortin puheensorina, että selvästi asioita on, myös pelikierroksen
ulkopuolelta!
Yhdessäoloon ja golfinpeluuseen on helppo yhdistää sitten myös
matkailu, ja sehän senioreilta käy! Toukokuun kolmantena sunnuntaina sitä sitten taas lähdettiin nyt jo perinteiselle Baltian turneelle.
Bussi oli täynnä ja kuski uusi, mutta hyvin sitä huristeltiin Eestin
läpi Riikaan ja myös takaisin. Mennessä pelattiin Niitväljän kenttä,
jossa tämän jutun kirjoittaja pelasi kauden parhaan kierroksensa.
Kyseessä on siis hyvä kenttä. Riikassa vuorossa olivat sitten Ozo
ja upouusi Jurmalan kenttä. Jurmala on selvästi isolla rahalla tehty
tyylikäs kokonaisuus klubitaloa myöten. Tosin ravintolan portaissa
ollut kyltti ”ei golfkengillä ravintolaan” hieman mietitytti, mutta se
lienee tarkoittanut piikkikenkiä. Mielestäni ainakaan meidän porukasta ei kukaan mennyt sukkasillaan sisään.

Klubia edustettiin Pirkanmaan alueen seniorikisoissa ja hyvin
sielläkin pärjättiin. Voitettiin se, mitä joukkueena oli voitettavissa.
Omissa senioreissamme kun on ihan valtakunnan mittapuunkin
mukaan eliittipelaajia mukana.
Kuten Heikki totesi senioreiden kauden päätöstilaisuudessa, ensi
kevään avausmatkaa suunnitellaan jo. Pärnun kentät kutsuvat
toukokuussa, mutta se on sitten jo uuden tarinan paikka.

Senioreiden
kausikilpailun tulokset

Tervetuloa toimintaan kaikki seniorit myös ensi kaudella! Silloin
siitä tulee sellainen itsetehdyn oloinen, sopivasti kotikutoinen.

N
1. Laine Hanna-Lea		
2. Kuorilehto Marjukka		
3. Oittinen Hilkka			

260 pistettä
259 pistettä
258 pistettä

Senioritoimikunnan puolesta
Keijo Laine

M50
1.Kärki Antti ja Lähdekorpi Kari
3.Malinen Jaakko			

288 pistettä
282 pistettä

Lopuksi vielä huumoria. Seniorimatkoilla meidän Jouni on totuttanut porukan melkoisen roisiin vitseihin. Sellaiseen en pysty,
eivätkä ne kirjoitettuna toimisikaan, mutta hieman sinnepäin silleen
vienosti:

M65
1. Huotari Seppo			
2. Rajakallio Samuli		
3. Lindeman Kalle			

281 pistettä
271 pistettä
265 pistettä

Senioripariskunta oli tutustumassa maatalousnäyttelyyn Oripään
Okrassa. Siellä palkittiin monenlaisia asioita, muiden muassa Varsinais-Suomen paras siitossonni nimeltään Hannibal. Kuuluttaja
totesi perusteluissa, että Hannibal on pystynyt astumaan 10 kertaa päivässä. Senioripariskunnan emäntä tökkäsi isäntää ja kysyi,
että kuuliko tämä. Isäntä vaivaantui kovasti ja huusi kuuluttajalle,
”notta astuiko se koko ajan samaa lehmää?”. Siihen kuuluttaja
vastasi ”ei tietenkään”. Isännälle palasi hymy kasvoille ja tämä
tökkäsi puolestaan emäntää, jotta ”kuulitko”…

M70
1. Mikkonen Raimo		
2. Kiiveri Jorma			
3. Pöyry Heimo			

286 pistettä
285 pistettä
281 pistettä

M75
1. Pälviranta Tuomo		
2. Löytökorpi Mikko		
3. Tuominen Raimo		

283 pistettä
273 pistettä
264 pistettä
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Golffarin talvi kotimaassa
Useilla golfmailat ovat tällä hetkellä talvisäilössä odottamassa seuraavaa kevättä. Talven aikana olisi kuitenkin mahdollista jatkaa harjoittelua, vaikka harjoitteluympäristö ei vetäisikään vertoja Lakeside Golfin kesän
harjoitusalueille.

muutamia harjoitteita – säännöllisesti. Kehitystä pitäisi huomata jo
muutaman harjoituskerran jälkeen. Kohtuullisella harjoittelumäärällä jotain tiettyä pelin osa-aluetta on siis mahdollista viedä paljonkin
eteenpäin.

Fyysisten ominaisuuksien harjoittelua ei myöskään kannata talven
aikana unohtaa. Tulevana vuonna olemme jälleen hiukan aikaisemLähellämme on useita golfhalleja, jotka mahdollistavat golfin
paa kokeneempia golffareita – mutta olemmeko myös hiukan kanharrastamisen ympärivuotisesti. Tästä huolimatta varsin harva
keampia ja voimattomampia? Näin käy helposti, jos liikunta ja itharrastaja osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
sestä huolehtiminen ”unohtuu” talven aikana. Golflyönnin teknisen
Tämä on toki ymmärrettävää: halliharjoittelussa pelinomaisuus
suorittamisen ja etenkin pelaamisen kannalta olisi hyvä, jos pelaaja
ja ympäristö eivät koskaan vedä vertoja
onnistuisi kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan.
kesäkauden ympäristölle. Kaikki meistä kuiKokemusvuosien karttuessa tämä alkaa käydä
tenkin tietävät, että talvikauden harjoittelulla
joka vuosi vaikeammaksi, mutta mahdotonta
voi hyvin vaikuttaa seuraavan golfkauden
Tuomaksen mukaan
se ei ole. Omasta fyysisestä kunnosta huolehsuorituksiin.
jokaisen golfarin
timinen vähentää myös loukkaantumisriskiä ja
näin ollen mahdollistaa rakkaan harrastuksen
tulisi
jatkuvasti
Monet liittävät mielikuvissaan golfhallisjatkamisen.
sa harjoitteluun vahvasti lyöntitekniikan
kehittää pieniä asioita
kehittämisen. Joskus jopa huomaa, että
omassa lyönnissään.
Golflegenda Gary Player on tiivistänyt golfin
talviharjoittelua markkinoidaan hyvänä
harjoittelun mielestäni varsin osuvasti:
mahdollisuutena ”suurelle svingiremontil”Olen pelannut ammattilaisgolfia 63 vuotta ja
le”. Pelaajana minulle ei ole tehty koskaan
voittanut sinä aikana 165 kilpailua. Olen tehnyt valtavasti töitä
suurta svingiremonttia eikä se kokemuksieni mukaan sovi monelle
oman lyöntini eteen ja jokaisen kilpailun olen saavuttanut erilaiselle
muullekaan pelaajalle. Sen sijaan jokaisen golfarin tulisi jatkuvaslyönnillä ja ”fiiliksellä”. Toki tässä on ollut myös johdonmukaisuutti kehittää pieniä asioita omassa lyönnissään. Tekemällä näin,
ta. Mutta olen aina pyrkinyt löytämään oman lyöntini. Vaikka olen
pelaajalle tuskin tuleekaan koskaan tarvetta tehdä suurempaa
yksi maailman eniten golfpalloa lyönyt golffari, en omista omaa
muutosta lyöntitekniikassa. Kun omaa lyöntitekniikkaa kehittää vägolflyöntiäni. Joudun maksamaan siitä vuokraa säännöllisesti.”
hitellen, helpottaa se myös lyöntien toteuttamista kentällä. Kentällä
joudumme kuitenkin jatkuvasti sopeuttamaan lyöntiämme erilaisiin
Kannustan jäsenistöämme käymään talvikaudella ”maksamassa
tilanteisiin ja olosuhteisiin.
vuokraa” omasta lyönnistään joko golfhalleissa tai muuten liikkumalla. Näin olemme golfkauden 2020 jälkeenkin jotain muutakin
Lajiominaisuuksien kehittäminen vaatii aina suunnitelmallisuutta.
kuin vain hiukan kokeneempia golffareita.
Pallojen lyöminen rangella tai golfhallissa ilman suunnitelmaa ei
kehitä meitä pelaajina kovinkaan tehokkaasti. Suosittelen valitseTuomas Seppälä
maan yksinkertaisen kehityskohteen ja tekemään siihen liittyen

Talviharjoittelumahdollisuuksia sisällä ja ulkona
Kotimaisten pelikausien välillä golfia voi harrastaa niin sisällä kuin
ulkona. Tässä kootusti lähialueemme talviharjoittelupaikkoja talvipäivien varalle, hyviä harjoituksia!
GOLF SKYN HARJOITUSHALLI
Kodin Terran naapurissa Kolmenkulmassa osoitteessa
Juhansuonkatu 6, Nokia
www.golfsky.fi
FUTURE GOLFIN HARJOITUSHALLI
Travallen kiinteistössä Jankassa osoitteessa
Vehnämyllynkatu 39, Tampere
www.futuregolf.fi
EAZYGOLF TRAINING CENTER
Aiemmin Golfdaddy Indoor Center, Messukylässä sijaitseva
harjoitushalli osoitteessa Kirkonmäenkatu 15, Tampere
www.golfdaddy.fi
GOLFSTUDIOS POWERED BY TRACKMAN
Harjoittelua ja simulaattorigolfia Trackman-laitteiden avulla
Ylöjärvellä osoitteessa Mestarintie 1 LH 10, Vuorentausta.
Käytettävissä 24/7!
www.golfstudios.fi
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PITKÄJÄRVI GOLF AKATEMIA
Pitkäjärven urheilupuistossa osoitteessa
Urheilutie 30, Kokemäki
www.pitkajarvigolfakatemia.fi
Kunnon talvikelien saapuessa pelaamaan pääsee myös ulkona!
JÄMI TALVIGOLF
Talvigolfkenttä Jämin talviurheilukeskuksessa osoitteessa
Jämintie 659, Jämijärvi
www.talvigolf.fi

Senioreille ja junioreille järjestetään ohjattua talviharjoittelua
tammikuun loppupuolelta alkaen. Harjoitusajoista ja –paikasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä.
Talviharjoittelusta kiinnostuneita junioreita pyydetään
ilmoittamaan kiinnostuksestaan joko Tuomakselle tai
Jukalle!
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Ammattimaista kentänhoitoa Lakesidessa

Kenttämestarin vuosikello

Suomen olosuhteissa kentänhoito on tunnetusti vahvasti säiden
armoilla ja talvi on luonnollisesti haastavinta aikaa kentälle. Aina sääolosuhteiden muuttuessa Ora kiertää kentällä, kaivelee viheriöitä näkyviin, tarkkailee, nuuskii. Onko viheriöille muodostunut jäätä tai haisevatko ne mädältä kananmunalta? Haju olisi paha merkki, johon on
reagoitava mahdollisimman pian. Säiden mukaan päätetään, milloin
lumi poistetaan viheriöiltä, milloin ne harsoitetaan ja milloin on oikea
aika hiekoittaa väylät. Kevään hoitotoimenpiteiden oikea-aikaisuus on
kentän koko kesän kunnon kannalta kriittinen menestystekijä.

Hyväkuntoinen kenttä on kaikkien golffareiden mieleen ja yksi tärkeimmistä
myyntivalteista puhuttaessa vieraspelaajista. Siksi ammattimainen kentänhoito
on avaintekijä ja vaikuttaa suuresti kentän talouteen sekä osakkaiden ja jäsenien tyytyväisyyteen. Meillä Lakesidessa on 100 hehtaaria hoidettavaa, joten
siinä riittää suunniteltavaa ja organisoitavaa. Miten homma siis hoidetaan?
Kuka meidän kenttiemme hoitoa ohjaa?

No Ora – Karkusta kotoisin oleva Ora Paloheimo aloitti kentillämme
peruskoulun 9. luokan TET-harjoittelussa. Siitä innostuneena hän
haki kesätöihin kentälle ja sille tielle mies on jäänyt. Tosin alan koulutusta Ora on hankkinut sen jälkeen paljon, jotta voi tehdä työtään
mahdollisimman hyvin. Nyt hän ohjaa kenttähenkilöstöä, jossa kesän
hektisimpään aikaan työskentelee hänen lisäkseen 14 henkilöä.

Mistä tietotaitoa on hankittu ja miten sitä ylläpidetään?

Golfkentänhoitajan tutkinnon Ora suoritti Vierumäellä vuonna 2000.
Mies ei tyytynyt tähän, vaan haki ja pääsi ensimmäiseen Suomessa
järjestettyyn golfkenttämestarin erikoisammattitutkintoon johtavaan
koulutukseen. Golfkenttämestarin ammattiin Ora valmistui vuonna
2004. Ennen tätä hän oli jo hankkinut sähkövoimatekniikan mekaanikon tutkinnon. Sähkömekaanikon taidot ja sähköurakointioikeudet
ovatkin todella erinomainen osaamisalue kentänhoitotyössä. Niinpä
erilaisten sähköisten vikojen etsiminen tapahtuu Oralta käden käänteessä.

Tuon ensimmäisen kenttämestarikurssin suorittaneet sijoittuvat tällä
hetkellä eri kentille ympäri Suomen. Porukka pitää yhä tiiviisti yhtä ja
tottakai kuulumisiakin vaihdetaan, mutta tärkein asia on ammatillinen
intressi aina parempaan kentänhoitoon. Porukan kesken vaihdetaan
kokemuksia ja tietoja uusista tuotteista ja toimintatavoista ja niiden
soveltuvuudesta. Yhdessä käydään myös pelaamassa golfia muutaman kerran vuodessa, jolloin päästään kasvotusten vaihtamaan
ajatuksia ja arvioimaan myös muiden kenttien kuntoa.

Viheriöleikkureiden vaihdettavissa olevia teräyksiöt - valmiina hommiin!
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Ora joukkoinen pitää Lakesiden kentät
kunnossa.

Säännöllisin väliajoin myös alan maahantuojat ja tavarantoimittajat
ovat paikalla yhteisissä tapaamisissa. Silloin alalla pitkään olleet
kokeneet kenttämestarit pääsevät tutustumaan markkinoille tulleisiin
uusiin tuotteisiin ja tekniikoihin. Asiantuntevien kenttämestarien kysymykset ja toiveet otetaan myös huomioon ja tavarantoimittajat ovat
valmiita kehittämään tuotteitaan täkäläisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin
sopiviksi.

Kenttämestarin toimenkuva on laaja ja mielenkiintoinen

Hän vastaa kentän hoidosta sekä kenttähenkilöstö-, lannoitus- ja
investointisuunnitelmista. Tehtäviin kuuluu myös budjettiehdotuksen
laatiminen kuluneen kauden kokemusten perusteella. Suuremmat
hankinnat valmistellaan niin ikään syksyllä ja kilpailutetaan talven mittaan. Tiivis yhteistyö toimitusjohtajan kanssa on avainasia ja yhteistyö
Johannan kanssa sujuu todella hyvin.
Henkilöstöasiat vaativat jatkuvasti huomiota, sillä valtaosa kentänhoitajista työskentelee kausiluontoisesti eikä ole varmaa, ovatko he
käytettävissä seuraavalla kaudella. Kokeneet kentänhoitajat ovat tiimille arvokkaita, sillä ns. kantaporukalla pystytään hommat tekemään
paljon tehokkaammin.

ja viikkokohtaisella kalenterilla. Kaikkiaan sadettajia on noin 2.000
kappaletta ja ne kattavat 40 hehtaarin kokoisen alueen. Rikkoutuneet sadettimet korjataan itse. Leikkaaminen on hoitotöistä pelaajille
näkyvin osa, ajankohdasta riippuen leikkurit liikkuvat kentällä 5 – 7
päivänä viikossa. Viheriöllä työskennellään millimetrin osien tarkkuudella, muualla riittää millin tarkkuus.

Syksyn tullessa väylien ja karheikkojen leikkuuta vähennetään ja
leikkuukorkeuksia nostetaan kaikilla hoidettavilla pinnoilla. Väylät
holkki-ilmastetaan seuraavana keväänä tehtävää hiekoitusta varten.
Lisäksi viheriöt hiekoitetaan ja syväilmastetaan. Tällä pyritään varmistamaan, että vesi ei jää missään vaiheessa makaamaan viheriön
Tärkeimmät heinän kasvuun vaikuttavat tekijät ovat lämpö, ilma, vesi
pinnalle aiheuttaen pahimmillaan jääpoltetta.
ja valo. Koko kentänhoito perustuu tähän
Syksyyn ajoittuu myös kastelujärjestelmien
jo peruskoulussa opetettuun fotosynteesiin.
tyhjentäminen, jotta pakkanen ei riko putkia ja
Näiden kasvutekijöiden ohella on tärkeää
Syksyllä tehdään
sadettimia. Syksyn aikana tehdään suunnitelmat
huolehtia ravinteiden oikeasta suhteesta.
ja lannoitetilaukset seuraavalle kaudelle, läpiVuosittain tehdään maa-analyysi kummassuunnitelmat ja lannoitekäydään kaikki koneet ja muut kenttätarvikkeet
takin kentästä. Näytteitä otetaan heinän
tilaukset seuraavalle
sekä tilataan tarvittavat varaosat.
juuristoa myöten lyöntipaikoilta, väyliltä ja
kaudelle. Läpikäydään
viheriöiltä ja vaasalainen SeiLab analysoi
Talvella sitten tehdään isommat konehuollot ja
näytteet. Tulosten pohjalta Ora luo lannoitekaikki koneet ja muut
tarvittavat korjaukset seuraavaa kautta varten.
suunnitelman ja tarvittaessa sekoittaa myös
kenttätarvikkeet sekä
Kaikkiaan konekantaan kuuluu seitsemän viheoman lannoitteen. Koko kauden ajan säiden
tilataan tarvittavat
riöleikkuria, kaksi leikkuria lyöntipaikoille, neljä
muuttuessa tarkkaillaan lannoituksen tarpeelväyläleikkuria, yksi semiraffikone, kaksi raffileiklisuutta heinän värin ja olemuksen perusvaraosat.
kuria sekä bunkkerikone. Lisäksi konekantaa
teella. Kasvu pyritään pitämään maltillisena
täydentävät kaksi monitoimiajoneuvoa ja kolme
ja säätelemään sitä aina, kun sääolosuhteet
traktoria lisälaitteineen. Tämän lisäksi myös pallonkeruuseen ja kensen mahdollistavat. Lannoituksen ja muiden hoitotoimenpiteiden
tällä liikkumiseen on omaa kalustoa. Kaikki leikkureiden teräyksiköt
tasapainottaminen on olennaista niin ekologiselta kuin taloudelliselta
teroitetaan kuntoon uutta kautta varten. Yhden teräyksiön teroitus
kannalta. On tärkeää, että vesistöä ei kuormiteta ja siksi vesialueiden
kestää kahdesta tunnista kahdeksaan tuntiin terästä ja sen kunnosta
lähellä olevia alueita ei lannoiteta. Vesistön tilaa mitataan kahdesti
riippuen. Maksimissaan yhdellä terällä voidaan sitten leikata jopa
vuodessa ja näytteet ottaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu100 hehtaarin ala. Kesän aikana jokaisella kentänhoitajalla on oma
yhdistys. Huomattava on myös taloudellinen puoli, sillä golfkentille
vastuualueensa ja nimikkokoneensa ja jokainen pitää huolta omasta
räätälöidyt lannoitteet ovat arvokkaita ja ne muodostavat henkilöstökoneestaan tehden muun muassa öljynvaihdot itse. Öljyt vaihdetaan
kulujen jälkeen suurimman yksittäisen menoerän kentänhoidossa.
100 tunnin ajon jälkeen. Kentänhoitokoneet ovat todella kalliita,
Kesän säät määräävät paljon ja sadetuksen osalta kenttää hoidetaan mutta hyvällä huollolla ja huolenpidolla koneiden käyttöikä saadaan
pitkäksi. Meillä käytössä on yli 20 vuotta vanhoja ja edelleen täysin
kellontarkasti. Pirunpellon puolella sadettajien ohjaus voidaan hoitaa
käyttökelpoisia laitteita!
myös kännykän kautta sovelluksen avulla. Järvenrannassa taas
kastelunohjaus tehdään automaattien avulla neljässä eri lohkossa

Teräyksiköiden kunto tarkistetaan päivittäin testaamalla, kuinka hyvin ohut paperi leikkaantuu.

Pikkukampa, jolla on jo ilmastoitu 18 viheriötä.

Jatkuu!
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Sujahda parhaimpiisi ja pakene syksyn
harmautta Tampere-taloon! Värikkäästä
tarjonnastamme löytyy varmasti jokaiselle
sopiva juhlatunnelman virittäjä. Tervetuloa
vuoden pirskahtelevimpiin bileisiin!

14.11. KAIKKI ÄITINI, KAIKKI TYTTÄRENI
28.11.-29.11. ULLA TAPANINEN,
LAVA-AMMUNTAA VI
5.12. DRAG-LEIDIT LAVALLA
11.12. SUKLAASYDÄN
-NÄYTTÄMÖKONSERTTI

13.12.

13.12. PIENTÄ LAITTOA
-PARISUHDEKOMEDIA
16.12. CLUB FOR FIVE – JOULUNA 2019
18.12. KARI TAPIO – 15 KESÄÄ
-LAULUNÄYTELMÄ

PIENTÄ LAITTOA
-PARISUHDEKOMEDIA

TUTUSTU JUHLAKAUDEN OHJELMISTOON JA TARJOILUIHIN: TAMPERE-TALO.FI/PIKKUJOULUT

KYSY RYHMÄALENNUSTA!
ryhmamyynti@tampere-talo.fi
p. 03 243 4501 (ma-pe klo 10-16)

Janne Kursi tekee kausihuoltoa.

@TAMPERETALO

Liput myynnissä Tampere-talon lipunmyynnissä
sekä Lippupisteen verkkokaupassa ja myyntipisteissä.

Mitä ruohoa esiintyy meidän kentillämme?

Nata, rölli ja nurmikka ovat heinälajeja, joita kentillämme esiintyy.
Viheriömme ovat niin sanottuja sekaviheriöitä, joissa on rönsyrölliä,
nataa ja kylänurmikkaa. Kylänurmikka on luonnonkantainen yksivuotinen heinä, joka pyrkii leviämään ja valtaamaan tilaa, mutta eri hoitotoimenpiteillä se pyritään pitämään kurissa. Luonnonkantaisena kylänurmikka sietää pohjoisia oloja hyvin ja sen kasvu alkaa jo viileässä
säässä aikaisemmin kuin natan ja röllin. Täydennyskylvöjä tehdään
vuosittain keväällä tai syksyllä ja niitä valmistellessa päätetään, mitä
ruoholajia kulloinkin kylvetään, jotta viheriön kunto saadaan säilymään mahdollisimman hyvänä. Markkinoilta löytyy valmiita siemenseoksia ja toisaalta puhtaita lajikkeita, joita Ora käyttää sekoittamalla
niistä itse sopivia siemenseoksia.

Summa summarum

Me golffarit odotamme hyväkuntoista kenttää. Toki itsekin jokainen
meistä voi tiettyihin kentänhoitotoimenpiteisiin vaikuttaa. Mutta
moniko meistä on tullut miettineeksi, mitä kaikkea ammattimainen
kentänhoito pitää sisällään? Sääolosuhteiden kanssa tasapainottelua ja koneiden käytettävyyden ylläpitämistä sekä kaiken edellisen
optimaalista ajoittamista. Koneita ja miehiä pyörii molemmilla kentillä
ympäri viikon. Kentänhoitotoimenpiteet vaihtelevat, joten töiden
suunnittelu ja organisointi, materiaalien tilaaminen sekä konekannan
ennakkohuollot ja tarvittavat korjaukset ajoitetaan kilpailujen ja säiden
mukaan.

GOLF BALATAN
Kelaleikkureiden teroituskoneella huolehditaan teräyksiköiden terävyydestä.
Jukka Vihakas hoitaa teroituksen.

pe-su 13.-15.12.2019 klo 9-17

Kiitos ja hatunnosto Oralle ja hänen ammattitaitoiselle tiimilleen tämänkin kauden hyväkuntoisista kentistä!

Kaikki sadettajat huolletaan oman henkilöstön toimesta.
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Lakeside Golfin klubitalolla

Myyjäisissä on tarjolla paljon muutakin
kuin perinteistä proshop-tavaraa, kuten
jouluruokia ja leivonnaisia, talon
sinappia, käsitöitä ja joulukoristeita.
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Entä pidemmän ajan suunnitelmat?
Mielestämme Golf Balatan konsepti on Suomessa täysin muista
poikkeava. Olemme ylivoimaisesti isoin käytettyjen mailojen myyjä
Suomessa. Toivomme jopa saavamme hyviä vaihdokkeja asiakkaan
ostaessa uusia mailoja. Meillä hyvä kiertää!
Optimitilanne olisi, että löytäisimme lähiaikoina jatkajan toiminnallamme, jotta tämä ainutlaatuinen konsepti jatkuisi ja kasvaisi myös
tulevaisuudessa. Oiva tilaisuus siis jollekin idearikkaalle ja vähän ”työhullulle” henkilölle tehdä tästä jotain vieläkin isompaa. Ihannetilanne
olisi se, että voisimme tulevan yrittäjän kanssa tehdä muutaman
vuoden yhdessä töitä. Tärkeää tässä prosessissa on myös se, että
jatkajan arvomaailma vastaisi kenttäyhtiö Lakesiden arvoja.

Nähdään joulumyyjäisissä!

Mitä ajatuksia kaudelle 2020?
Ensi vuosi tulee olemaan keskittämisen aikaa Golf Balatassa. Ensinnäkin keskitämme kaiken toimintamme yksinomaan Lakeside Golfiin.
Riverin shopista on haikea luopua, mutta kaikkea
ei vaan tässä iässä ehdi hoitamaan. Myös mailojen
fittaus keskittyy Lakesideen ja siitä vastaa pro Tuomas
Meillä
Seppälä.

Mitä Lakeside Golf teille merkitsee?
Lakeside Golf on meille elämäntapa, joka sai alkunsa toimessani
aikanaan Lakesiden ensimmäisenä toimitusjohtajana. Yhteistyö on
ollut erinomaista koko 16-vuotisen Balata-historian ajan. Annanpa
tuoreen esimerkin: joku aamu kesällä huomasin, että maikkarilla pyöri
Lakesiden mainos ja yllätyksekseni siinä mainostettiin myös Golf
Balataa. Tuntui jotenkin hienolta, koska meiltä ei pyydetty mitään
osuusmaksua eikä tästä sen paremmin meille kerrottu. Yhteistyö on
aidoimmillaan tätä, tehdään toiselle hyvää ja molemmat voittavat.

hyvä
kiertää.

Toinen oleellinen muutos tulee olemaan varastossa
olevien mailamerkkien karsiminen viidestä kolmeen.
Pystymme näin kattavammin pitämään varastossa Callawayn, Pingin
ja Titleistin tuotteita. Taylor Made ja Cobra pysyvät mukana siten,
että niistä on demomailat, mutta ne ovat tilaustuotteita.

Golf Balatassa työnteko on hauskaa aamusta iltaan joka päivä koko kauden.

Miten kaikki alkoi?

Golf Balata on perustettu vuonna 2003 ja toden teolla toiminta alkoi
2004. Seuraavana vuonna myös Maarit tuli mukaan. Firman nimi
tuli Balata-pallosta, joka oli 1900-luvun lopulla yksi parhaimmista
palloista ja jolla oli ylivoimaiset spinnausominaisuudet. Pallon pääraaka-aineena oli kumimainen balatapuusta tehty seos, josta pallo sai
nimen Balata. Meitä kiehtoi nimessä se, että siitä pystyi vääntämään
houkuttelevan kutsusanan – Balataan…

Miten golfala on muuttunut?

2010-luvulla kauppa kaikilla aloilla keskittyi valtavasti, eikä golf ollut
poikkeus. Puhuttaessa proshopeista on kaksi tapaa toimia: joko on
oltava tavaraa riittäväsi ja asiantunteva myyjä paikalla aamusta iltaan
tai sitten myydään caddiemastereiden kautta palloja, hanskoja ja
tiitikkuja. Välimuotoa ei valitettavasti ole. Tämän vuoksi shopit, jotka
eivät tarpeeksi panosta toimintaansa, putoavat pois ja vain harvalta
kentältä saa enää kaiken kattavaa palvelua.
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Tuleeko vielä jotakin mieleen?
Lähinnä se, että haluamme kiittää - ISO KIITOS ja Balataan…

Vaateostoissakin tapahtuu muutos. Tulemme ottamaan myyntiin
jokaiselta merkiltä vain niin sanottuja herkkuja. Terävöitymistä siis
vähän joka sektorilla ja keskittymistä oleelliseen.

Golf Balata palvelee
Lakesidessa on loistava proshop. Asiantunteva ja ystävällinen palvelu sekä laaja valikoima ovat tehneet Golf
Balatan tunnetuksi niin meillä täällä kotinurkilla kuin
koko Suomessa. Mutta mistä kaikki sai alkunsa ja mitä
yrittäjille Petri ja Maarit Pelttarille kuuluu nyt? Annetaan Petrin itsensä kertoa.

Myös seuran kultaisen seura-ansiomerkin (nro 2)
saaminen 30-vuotisjuhlissa yllätti iloisesti - meni ihan
tunteisiin. Se oli hieno kunnianosoitus seuralta, silloin
viimeistään tajusimme Golf Balatan merkityksen Lakesidelle ja Lakesiden merkityksen meille.

Samoin nettikaupan osuus on kasvanut välinekaupassa merkittävästi. Meidän toimintaamme sen vaikutus on yllättävän vähäistä,
koska otamme mailakaupan yhteydessä vastaan asiakkaan vanhat
mailat ja hyvitämme niistä riittävästi. Tämä ei nettikaupassa onnistu.
Suomi oli muutama vuosi sitten Euroopan edullisin maa kuluttajille
ostaa golfmailat. Tämä johtui isojen liikkeiden keskinäisestä nokittelusta - pahimmillaan golfvälineitä myytiin keskellä parasta sesonkia
alle omien hankintahintojen. Tällöin ei tietääkseni juuri kukaan suomalainen golfkauppa tehnyt kovin kehuttavaa tulosta. Nyt tilanne on
rauhoittunut ja ainakin meillä on vahva usko pärjäämiseemme.
Kuinka kausi 2019 on mennyt?
Ollemme pyörittäneet muutaman vuoden Nokia Riverin shoppia
täypainoisesti, mikä tietenkin on muuttanut toimintaamme hektisemmäksi. Kaupallisesti kausi on ollut kokonaisuudessaan hyvä ja
vankistimme asemaamme valtakunnallisena toimijana ja isoimpana
kenttien yhteydessä toimivana proshopina.
Nyt on toki myönnettävä, että kesä oli liian työntäyteinen. En edes
kehtaa kertoa työpäivien ja työtuntien määrää - silti teki tiukkaa,
että ehdimme vastata kaikkiin puheluihin, sähköposteihin ja muihin
kyselyihin. Tässä vaiheessa pyydämmekin anteeksi, jos joku asia on
jäänyt kiireestä johtuen hoitamatta. Tämä saikin miettimään, miten
tulevaisuudessa parhaiten palvelemme teitä.
Meillä mailakauppa on huoletonta, koska myymillämme mailoilla on aina tyytyväisyystakuu, kertoo Petri.
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Maajoukkuekuulumisia
Jaakko eli ”Jaska” on ollut jo useamman kerran Suomen seniorimaajoukkueessa
edustamassa ja niin tänäkin vuonna. Walesissä elokuun ensimmäisellä viikolla pelattiin 38. ESGA:n M55 mitaleista kahdella eri kentällä. Suomesta lähetettiin Walesiin
kaksi joukkuetta: Championship- ja CUP-joukkue. Jack pelasi tänä vuonna CUP-joukkueessa. Joukkueiden kotiin tuomisina oli Euroopan mestaruuskultaa ja -pronssia.
Mistä kaikki lähti? Miten Jaska päätyi golfin pariin?

Championship-joukkue - kenttänä Twenty Ten

Miten innokkaasti Jaska pelaa ja kisaa?

Wales otti golffarit vastaan poikkeuksellisen aurinkoisena. Hotellin
huikeat olosuhteet ja huippukuntoiset kentät nostattivat tunnelmaa.
Harjoituskierros oli normaalia nuotitusta.
Sitten kolmipäiväinen kisa käynnistyi ja Suomen parhaat M55-golffarit pääsivät ottamaan mittaa Euroopan parhaimmistosta. Tavoite?
Uskallettiinko sitä edes ääneen sanoa?

Nuorempana Jaakko harrasti eri pallopelejä: koripalloa, tennistä ja
squashia ja kuten usein muiden mailapelien harrastajista tulee hyviä
golffareita – niin myös tässä tapauksessa. Jaakko aloitti golfin 1990
Jarkko Svahnin 9-reikäisellä kentällä Karkussa. Hän työskenteli
tuolloin Ikaalisten kylpylän keittiössä kokkina ja pelaamaan hänet
houkutteli hotellin puolella työskennellyt Jouni Lahdenmaa. Harrastuksen alkuaika meni pelaillessa, kunnes golfkärpänen puraisi todella
ja totinen kisaaminen alkoi 1993.
Nykyään vuoden aikana pelikierroksia kertyy noin 120, joista kisakierroksia nelisenkymmentä. Harjoittelu Jaakolle ei maistu, mieluummin
hän pelaa 9 reikää kentällä. Talvet kuluvat penkkiurheilun parissa,
mutta kerran tai pari täytyy päästä ulkomaille pelaamaan. Usein
matkat kohdistuvat Espanjan Costa del Solin alueelle.
Vuosien mittaan mies on saavuttanut paljon niin yksilönä kuin joukkueen kera seura-, kansallisella- ja maajoukkuetasolla. Ensimmäinen
tavoite maajoukkuetasolla oli pääsy midien maajoukkueeseen, joka
toteutuikin vuonna 2002 ja jatkoa on seurannut ja mitalikaappiin on
kertynyt ihailtavaa. Menestyksen nälkä on yhä voimakas. Ja ensi
vuoden tavoite onkin selvä - päästä maajoukkueeseen edustamaan.

Vuoden 2019 M55 maajoukkuepaikka…

Maajoukkuepaikoista kisataan joka vuosi koko alkukauden useilla eri kentillä. Paikat joukkueisiin jaetaan
Suomen Golfseniorit ry:n määrittelemien valintakriteerien mukaisesti. Innokkaita kisaajia on ympäri Suomea. Viime vuonna Jack pelasi Championship-joukkueessa ja tänä vuonna CUP- joukkueessa.

CUP-joukkue - kenttänä Roman Road

Roman Road – tämä roomalainen tie ei suinkaan ole tasainen,
vaan erittäin mäkinen kenttä, jossa useimmiten jatkolyönti joudutaan
lyömään mäkilähtönä. Olivatko Pirunpellon ja Järvenrannan mäkiset
väylät valmistelleet Jaskaa tarpeeksi tähän koitokseen?
Ensimmäinen kisapäivä valkeni aurinkoisena ja kaikki pelissä meni
nappiin. Joukkuetulokseen otettiin huomioon neljä parasta lyöntitulosta. Päivän päätteeksi Suomi oli kärkipaikalla Espanjan kanssa 288
lyönnillä. Suomen joukkueen parhaan nettotuloksen, 69 lyöntiä netto,
teki meidän Jaakko. Jaskan mukaan peli oli rentoa ja helppoa, ei
missejä ja putti toimi. Oman joukkueen hyvä menestyminen ja henkilökohtainen loistava kierros antoivat voimaa. Niinpä Jaakko aamupäivän pelinsä jälkeen oli caddienä iltapäivällä Veijo Suomelalle, jonka
polvi oli alkanut vihoittelemaan. Kaveria autetaan.

We had a
Secret Weapon

Juha Sillman (MeG), Jaakko Malinen (LGV), Seppo Pakola (NG), Veijo
Suomela (KG), Tapani Järvinen (PGK) ja Seppo Hujanen (GP).
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Peter Kaske (KGC), Ari Vauhkonen (SHG), Jukka Lehtonen (KGV),
Risto Rautio (JG), Juha Selin (TawG) ja Jukka Pajunen (GPi).
Kapteenina toimi Kyösti Puustinen

Toinen kisapäivä saatiin pelata yhtä poutaisessa
olosuhteessa kuin ensimmäinen. Tuuli tosin oli kovempi ja se vaikeutti lähestymisiä, joten muutama
missi tuli joukkoon. Illalla todettiin, että Italia siirtyi
tiukassa kisassa kahden lyönnin johtoon. Suomen
golffareiden tasainen peli piti joukkueen kakkossijalla. Kolmanneksi kiri Itävalta viisi lyöntiä jäljessä ykkösestä. Ajatus viime vuoden
mestaruuden uusimisesta alkoi tuntua realistiselta. Kolmannesta
kisapäivästä tulisi tiukka, kuten huippukisassa pitääkin olla.

Viimeiseen kisapäivään lähdettiin käänteisessä järjestyksessä. Sijoilla
1-3 olleet joukkueet lähtivät kentälle puolen päivän tienoilla. Jokaisessa lähdössä oli yksi edustaja kustakin maasta eli Italia, Suomi ja
Itävalta. Jaakon pelissä takaysi oli hermoilua. Viidellätoista tuli iso
numero, mutta päätös bogi, par ja birdie korjasivat tilannetta. Suomi
pelasi kokonaisuudessaan tasaisen pelin ja jokainen piti hermonsa
kurissa. Viimeisellä kierroksella golffarit eivät saaneet edes väliaikatietoja ja tuloksia jännitettiin kauan. Mutta niin taipui Italia ja Suomen
CUP-joukkue uusi Euroopan mestaruuden. Seppo Hujasen huikea
peli 67 lyöntiä netto oli yksi päivän parhaista.
Celtic Manor Resortissa nautittiin juhlaillallinen sekä suoritettiin
mitalien jakaminen iloisissa ja jännittävissä tunnelmissa. Suomen
joukkueiden hyvät sijoitukset nostattivat joukkueen tunteet pintaan.
Maamme laulun tahdissa CUP-joukkue asteli lavalle ja sen loputtua
Jaska piti kapteenin kiitospuheen. Pala kurkussa, tunnelma korkealla, lausui Jaakko kiitokset järjestäjille, resortille, kenttähenkilöstölle ja
erityisesti englantilaisille herrasmiesgolffareille. Kiitospuheessa Jaakko
mainitsi myös lauseen ” We had a Secret Weapon”. Juhlayleisö odotti jännittyneenä – ja kun joukkue nosti housun lahkeensa paljasten
mörkösukkansa, salissa tunnelma repesi.

Mitä jäi mieleen Walesin kisasta?

Tuosta elokuun viikosta riittää muisteltavaa, kokonaisuudessaan
kisajärjestelyt toimivat loistavasti. Meidän joukkueillamme oli erittäin
hyvä tsemppihenki ja se on tärkeä. Tuntui myös hyvältä, kun kuulimme vielä kehuja edellisen vuoden kisajärjestelyistä, silloin kisat
pidettiin Aulangon Everstillä Hämeenlinnassa. Ja tietenkin tavoitteeni
on päästä ensi vuonnakin maajoukkueeseen.
Palo kisaamaan on yhä olemassa.

Jaskan saavutuksia vuosien varrelta
1993 FAT Espoossa – tästä kisaamien alkoi
1993 Seuran avoimen sarja mestaruus
1994 Seuran avoimen sarja mestaruus
1995 Seuran avoimen sarja mestaruus
1995 Mid SM – 10.sija
1996 Mid SM - 10.sija kotikentällä
1997 Seuran avoimen sarja mestaruus
1998 Seuran avoimen sarja mestaruus
1999 Seuran avoimen sarja mestaruus
2002 Mid EM henkilökohtainen – 50.sija
2002 Miesten joukkue SM – Hopea
2002 Haastajatour osakilpailuvoitto
2003 Mid Reikäpeli SM - Kulta
2004 Estonia Open – Pronssi
2004 Latvia Open – Pronssi

2005 Mid-tour osakilpailuvoitto
2006 Mid EM henkilökohtainen – 17.sija
2006 kaksi Mid-tour osakilpailuvoittoa
2010 Mid SM lyöntipeli - Pronssi
2015 Seniorit SM-joukkue – Pronssi
2016 Seniorit SM-reikäpeli – Kulta
2016 Seniorit SM-joukkue – Kulta
2016 Seuran M55 mestaruus
2017 Seuran M50 mestaruus
2017 Seniorit EM SCR-joukkue – Pronssi
2018 Seuran M50 mestaruus
2018 EM SCR-joukkue Suomi – 5.sija
2019 Seuran M50 mestaruus
2019 EM Cup-joukkue Wales – Kulta
henkilökohtainen sijoitus CUP pelaajien joukossa, 10.sija HCP ja 2.SCR
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Koko vuosi 2019 – Kultaa ja kunniaa
Seuramme jäseniä kiertää ahkerasti kisailemassa ympäri vuoden eri kiertueilla ja sarjoissa.
Tänä vuonna menestystä tuli useissa sarjoissa. Tässä yhteenveto mitalisteistamme ja
sijoituksista toureilla. Onnittelut heille jokaiselle – olemme ylpeitä teistä.

Euroopan Mestaruuskilpailut

ESGA EM-kisat Wales
M55 EM joukkuekultaa Jaakko Malinen, cup-joukkue
Henkilökohtainen sijoitus cup-pelaajissa 10. HCP ja 2. SCR

Suomen Mestaruuskilpailut
FJAR 2019 Pojat 14
SM-kultaa Niko Salmi

Mid Tour Joukkue-SM kaksihenkinen joukkue
SM-hopeaa Anu Alppi ja Emmi Lehtoviita

Unohtumattomia
elämyksiä tuntureilla
ja Tenojokilaaksossa

Keskiyön aurinko

UTSJOKI

M65 lyöntipelin SM-kilpailut
SM-kultaa Alpo Mäntykorpi

N70
34. Pirjo Jussila

M65 lyöntipelin Joukkue-SM
SM-hopeaa Alpo Mäntykorpi, Olavi Rajala ja Hannu Narvi

Aluetour Häme
M50
2. Hannu Ronkainen ja 8. Harri Luoto

Tourien rankingsijoitukset

Juniorit
Future Tour 2019 Länsi Pojat 16 (pelaajia 44)
1. Miikka Honkanen, 14. Oskari Knuutila

M50 Haastajatour
6. Jaakko Malinen, 34. Tapio Honkamaa, 61. Hannu Ronkainen, T66. Alpo Mäntykorpi, 72. Antti Kärki ja 82. Vesa Vilen
M60 Tour SCR
6. Pekka Lindeman, 18. Alpo Mäntykorpi, 21. Hannu Ronkainen, 69. Kari Lähdekorpi, T74. Urpo Tapiola ja T78. Antti
Kärki

M60
8. Jouni Irri, T29. Hannu Pitkänen ja 31. Kari Lähdekorpi
M65
5. Juhani Melartin
M70
1. Heimo Pöyry, 9. Hannu Narvi, 29. Markku Peltonen,
T34. Hannu Saine ja 37. Raimo Mikkonen
MidTour
Mid Tourin karsinta 2020
Toni Viitaniemi, Eeli Jaakkola
Molemmat karsinnassa sijalla 15 – onnittelut Mid Tourin
pelioikeudesta!
Mid Tourilla pelaa kaikkiaan 50 seuran edustajia.
Ensi kaudella joukossa on myös LGV. Hienoa Eeli ja Toni!

M60 Tour HCP
T2. Alpo Mäntykorpi, 21. Hannu Ronkainen, 22. Pekka Lindeman, 55. Kari Lähdekorpi, 62. Urpo Tapiola, T96. Hannu
Narvi ja T108. Antti Kärki

Revontulet ja kaamos
www.auroraholidays.net
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M70 Tour SCR
2. Alpo Mäntykorpi, T32. Matti Saresvirta, 38. Markku
Peltonen, 40. Hannu Narvi, 44. Hannu Saine,
53. Heimo Pöyry ja 66. Raimo Mikkonen
M70 Tour HCP
4. Markku Peltonen, 12. Alpo Mäntykorpi,
26. Hannu Saine, 35. Hannu Narvi, 40. Heimo Pöyry,
T54. Raimo Mikkonen ja 80. Matti Saresvirta

Senioritourit
FST M50
23. Jaakko Malinen, 40. Pekka Lindeman

Lumoava luonto

M65 Tour HCP
3. Olavi Rajala, 5. Alpo Mäntykorpi, 39. Hannu Narvi ja
93. Juhani Melartin

M60 lyöntipelin Joukkue-SM
SM-pronssia Alpo Mäntykorpi, Pekka Lindeman ja
Hannu Ronkainen

Junior Challenge Tour Pojat (pelaajia 334)
T216 Miikka Honkanen

Ohjelmapalvelut ja opastetut retket

M65 Tour SCR
6. Alpo Mäntykorpi, 45. Olavi Rajala ja 46. Hannu Narvi

contact@auroraholidays.net | +358 40 762 5005
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Muistojen havinaa –
LGV:N LYÖNTIPELIMESTARUUSKILPAILUT 17.-18.8.2019
TULOKSET
AVOIN, valkoinen tee
1. SEPPÄLÄ TUOMAS
2. KESKUMÄKI PASI
3. JAAKKOLA EELI
4. ASPINJAAKKO VILLE
5. HAAPAMÄKI JUHO
6. NIEMINEN JUKKA

k1
75
71
77
75
78
77

k2
77
78
84
80
78
95

k3
79
79
75
78
78
75

NAISET, sininen tee
1. LEHTOVIITA EMMI
2. LINDEMAN PHATSARIN
3. VILEN TEIJA

k1
88
100
97

k2
90
89
94

yht.
178
189
191

SENIORIMIEHET 50, keltainen tee
1. MALINEN JAAKKO
2. MÄNTYKORPI ALPO
3. LINDEMAN PEKKA

k1
77
81
87

k2
77
82
77

yht.
154
163
164

SENIORIMIEHET 65, sininen tee
1. RAJALA OLAVI
2. LEIPAKKA PEKKA
3. MELARTIN JUHANI

k1
89
94
94

k2
84
82
82

yht.
173
176
176

SENIORIMIEHET 70, sininen tee
1. NARVI HANNU
2. MIKKONEN RAIMO
3. SAINE HANNU

k1
83
91
92

k2
80
82
82

yht.
163
173
174

SENIORIMIEHET 75, punainen tee
1. KESKUMÄKI SEPPO
2. TUOMINEN RAIMO
3. PÄLVIRANTA TUOMO

k1
88
87
95

k2
85
87
83

yht.
173
174
178

SENIORINAISET 50, punainen tee
1. KAMMONEN MINNA
2. SUNDELIN-RYYTTY ULLA-MARI
3. HONKAMAA JAANA

k1
94
96
101

k2
88
92
89

yht.
182
188
190

SENIORINAISET 65, punainen tee
1. MÄNTYKORPI SEIJA
2. JUSSILA PIRJO
3. PIEKKOLA SINIKKA

k1
103
96
103

k2
89
97
95

yht.
192
193
198

TYTTÖJUNIORIT 16, punainen tee
1. KNUUTILA NIINI

k1
107

k2
110

yht.
217

k4
74
81
75
80
80
77

yht
305
309
311
313
314
324

kiperiä pelastuksia, komeita lyöntejä niin
auringon paisteessa kuin rankkasateessa

- siis ihanaa golffia!
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Seuraava lehti kertoo,
mitä kesä tuo tullessaan.

