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Tiedottajan kynästä

25 vuotta salolaista golfia

Tuolla teemalla on mukava aloittaa tämän vuoden NettiSwingin

tiedottajan palsta. Monet ovat jo ehtineet tutustua seuran

toimittamaan juhlakirjaan ja Matti Myöhäiset voivat olla huoletta,

kaikille riittää luettavaa.

Juhlavuoteen liittyy myös monta muuta tapahtumaa, sm-tason

kisoja, 18.5. pidetty muotinäytös, kutsuvierastapahtuma 27.8., juhlakilpailu jäsenistölle 31.8.

ja kauden päätösjuhla palkitsemisineen.

Muutama rivi myös arkisemmista asioista.  Monet ovat varmasti huomanneet klubin uudet

kasvot; pukuhuoneiden ja salin maalaukset. Pieni kasvojenpesu tekee ihmeitä, ja siisti klubi on

myös käyntikortti vieraille. Kun tapaatte klubilla vierailijoita, tervehtikää ja kyselkää kommenttia

kentästä, tai neuvokaa ensikertalaista kentämme asioista, se antaa lämpimän kuvan kentän

ilmapiiristä. Olimme juhannussunnuntaina pelaamassa Tawast Golfissa, ja emme ehtineet putata

harjoitusgreenillä kuin muutaman kerran, kun eräs paikallinen jäsen ehti kertomaan, että

puttigreeni oli juuri otettu käyttöön ja kentän greenit olisivat jotain aivan muuta. Samalla saimme

muuta tietoa kentän muuttuneista väylistä.  Mukava tervetulotoivotus ryhmällemme.

On  ollut ilo huomata, että  junioriosastolta on tullut viestejä siitä, että Epin valmennustyö alkaa

tuottaa hedelmää. Kevään kisoissa, niin omissamme kuin liiton, on tuloksissa alkanut olla

 Koskaan ei vapaaehtoisia ole liikaa, joten toimikunnat kaipailevat apulaisia  lähettäjiksi,

seuratuomareiksi, juniorien apukouluttajiksi ja greencardien vastaanottajiksi.

Kentän kunto on parempi kuin mitä  voi vaikean talven jäljiltä odottaa, ja sen huolehtiminen

jatkossa on suurelta osin myös jäsenistömme käsissä, iskemien korjaus greenillä ja divottien

asettaminen lyöntijälkeen ovat erittäin tärkeitä.  Kommentti, “ei mun jälkiä”, ei kuulu kenttämme

sanastoon. Tupakointi ulkoilmassa on kentällämme sallittu, mutta tumppien heittely bunkkereihin

ja tumppaaminen väylille ja tiipaikoille on kielletty.

Golfkeskuksen uuden toimitusjohtajan vauhti on ollut kovaa, talvikautena perjantai-

iltaisin “luuranko-jumppaa” uima-hallin yläkerrassa, kevään alkuun “amatöörien”

Salonjokilaakson Golf Challenge 2013 ja uuden työn onnistunut sisäänajo on

varmaan havaittu myös jäsenistön taholta. Tomi kuuntelee mielellään komment-

tejamme kaikesta kenttäämme liittyvästä, käykää rohkeasti painamassa ovikelloa.

Terjo esitteli Kapteenien kierroksen aluksi uuden “siippansa”,  Anne Niemisen,

joka jatkaa Pirkko Määttäsen hienosti hoitamaa Ladykapteenin virkaa.

Viime hetken hieno uutinen, juuri ennen lehden painoonmenoa: Jere Järvinen hienosti

kolmas kansainvälisessä juniorkisassa Vierumäellä alle 14 -vuotiaissa!!!

Jere alkukauden saavutuksista löytyykin tietoa Swingin sivuilta. (toimitus)

Jos haluat katsoa, mitä tapahtui tämän jälkeen, niin klikkaa

viereiseen osoitteeseen:  http://youtu.be/ycQZAt5kkKM



Tervehdys toimitusjohtajalta!

Monelle olen ennestään tuttu, osalle uusi tuttavuus, mutta joillekin vielä varmasti nimeä lukuun ottamatta ns. “kääntämätön

kivi”.

Olen 43 -vuotias perussalolainen, asun 220 metrin päässä työpaikastani vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Harrastuksiin

kuuluu golfin lisäksi paljon juttuja joita urheilupuistossamme voi tehdä.

Vieläkin olen  hyvin kiitollinen siitä, että tulin valituksi Salon Golfkeskuksen toimitusjohtajaksi monen todella hyvän hakijan

joukosta. Salo Golf ja sen esimerkillisesti työskentelevät toimikunnat ovat antaneet minulle mahdollisuuden keskittyä

oleelliseen. Huippuluokan puitteillemme on löytynyt mukavasti uusia “ihmettelijöitä” ja lisää on tulossa!

Tänä vuonna olen aika monta kertaa saanut vastata kysymykseen, miten Salon tilanne on vaikuttanut Salon Golfin

tilanteeseen. Alusta alkaen olen ollut sitä mieltä, että eipä juuri mitenkään, ja ajatukseni on vahvistunut kauden kunnolla

päästessä vauhtiin.

Faktat puoltavat tätä. Jäsenmaksusuorituksia oli toukokuun lopulla  vain viisi vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan

aikaan, vaikka kautemme alkoi selvästi “myöhässä”. Uusia yhteistyökumppaneita on löytynyt mukavasti vanhojen rinnalle,

ja klubilla, kentällä sekä kentän ulkopuolella on järjestetty tapahtumia moneen makuun.

Talvi oli kentänhoidollisesti armollinen ja nyt pelaamme paremmilla griineillä kuin vuosiin. Griinit ovat kentän käyntikortti

ja tulemme kenttämestarin ja osaavan kenttähenkilökunnan  johdolla tekemään kaiken sen työn, mitä griinien hyvä kunto

edellyttää.

Olen ylpeänä salolaisena päässyt kertomaan Suomen parhaan Urheilupuiston tarjonnasta monelle kiinnostuneelle taholle.

Näiden keskusteluiden pohjalta kirkas ajatukseni vahvuuksistamme on entistä kirkkaampi. Meillä Salo Golfin jäsenillä on

vertaansa vailla olevat mahdollisuudet ympärivuotisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen lähes keskellä kaupunkia.

Salon kaupungin tarjoamat talviharjoittelumahdollisuudet ovat meidän kaikkien käytettävissä. Kuntosalin,

sisälyöntipaikkojen, simulaattorin ja “Luurankojumpan” lisäksi kenttäämme kiertänyt hiihtolatu on muodostunut kaikkien

salolaisten yhteiseksi suosikkireitiksi.

Keskustelen mielelläni kanssanne yhteisöämme koskevista asioista. Päivisin olen pääsääntöisesti klubilla ja

toimitusjohtaja@salogolf.fi toimii aina!

“Ehkei nyt laaksoa ja kukkulaa , mutta melkoisesti vettä ja rantaa sitäkin rakkaampaa!”

                                                                                                                                       Tomi Paju Yläkuva epävirallinen, alakuva virallinen

            (Toimituksen kevennys)



For Ladyes only
Heippa kaikille, ----- kunniatehtävänä saan jatkaa

Pirkon jalanjäljissä seuran Ladykapteenina.

Lämmin kiitos valinnastani hallitukseen – samalla tuli

luvatuksi vetää Klubitoimikunnankin toimintaa. Siitä

toisessa tekstissä lisää. Ladykapteenin tehtävän-

kuvaus on varsin lavea – sitä ei ole. Hieno homma,

saan tehdä tästä oman näköiseni pestin! Golf on

minulle vielä uusi harrastus; suoritin green cardin

2010. Ensimmäisen kesän aikana uskaltauduin vai-

vaiset kahdeksan kertaa isolle kentälle, sen verran

jännitti. Seuraavana kesänä peli vei mennessään ja pelasinkin seitsemän-

kymmentä kierrosta, jonka sitten viime kesänä vielä tuplasin. Händäri on tippunut

siinä sivussa ollen nyt 17,1. Numeroista viis, sillä ennen kaikkea aion suurella

vakavuudella huolehtia siitä, että golf pysyy epävakavana – siis hauskana! Seuraan

kuulumisen riemua haluan välittää myös muille!

Sinällään jako ladyihin ja gentlemanneihin lienee tasa-arvoyhteiskunnassa

pölyttynyt lähtökohta, mutta nyt kolmen vuoden jälkeen toimintaa tarkasteltuani

menettely vaatii pientä ravistelua. Naisia on todistetusti seuramme jäseninä

enemmän kuin kentällä on nähty! Koen olevani etuoikeutettu saadessani

mahdollisuuden edesauttaa naisten golfharrastusta - ensisijainen tavoitteeni

onkin, että viihdymme. Kerrottehan minulle, mihin toivotte muutosta, niin mietitään

yhdessä ratkaisut ja toteutetaan ne!

Mikäli omat taidot eivät tunnu riittäviltä, niin ensi kaudella pääsee treenaamaan

tyttöjen kesken Ladies Only  -treeni-illoissa. Yksi mies toki huolitaan joukkoon ja

hän on itseoikeutetusti seuran pro Ebi, joka vastaa opetuksesta. Luvassa on ainakin

rentoa yhdessä oppimista kun mimmien kesken voi kysyä niitä hassumpiakin

kysymyksiä. Luulenpa tosin, että olen jo ehtinyt esittää Ebille laajan otoksen

blondikysymyksistäni, joten ei ole tarvetta huolehtia nolostumisesta tai mokaa-

misesta – naisen logiikka on oikea logiikka!

Ladies Only-periaatetta jatkaen myös vieraskentille lähtö helpottuu. Ensi kaudella

pelataan ensi kertaa LadyCup-kisa yhteistyössä lähikenttien kanssa. Kisa avataan

kesäkuussa Salossa, heinäkuussa pelataan Wiurilassa ja rundi päätetään elo-

kuussa Meri-Teijolla. Kisamuoto on mukavan leppeä pistebogey ja lisäksi kaikkiin

kisoihin osallistumalla voi kisata parhaan pelaajan palkinnosta. Nämä siis vain

meille ladyille - ukkelit pysyköön äijäparkissa!

Pidetään yhteyttä,

Anne

KLUBITKLUBITKLUBITKLUBITKLUBITOIMIKUNTOIMIKUNTOIMIKUNTOIMIKUNTOIMIKUNTAAAAA

Näin Klubitoimikunnankin toiminnasta vastaavana minulla ei taida enää olla vapaa-

ajan ongelmia ensi kaudella. Jaa-a, hallituspaikkahan onkin kolmivuotinen, joten

siinä meni loputkin vapaapäivät! Näinhän sitä moni vapaaehtoistyöstä ajattelee:

ei minulla ole aikaa. Olen siinä mielessä samaa mieltä, että työtaakasta ei saa

tulla kenellekään kohtuuton. Hauskaa pitää olla ja toiminnan pitää antaa enemmän

kuin ottaa. Ja juuri siitä Klubitoimikunnassa työskentelemisessä on kyse: hauskan-

pidosta! Sydämellinen kiitos jo etukäteen kaikille toimintaan osallistuville –

arvostan tukeanne.

Klubitoimikunta ehti jo järjestää ensimmäisen reissunsa kevättalvella. Kävimme

Helsingin Messukeskuksen GoExpo-messuilla, jossa golfilla oli kymmeniä

näytteilleasettajia. Mukava ja vaivaton matka oli onnistunut – ostoksiakin tuli

tehtyä ja yhtä sun toista uutuusvempainta testattua. Paluumatkalla lanseerattiin

mielipidekyselylomake, jonka avulla toimikunta jatkossakin kerää risuja ja ruusuja

– tule mukaan tapahtumiin ja vaikuta mielipiteelläsi toimintaamme!

Tällä kaudella järjestämme jälleen Klubi-iltoja, joissa kaikki halukkaat jäsenet

pääsevät pelaamaan pilke silmäkulmassa järjestettyjä kisoja, sekä tutustumaan

toisiinsa. Illoista on jäänyt erityisen mukavia muistoja ja toivonkin  kesällä näkeväni

jälleen lukuisia osallistujia – haastan samalla vanhat jermut: saatteko mukaan

uuden tulokkaan?

Suosittu Klubin viikkokisa järjestyi myös tälle kaudelle Hanhivaaran liikunta-

keskuksen tukemana. Kisaa pelataan useimpina keskiviikkoina, sekä kertakisana

että keräten koko kaudelta ihannetulosta. Osallistuminen on helppoa, kun voi itse

valita lähtöajan ja jopa pelikaverin.  Kisatessa keskittyminen on aina selkeämpää

ja toisaalta paine ei ole niin kova, kun tulosta voi parantaa seuraavalla viikolla....

ja sitä seuraavalla!

Uuttakin on keksitty, tässä niistä yksi: 18.toukokuuta järjestimme jäsenillemme

kaikkien aikojen ensimmäisen Golf Fashion-illan! Muotinäytöksessä esiteltiin

Suomen golftalon kauden golfvaatteita ja -tuotteita. Mukana oli kaikenlaista

pallofittauksesta kynsistudioon. Valitettavien urheilullisten yhteensattumien

vuoksi (se peijakkaan jääkiekko) miespuolisia katselijoita jäi tv-ruudun ääreen.

Golfterkuin,

Anne



Kone Ruuskanen - Husqvarna Open 28.4.

1. Koskinen Merja SaG    2. Tuominen Leila SaG

3. Miettinen Tuire SaG

1. Uotila Paavo SaG   2. Järvinen Kimmo WGCC   3. Kauhanen Jari SaG

   Miehet HCP 0-14,4

1. Saarela Matti SaG   2. Hurmerinta Seppo SaG

3. Sorrola Antero SaG

Naiset PB

Miehet HCP 14,5-36

Perinteinen Kaukon kisa saatiin pelattua myöhäisestä keväästä huoli-

matta huhtikuun lopulla, kentän vielä ollessa heräämässä golfkauteen.

Pelaajia oli mukana yli 70, ja kauniissa kevätsäässä viihtyivät niin kil-

pailijat kuin kisaisäntä.

Ensi vuonna juhlimmekin kisan 20 -vuotis taivalta.



Kapteenin kierros

        1.5.2013

Miehet PB

1.Jari Sistonen   32

2. Jari Seikkula   31

3. Erik Oranta     31Naiset  PB

1. Marita Jaatinen   31

2. Ulla  Aaltonen      31

3. Pirjo Kujala         30

65 urhoollista golfaria oli lähtenyt mukaan  kauden viralliseen

avauskisaan. Kilpailu oli jälleen hyvin tasainen, miesten sarjan 25. ei

hävinnyt kuin 5 pistettä voittajalle, samalla erolla naisten sarjassa tultiin

kymmenenneksi.



Salon Osuuspankki
Seniors & Veterans
Open  8.5.

1. Vento Urpo  2. Kallonen Jorma  3. Miettinen Arno  4. Tapio Heikki  5. Melava Kari

Seniorit HCP 0-14,4Seniorit HCP 14,5 - 36

Veteraanit PB

1. Kuosa Kari

2. Breilin Aarno

3. Kuisma Jorma

1. Eskola Seppo WGCC

2. Uotila Paavo

3. Sjöblom Clas

Kevään merkit olivat ilmassa,
kun perinteinen “vapaana
viikollakin” -kisa pelattiin yli 40
pelaajan voimin.



- RIKALA OPEN

Tänä vuonna Rikala Open oli “vahingossa” merkitty Äitienpäivälle, joka ymmärrettävästi söi kilpailijoita. Onneksi reilut
40 pelaajaa oli saanut kisan ja juhlan lomitettua mukavasti ja saimme kisan vietyä kunnialla lävitse.
Viime vuoden Rikala Open palkittuja oli taas tänä vuonna palkinnoilla, Tuomo Mäkinen (voitti myös viime vuonna HCP-
sarjan)

       Vasemmalla HCP 14,5-36 parhaat ja yllä HCP 0-14,4

      Scratch sarjan parhaat:

                           1) Tuomo Mäkinen   2) Jukka Lehtola   3) Petri Mäkitalo

    1) Terhi Nygren 2)  Mika Nummela 3)  Marjo Sundström VGC 4) Merja Lammervo

    Kuvassa vasemmalla Hotel Rikalan johtaja Jaana Johansson

 Voittaja Roope Harilo 77 ja samalla tuloksella
Jere Järvinen  toinen ja  Alpo Turunen kolmas  85



kevätmuotia a’la Fashion Day



- OPEN Pekka Mäenpään kohdalla toteutui vanha sanonta;

“Kun hyvin antaa, niin itsekin saa”.

Kilpailun tuomari Eeva Kyrönlahti ojentaa miesten

HCP-sarjan voittajan pytyn kisan isännälle.



Leila Tuominen kolmantena, oli kylmä tai kuuma Jere Järvinen, kylmä voittaja ja kuuma kolmonen

1.  Järvinen Kimmo  WGCC   40

2.  Heikola Niklas    SaG       38

3.  Järvinen Jere      SaG       35

1.   Kujala Pirjo               38

2.   Malin Markku            37

3.   Tuominen Leila          36

4.   Suomalainen Kyösti   34

Yleinen PB 0-36

Seniorit PB 0-36

1.    Järvinen Jere       SaG          71

2.    Lehtola Jukka      SaG          76

3.    Koskinen Timo     SaG         76

4.    Kauhanen Jari      SaG         76

1.    Tapio Heikki            SaG     32

2.    Saarela Matti          SaG     31

3.    Tuominen Leila        SaG     30

HCP 0-14,4

PB  14.5-36



Cider-Cup 2013

Eturivissä kilpailun tukija
Riku Rantanen Hartwallilta

Miehet -Seniorit
  11 1/2 - 6 1/2

Lauantain pelit menivät miesten joukkueelle 5 1/2 - 1/2

mutta sunnuntain kaksinpelit menivät tasan 6 - 6.

Seuraavalla sivulla sunnuntain peliparit





Lady Cup
Ladies Only -teemalla pelattava alueen 3 kentän yhteinen tapahtuma

sai avauksensa kentällämme 9.6., jatkuen 7.7. Wiurilassa ja

päätöskisa pelataan 20.8. Meri-Teijolla. Mukavaa havaita kenttien

välisen yhteistoiminnan kehittyneen, vaikkakin mukaan varmasti

seuroista löytyisi vielä huomattavasti lisää aktiivipelaajia.



Tarinoita maailmalta
Marjatan ja Pekan matkassa Thaimaassa

Tämän vuoden golfmatkamme suuntautui jo 8. kerran Pattayan tutuille viheriöille. Moni

on kysynyt, miksi taas sinne, mutta yksinkertainen vastaus on, että tutut paikat ja

ehdottomasti edullinen hinta/laatu -suhde ovat tärkeimmät perusteet.

Matkaan siis 1.1. iltapäivällä Lufthansalla ensin Helsingistä Frankfurtiin ja sieltä pikaisen

vaihdon jälkeen yön yli Bangkokiin, missä tuttu taksikuski oli jo odottamassa.  Hotelli oli

vanha tuttu Diana Garden Resort, ja huonekin oli entinen. Seuraavaksi  PSC:lle jäsenkorttia

uusimaan. Tuli esiin 2 uutta asiaa; jo lyhyelläkin oleskelulla ( 5 viikkoa ) voi hankkia

paikallisen USGA:n mukaisen tasoituksen. Tarvitaan 5 allekirjoitettua tuloskorttia PSC:lle

palautettuna ja homma on sillä selvä. Toinen uudistus oli ns. miesten senioritee,  jonka

tulisi sijaita ns. punaisen ja keltaisen teen välissä. Tästä oli kuulemma kentille annettu

yksityiskohtaiset ohjeet, mutta niiden seuraaminen oli verraten vaihtelevaa.

Sittenpä vaan kuuden allekirjoitetun tuloskortin kanssa PSC:lle. Ensimmäinen ongelma

oli, että caddie joka piti tuloskorttia , oli kirjoitustaidoton,  eikä siis osannut kirjoittaa

nimeään.  Laskutaidonkin kanssa oli vähän niin ja näin, mutta runsain korjausmerkinnöin

varustetut kortit siis palautettiin PSC:lle. Olin pelannut 3 kierrosta valkoisilta ( = miesten

klubitee ) ja 3 kierrosta ns. kultaiselta senioriteeltä.  Pattayan kentistä vain Phoenix on

slopattu suomalaiseen tapaan, mutta ei ongelmia. Tulokset laskettiin yhteen ja jaettiin

kuudella,  ja niin sain Thai-händärin 22.1 ( vrt EGA 23.5 ).

Ja eikun kisaamaan.  Emme onnistuneet lukuisista yrityksistä huolimatta saamaan tee-

aikaa Mountain Shadow-nimiselle kentälle.  Niinpä soitto paikalliseen golf-baariin, joka

järjestää kilpailuja mm. kyseisellä kentällä.  Ja näin Mr. and Mrs. Bekker saivat nimensä

lähtölistaan. Lavataksilla hotellista golfbaariin ja sieltä oli kuljetus kentälle.  Kuljetus ja

kilpailumaksu olivat yhteensä 1000,- bahtia, minkä lisäksi kentälle maksettiin normaali

greenfee ja caddiekulut.

Kilpailuun osallistui yhteensä 60 pelaajaa.  Pelaajat jaettiin 3 tasoitusryhmään, 0 – 12,

12 – 26 ja yli 26. Naiset ja miehet pelasivat samassa sarjassa, naiset punaiselta ja miehet

siniseltä,  joka vastaa meidän

valkoista takatiitä.  Meidän ryh-

mässämme    pelasi     lisäksemme

1 englantilainen ja 1 irlantilainen.

Tasoituksena kaikki tuntuivat käyt-

tävän eurooppalaista händäriä pyö-

ristettynä ylöspäin lähimpään tasa-

lukuun,  eli pelasin tasoituksella 24.

Pelimuoto oli PB ja jokainen pelaaja oli merkkarinsa kanssa vastuussa tuloksen oikeasta

laskemisesta.  Peli itsessään oli aikamoista sähläystä ja pelaajan ja merkkarin kesken tuli

monesti erimielisyyttä oikeasta lyöntimäärästä.  Marjatta pelasi 35 pistettä ja oli sarjassaan

toinen, minä taas 28 pisteellä 13. Palkinnoksi Marjatta sai 900 bahtia, eli n. 23,- euroa,

mutta oltiin toki kokemusta rikkaampia.

Meillä on aina ollut tapana varata tiiausaika kahdelle ja pyytäneet heitä sijoittamaan meidät

johonkin ryhmään. Ja niinpä sitten onkin tullut vahva kokemus erimaalaisesta

golfkäyttäytymisestä.  Ja kommunikoinnissa ei ole mitään ongelmia, kun puhumme golfia

Mountain Shadow



 tai bodylanguagea.  Muutamia hauskimpia kokemuksia:

Norjalaiset 2 miestä (Plutaluang Golf Club):

Toinen näistä norjalaisista oli varsinainen pallohaukka, eli jos pallo meni veteen tai ojan

penkalle, niin sitä kyllä haettiin koko ryhmän voimalla. Ja nuo ojan pientareet ovat

vaarallisia. Niinpä herra Norge astui ensin toisella jalalla käärmeen päälle, laittoi toisenkin

jalkansa ojanpientareelle ja edelleen saman käärmeen päälle.  Nosti sitten toisen ylös ja

käärmeen häntä oli kietoutuneena nilkan ympärille.  Ei hätää – hän sai siirrettyä toisen

jalan pois käärmeen päältä, jolloin käärme pääsi luikertelemaan pakoon.  Caddiet olivat

jo kirkuen rynnänneet pakoon.  Norjalainen totesi,  että melkein joka kierroksella hän

löytää käärmeitä, mutta ei kuitenkaan ole muuttanut tapojaan.

Ranskalainen, keski-ikäinen herrasmies (Pattaya Country Club)

Verryttelimme ykköstiillä odotellen vuoroamme.  Startteri tuli esittelemään pelikaverimme,

M. France. Herra valitteli, kun ei puhu muuta kuin ranskaa, mutta ei se mitään, ajatteli

Marjatta, oletpa kuitenkin komea katsella.  Mitkä vermeet – ja mikä svingi! Katsoimme

toisiamme – nyt taisi tulla kylmää kyytiä. Ykköstiillä avauksen jälkeen kuului äänekkäitä

– MERDE, MERDE – ranskalaisia kirosanoja, herran pallo pahasti vasemmalle. Näin

meni eka ysi, mutta sitten 10.tiillä hänen pelinsä oikeni ja olimme hyviä ystäviä ja peli

jatkui kohteliaasti golfia puhuen.

Japanilainen Mr. Sho (Mountain Shadow GC)

Olimme aloittaneet pelimme 1 teeltä ja siirtymässä kakkoselle.  Näimme startterin ajavan

autolla peräämme kyydissään aasialaisen näköinen mies.  Startteri esitteli meidät ja kertoi,

että mies on Japanista ja nimeltään Mr. Sho ja toivoi saavansa pelata kanssamme. Tottakai

sanoimme että hienoa, tervetuloa. Herra nousi autosta kättelemään ja hups – me jouduimme

melkein kumartumaan, niin pieni hän oli. Jalkoja riitti vain Pekan polvenkorkeudelle ja

pää oli pyöreä ja kalju ja kohosi hädin tuskin Pekan kainaloon. Taas kerran keskustelu

oli kansainvälistä – bodylanguage. Mutta hän oli itse ystävällisyys ja kannustava – ja

varmaan paras golfari jonka kanssa meillä on ollut kunnia pelata. Pari päivää myöhemmin

olimme toisella kentällä pelaamassa.  Ja kukas sieltä naapuriväylältä heiluttaa, ellei

ystävämme Mr Sho.

Korealaisten seurue edellämme Pattana Sports Clubilla.

Satoi, satoi ja satoi.

Kenttä oli märkä ja lo-

pulta kävi niin, että kent-

älle ei paljon muita lähte-

nyt kuin muutama suoma-

lainen ja korealaisia.

Korealaiset nauttivat jos-

tain syystä kelistä ja siitä,

että kentällä on tilaa ja olivat oikein iloisella ja seurallisella mielellä. Meillä oli neljän

miehen seurue edessämme ja yhdellä kioskilla he sitten päättivät jäädä ruokailemaan ja

oluelle. Yksi miehistä tuli juttelemaan meidän kanssamme (koreaksi) ja viittilöi seuraavalle

tiiauspaikalle ja näytti käsimerkein että menkää. Koko seurue oli huikean hyvällä ja

naureskelevalla mielellä, ja esittäytyvät: Me from Korea, you know ́ ´Gangnam style´´

Ja samassa he alkoivat laulaa tätä, sekä tanssia herkullisesti tahdissa. Ja niin he laulaen ja

tanssien saattoivat meidät seuraavalle teelle. Meillä oli makea vesi suussa koko päivän.

Voi, näitä tarinoita riittäisi joka lähtöön, koska kaikkina näinä vuosina  olemme pelanneet

lukuisien eri kansallisuuksia olevien ihmisten kanssa ja aina on ollut mukavaa,  tai ainakin

opettavaista.
Kynänvarressa Pekka Mäkelä ja Marjatta Tikkala

Pattanan upea portti



Pirkon kuvakulmia
Fuenteventuralta

Fuenteventura on karu, aurinkoinen saari, jossa sadetta ei pahemmin tunneta,
kaikki mikä kasvaa on riippuvaista kastelusta. Tuuli tuivertaa välillä lähes yhtä
kovaa kuin Salossa parhaimmillaan keväällä. Mutta aurinko paistaa kirkkaalta
taivaalta, puolitoista päivää oli hieman pilvistä niiden 24 golfkierroksen aikana,
jotka vietimme  joulu- tammikuussa  saarella.

Oikealla ohjetaulu, jossa selkokielellä golfin tärkeimmät etiketit.
Alla  vas. Erikoinen este, joka ehkä olisi ansainnut sinisemmät tolpat.
Alla oik. Miten tuolta nyt ottaa sen kaksi mailan mittaa.
                                                                                             Pirkko Määttänen



Kansallinen golfpäivä
8.6. vietettiin Suomessa kansallista golfpäivää, jonka tarkoituksena oli tuoda golf lähemmäksi “kansan

syviä rivejä”. Kentällämme oli Tomin järjestämänä monenlaista golfiin ja vähän muuhunkin liittyvää viihdykettä.

Päivää juhlisti myös lasten suosikki Onni Orava, joka alla olevassa kuvassa halailee Salon Tietokeskuksen

edustajaa. Tietokeskus toimi yhtenä päivän sponsorina. Nuorille oli myös opastettua range-harjoittelua.

Monelle vanhemmalle saattoi olla yllätys, kun heidän nuorensa saivat pallon pidemmälle, kuin isä tai äiti.

Tapahtumapäivän ohjelmassa oli myös

“Urhojen tapahtuma”, eli nopeuslyöntikisa,

jossa palkintona oli päivä urheiluauton

kanssa ajelua. Kisan voitti Verneri Sirva,

lyönnissä nopeutta yli 160 km/h.



Talkoohenkeä löytyy

Tänä talvena klubin sisätiloja korjattiin ja maalattiin  ja talkooväellekin

riitti siellä hommia.

Maalausliike Oinoselta Tiina Saksa kunnosti salitilat ja pukuhuoneet

ja Pakke ja Tupi hoitivat toimitusjohtajan huoneen.

    Kevään varma merkki on kenttätalkoot. Kapteenin tarkassa valvonnassa

   soranlevityskin onnistuu ja toimitusjohtajan valvonnassa levänkeruu.

Kuluvan kesän aikana voimme jokainen osallistua talkoisiin: korjataan iskemät,

paikataan lyöntijäljet  kentällä ja puhdistetaan jalkineet ennen klubille menoa.


