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Suomalainen Golffari

Pikaisella vilauksella tilas-
toihin (Suomen Golfliitto & 
Golfpiste.com) näyttää siltä 
että suomalainen golffari on 
keski-ikäinen mies, joka asuu 
Vaasa-Tampere linjan etelä-
puolella, haluaa pelata mie-
lummin 18-reijän kierroksia 
kuin 9-reijän. Ei harjoittele 
talvella (ainakaan sisällä koti-
maassa), ei aio käyttää rahaa 
uusiin mailoihin tänä(kään) 
vuonna, on tyytyväinen ta-
soituksensa kehitykseen eikä 
myöskään usko siihen, että 
Mikko Ilonen voitaisiin valita 
vuoden urheilijaksi. 

Kun kysytään golffia harras-
tamattomilta ihmisiltä, mil-
laisena he golffarit näkevät, 
on vastaus tavallisimmin 
”Ruutuhousuisia snobeja!”.  
Heidän mielestään on jär-
jen- vastaista kävellä kanan-
munan kokoisen pallon pe-
rässä pitkin nurmia ja vielä 
järjettömämpää on raivata 
hienot niityt ja metsät tä-
mänkaltaisen toiminnan ta-
kia. ”Jos haluaa ulkoilla, voi 
mennä metsään tai puistoon” 
on myöskin usein kuultu vii-
saus. Kysyttäessä lajiin koh-
distuvasta rahanmenosta, voi 
helposti saada vastauksen 
”sellaiseen ei ole varaa muilla 
kuin johtajilla sekä kartanon-
herroilla”. Toki saattaa joukos-
ta löytyä myös lajista kiinnos-
tuneita, jotka eivät vielä ole 
löytäneet itseään rangelta tai 
tiiboxista . Kokemukseni mu-

kaan kaikista yllämainituista 
argumenteista saa pääsään-
töisesti niskalenkin, kun tuo 
kyseessä olevan henkilön 
tutustumaan golfin ihmeelli-
seen maailmaan .  

Ai niin . Miten sitten lajia har-
rastavat, miten me itsemme 
näemme? Kahvipöytäkes-
kusteluissa vilahtelee usein 
sanoja ”slaissi”, ”feidi”, ”duffi”, 
jne. jne. Me keskustelemme 
mielellään golfista sen omal-
la koodikielellä. Ehkä koem-
me olevamme lähempänä 
Phil Mickelsonia tai edes sitä 
seuran ykkösnyrkkiä, joka 
kuulemma teki taas 73:n kier-
roksen (jo kolmas tähän kau-
teen)? Tai kun suu vaahdossa 
ylpeänä esittelemme klubin 
terassilla uutta Big Berthaa 
kertoen ylpeänä sen tähtitie-
teellisen hinnan, koska pak-
ko se oli hankkia heti maa-
liskuussa. Samalla vastaten 
kaverin kysymykseen ”Millä 
pallolla sä muuten pelaat?”, 
”No sillä minkä mä tuolta 
10-väylän ojasta viimeks sa-
tuin löytämään”. Toisaalla kä-
velemme pettynein mielin 
pois 18-griiniltä juuri hävityn 
olutpelin jälkeen, tuntien 
samalla iloa siitä, että voi sa-
malla ottaa itse myös yhden 
kun tarjoaa sen hävityn. 

Oman kokemukseni mukaan, 
jota on nyt kertynyt noin kak-
si kautta ja noin 300 pelattua 
kierrosta myöhemmin, olen 

todella ylpeä että voin sanoa 
olevani golffari. En ole koke-
nut missään muualla urhei-
lun parissa niin suuria tun-
teita, kuin voi tuntea yhden 
golfkierroksen aikana. Ja se 
porukka jonka kanssa saa pe-
lata on lähes poikkeuksetta 
mahtavaa. Joten otetaan ne 
epäilevät tuomaat mukaan 
sinne rangelle sekä Par 3:lle ja 
näytetään heille millaisia me 
suomalaiset golffarit oikeasti 
olemme . 

Janne Rantanen 9.2.2015

KOLUMNI
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Salogolfin Talentti-ryhmäläiset viettivät 9 pelipäivää 
Costa Ballenassa, Espanjassa Atlantin rannalla. Alku-
päivinä hieman sateli, mutta loppua kohti keli parani 
huomattavasti. Kotiin tuomisina hienoja onnistumi-
sia eli Saku voitti 3-päiväisen leirikisan poikien sarjan, 
Elina oli tytöissä toinen pelaten yhdellä kierroksista 
oman ennätyksensä ja Ella oli kisan tarkin väylään 
osuja tehden myös oman kierrosennätyksensä kisas-
sa. Tästä on hyvä jatkaa kohti kotimaan kisakautta
 
Kuvassa: Saku Tuusa, Ella Mäki-Tanila ja Elina Saarinen
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Heippa ladyt!

LADYKAPTEENI

Näin kevään kynnyksellä 
golffarin mieli on malt-
tamattomimmillaan ja 
arvelut  kentän avauspäi-
västä käyvät kuumina. 
Linnut ovat jo aloittaneet 
aamuliverryksensä ja yh-
den sun toisenkin haa-
veissa taitaa liidellä niin 
birdiet, eaglet kuin albat-
rossitkin! 

Tämä talveksi kutsuttu 
horroskausi on ollut hy-
vinkin vaihteleva sään 
puolesta. Paukkupakka-
sista loskakeliin – hiih-
tokelistä luisteluun. 
Mieltäni kummastut-
ti taannoinen seuran 
Facebook-kuvapäivitys 
siimoitetun viheriön läpi 
kulkevista hiihtojäljistä: 
miten siinä olikin onnis-
tuttu? Oh-hoh!

Vuoden toimintakalen-
teri alkaa hahmottua 
ja kauden esilämmitte-
lyt aloitetaan yhteisellä 
golfmessumatkalla maa-
liskuussa. Uutuustuottei-
den tutkiskelu sekä peli-
kohteisiin tutustuminen 
helpottaa ehkä aavistuk-
sen palavaa mieltä. Ar-
vontalipukkeiden täyttö 
sen sijaan vain lisää kuu-
motusta!

Mailani saivat viettää tal-
vihorrostaan melko rau-
hassa. Käväisin pelimat-
kalla Tunisiassa jouluna 
ja pari kertaa piipahdin 
kummastelemassa Han-

hivaaran simulaattoria-
kin. Mutta voi sitä riemua 
ja mieletöntä irrottelun 
iloa, kun sekä Meri-Teijon 
että Bjärkasin golfkentät 
avasivat ovensa helmi-
kuun lopulla! Pipolla, tek-
nisellä kerrastolla ja villa-
sukilla varustautuneena 
parin asteen golfkeli ei 
iloista mieltä haitannut.
Kauden kisakalenteri jul-
kaistaan maaliskuussa 
ja minunkin kisakaute-
ni tähtihetkiin kuuluu 
luonnollisesti Kaptee-
nien kierros, jolle pääs-
tään tuttuun tapaan 
vapunpäivänä. Haastan 
mukaan kaikki hyvän 
seuran ystävät! Mielen-
kiinnolla odotan myös, 
miten mahdumme uu-
den kapteenimme kans-
sa yhteiskuvaan – ja siis 
tarkoitan nyt pituus- en 
leveyssuuntaa! :)

Kehittämäni Lady Cup-
kisa pelataan ensi kau-
della jo kolmatta kertaa. 
Ilokseni voin todeta, 
että toivottu yhteistyö 
Wiurilan ja Meri-Teijon 
kanssa on saavuttanut 
tavoitteensa välittyen vil-
pittömänä yhdessäolon 
riemuna. Näissä päivissä 
on tunnetta, iloa ja tai-
toa, josta lämmin kiitos 
kuuluu kaikille mukaan 
osallistuneille! Heiltä 
kuultuna voin vilpittö-
mästi todeta, että päivi-
en rento yhdessäolo ja 
huikea tunnelma ovat jo-

kaisen osallistujan pääl-
limmäisenä muistona. 
Kisa on toki kisa, mutta ei 
niin totista. Palautteet on 
huomioitu ja Cup on nyt 
tiivistetty kaksipäiväisek-
si. Lisäksi perinteisen 
pistebogeyn rinnalle on 
nostettu haasteellisempi 
scratch.  LadyCup-peli-
päivät on jo sovittu: 13.6 
kisaamme Meri-Teijolla ja 
4.7 puolestaan Wiurilassa 
(kotikenttämme vuoro 
on sitten taas vuoden 
kuluttua). Toivotan kaikki 
ladyt mukaan – jokainen 
saa tuotelahjan, purta-
vaa ja osallistuu tuotear-
vontoihin. Ihanaa! 

Viime kaudella aloitettiin 
parikin uutta perinnet-
tä: Ladyjen birdiepuu ja 
Kauden herrasmiesgol-
fari. Luonnollisesti uu-
simme nämä myös tällä 
kaudella. Uusi birkkupuu 
onkin jo kehitteillä ja ar-
vontalipukkeet Herras-
miesgolfaria varten ovat 
painossa. Viime kaudella 
birkkukirjaan merkiittin 
muuten 159 bir-
dietä sekä kaksi 
eaglea! Bada-bim!

Olen huomannut, 
että ladyt ovat val-
lan mainiota pe-
liseuraa, sillä iloa 
löydetään pienis-
täkin saavutuksis-
ta! Uskon, että ju-
tun juoni on juuri 
näin yksinkertai-

nen – aina voi löytää po-
sitiivisuuden siemenen; 
se on vain itsestä kiinni. 
Niinpä, mitä sitten eteeni 
golf tuokaan, lupaan ot-
taa sen vastaan innolla: 
seuraan innokkaasti, mi-
hin palloni päätyy! Innos-
tun, kun löydän palloni! 
Intoilen, kun pelitoverini 
onnistuu! 

Toivotan myös sinulle 
kentällämme mielenkiin-
toisia ja muistiinpainuvia 
hetkiä ja eritoten toivo-
tan pelaamisen riemua! 
Mikäli sinulla on kysyttä-
vää, haluat jakaa kehitys-
ideoita tai kaipaat peli-
seuraa – nykäise hihasta 
ja pohditaan ratkaisuja 
yhdessä :)

Ladykapteeni, 
Anne
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LadyCup uudistuu

Tällä kaudella Klubi-iltoja 
järjestetään kolme-neljä 
kertaa. Viime vuonna 
iltoja oli tuplat, mutta 
osallistujamäärä jäi mel-
ko vähäiseksi. Mukavaa 
olisi, jos näistä illoista 
saataisiin todellinen jä-
senten välinen rentout-
tava yhdessäolon ilta. 

Viime vuonna saunottiin, 
heitettiin bunkkeritikkaa 
ja pelattiin Las Vegasin 
hengessä - tänä vuonna 
pohditaan taas uusia, rie-
mukkaita teemoja. Kaikki 
jäsenet ovat tervetullei-
ta ja toivottuja mukaan. 
Pelaamme puolikkaan 
kierroksen - usein jollain 
uudella pelimuodolla 
höystettynä ja kaikki 

osallistujat saavat pie-
nen palkinnon. Tapah-
tuma alkaa iltakuudelta 
ja päättyy yleensä siinä 
yhdeksän nurkilla. Muka-
va tapa tutustua muihin 
jäseniin ja pelata golfia 
vähemmän vakavasti. :)

Sokkomatkalle lähde-
tään heinäkuussa. Matka 
on koko päivän kestävä 
pelireissu kohteeseen, 
jonka vain Anne tietää. 
Matka taittuu bussilla, 
määränpäässä pelataan 
kierros golfia yllätys-
kohteessa ja nautitaan 
hintaan sisältyvä lounas. 
Luonnollisesti pelipäi-
vään kuuluu kisailua ja 
arvontaakin.

Valopallokisa pelataan 
tänäkin vuonna syys-
kuussa, kunhan illat jäl-
leen pimenevät. Osutko 
palloon pimeässä? Hoh-
topallo auttaa ja valoti-
kuin varustetut tiiboksit 
ja greenit ohjaavat pelaa-
maan oikeaan suuntaan. 
Kuulostaa vaikeammal-
ta kuin onkaan. Todella 
hauskaa ja antaa säväyk-
sen loppukauteen. Iloa ja 
valoa!

Hanskat naulaan ja Kink-
kukisa päättävät kauden 
virallisen kisakauden. Ki-
sassa voi oikeasti voittaa 
joulukinkun - lahjakortin 
muodossa, onneksi - ja 
päätösjuhlassa pääsee 
muistelemaan kauden 

tapahtumia mainiossa 
seurassa. Illan aikana 
syödään hyvin, palkitaan 
kauden parhaita tuloksia 
ja pelataan mm. hohto-
palloputtikisaa!

Toivotan kaikki läm-
pimästi tervetulleeksi 
kaikkiin kauden tapahtu-
miimme!

Anne

Klubitoimikunta

LadyCup pelataan kol-
matta kertaa ja tänä 
vuonna sitä on uudis-
tettu siten, että kisapäi-
viä on kaksi ja scratch 
on lisätty kisamuodoksi 
tutun pistebogeyn vaih-
toehdoksi. Toiveena on 
saada mukaan myös 
lyöntipelistä kiinnostu-
neita.

Salossa ei tällä kertaa pe-
lata, vaan Teijolla 13.6 ja 
Wiurilassa 4.7. Ensi vuon-
na sitten taas kisataan 

meillä ja vastaavasti MTG 
tai WGCC pitää taukoa. 

Kisan perusidea on hou-
kutella ladyt kisaamaan 
leppoisassa, naisenergi-
an lataamassa tunnel-
massa myös lähikentil-
lämme. Palkinnot ovat 
mahtavia, ladyille suun-
nattuja ja kisamaksuun 
sisältyy aina pieni osallis-
tumislahja.

Tänäkin vuonna raken-
netaan Ladien Birdie-

puu, joka ilmestyy nais-
ten pukkariin Kapteenin 
kierroksen jälkeen. Kaikki 
merkkarin kanssa pela-
tut ja siten todennetut 
birdiet saa kirjata puu-
hun, josta ainakin viime 
vuonna muodostui hui-
kean tuuhea puu! Kau-
den päätteeksi kaikkien 
osallistuneiden kesken 
arvotaan kuohuvaa!

Herrasmiesgolfari vali-
taan tänä vuonna tois-
tamiseen ja ehdokkaita 

saa alkaa asettaa kauden 
päästyä käyntiin, Juhan-
nusScramblen jälkeen. 
Äänestys ehdokkaiden 
välillä käynnistyy syys-
kuussa ja Herrasmies-
golfari palkitaan kauden 
päätösjuhlassa.
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Kauden 2015 
arvokilpailut 
Salossa

1. Salo Golf on saanut jär-
jestettäväkseen kolmet 
arvokilpailut kauden 
2015 aikana. Arvokilpai-
lukausi alkaa valtakun-
nallisella Finnair Junior 
Tourin kolmannella osa-
kilpailulla 23-24.5.2015. 
Osallistumisoikeus on 
junioreilla, jotka ovat 
iältään maksimi 12-21 

vuotta. Mukaan otetaan 
yhteensä 129 pelaajaa, 
joista 90 poikaa ja 39 tyt-
töä.

2. Seuraavana vuorossa 
on Länsi-Suomen alu-
een junioreiden Tsemp-
pitourin osakilpailu 
6.7.2015. Kilpailussa on 
viisi sarjaa; Easy, tytöt/
pojat 12v. ja tytöt/po-
jat 15v. Mukaan otetaan 
maksimissaan 120 pelaa-
jaa.

3. Kolmantena arvokil-
pailuna pelataan seniori-
miesten M55 lyöntipelin 
SM-kilpailut. Kolmipäi-
väiset kilpailut pelataan 
10-12.7.2015 ja mukaan 
otetaan maksimissaan 
156 pelaajaa. Suuresta 
pelaajamäärästä johtuen 
lähdöt kahtena ensim-
mäisenä päivänä tiiltä 
1. ja 10. aamu- ja iltapäi-
välähtöinä. Kolmantena 
päivänä cut ja mukaan 
pääsee 70 parasta + tasa-
tulokset. 

Kilpailusta saa Order of 
Merit pisteitä, jotka vai-
kuttavat maajoukkueva-
lintoihin.

Ensimmäisen ja viimei-
sen kilpailun kilpailu-
maksuun sisältyy ruokai-
lut pelipäivinä, joten sillä 
merkitystä myös klubi-
ravintolalle. Tokihan kil-
pailijat käyttävät Salossa 
myös majoitus- ja muita 
palveluita.

Salo golfille 
pian uusi 
terassi

Tänä kautena Salo golfin 
jälkipelit pelataan upo-
uudella terassilla.

Eeva tähtäsi 
SM-pronssia!

Lauantaina 21.3. pujo-
tettiin Eeva Kyrönlah-
den kaulaan pronssinen 
mitali ilmakiväärin SM-
asentokilpailun päät-
teeksi. Asentokilpailu 
pitää sisällään makuu-, 
polvi- , ja pystyammun-
nan. Jokaisesta asennos-
ta ammuttiin 20 lauka-
usta. Turun Kupittaalla 
käyty kisa oli Eevalle en-

simmäinen SM-mitaliin 
päättynyt koitos.

Vasta 1,5 vuotta jatku-
nut harrastus toi nope-
asti menestystä. Lajiin 
”hairahtuminen” on ko-
keneen ampumaurhei-
luharrastajan Ilkka Rata-
mon syytä.

- Ilkka haki vapaaehtoi-
sia testaajia uudelle ta-
sapainotesterilleen. Kävi 
ilmi, että minulla on hyvä 

tasapaino ja siitä sitten 
vähitellen tie vei ampu-
makouluun, kertoo Eeva.
Pelkän ampumaharjoit-
telun lisäksi ohjelmaan 
kuuluu nykyään mm. 
luurankojumpassa käyn-
ti, lentopallon pelaami-
nen ja sauvakävely. 

Hermojen hallinta epä-
onnistumisen jälkeen, 
keskittyminen eli pään 
tyhjentäminen ja ympä-
ristön pois sulkeminen. 

Kaikki nämä seikat ovat 
yhdistettävissä sekä golf-
iin, että ammuntaan.

Ilmakiväärikausi on nyt 
paketissa ja golfkauden 
kanssa samaan aikaan 
on alkamassa pienoiski-
väärikausi.

- Päivät pelataan golfia ja 
illalla on vuorossa kivää-
riammuntaa, niputtaa 
Eeva tulevat haasteensa.



NettiSwingi1/2015 7

Kahden golfhullun terassi-
pöhinää, kaveripiiriä ym-
päri maata, positiivinen 
asenne ja mausteena pie-
net extreme-haasteet. Sii-
nä reseptiä miten Salo Gol-
fin junnutyö sai viimekesä-
nä ylimääräisen vajaan 5 
tonnin rahallisen tuen.

2013 Vammalan terassil-
la Siraisen Kimmo päätti 
kaverinsa Kokkosen Te-
ron kanssa pelata 24 h 
golfia putkeen. Pöhinän 
kasvattamiseksi he päätti-
vät myydä par- ja parem-
mat tulokset tukijoille ja 
rahat seuran junnutoi-
minnan hyväksi. PAM ja 
taas syntyi suomalainen 
hyväntekeväisyysjuttu, 
josta kaveri Marvailan 
Janne Golf-liiton huippu-
urheilupäällikkönä totesi, 
että tämä pitää liiton mo-
nistaa seuroihin. 

Pilottiryhmään kutsuttiin 
kaveri Salosta. Pajun Tomi, 
jolla oli sekä asennetta 
että roolia kentällä niin 
seura- kuin kenttäyhtiös-
säkin. Näin tuotekehitys 
alkoi ja 2014 juhannuksen 
jälkeisenä maanantai-
iltana käynnistyi 25 paik-
kakunnalla, myös Salossa, 
suomalainen golfhulluus.

Miksi Tomi lähdit mu-
kaan?
Tomi Paju: Suurena For-
rest Gump- elokuvan 
fanina oli helppo ”läh-
teä vaan” pelaamaan…
Toisaalta tämä tempaus 
tukee mielestäni upeasti 

ajatuksiani golfin harras-
tamisesta ja nimenomaan 
Salo Golfissa: Kokeillaan 
uusia urheilullisia juttuja 
Suomen parhaassa Ur-
heilupuistossa. Myöskään 
lasten liikunnan hyväksi ei 
voi koskaan tehdä liikaa 
talkootöitä. Vaikutukset 
ovat todella kauaskantoi-
sia. 

Oliko vaikeampaa saa-
da pelikaveria vai kerä-
tä rahaa?
TP: Pelikaverin saaminen 
kesti noin kolme sekun-
tia. Vesa Kujanpää tuli heti 
mieleeni kun tästä kuu-
lin. Rahojen kanssa meni 
hiukan pidempään. Oma 
innostuksemme varmaan 
helpotti ihmisten mukaan 
saamista projektiin.

Mikä oli 24 h pelin hui-
keimmat hetket?
TP: Sosiaalisuus. Innok-
kaita seuraajia riitti ken-
tällä ja somessa. Caddiet 
olivat paikalla hienosti 
sopimuksen mukaan. 
Yön hämäryydessä golfin 
pelaaminen on myös oma 
juttunsa. Ennen viimeis-
tä kierrosta jouduimme 
odottelemaan ukkosen 
takia vajaan tunnin. Tau-
on jälkeen liikkeelle lähtö 
oli yksi tuskaisimmista iki-
nä! 

Millaiset fiilikset olivat 
seuraavana päivänä? 
TP: Hyvin nukutun yön 
jälkeen melkoinen ko-
kovartalojumi. Pahin oli 

ohi parin päivän päästä. 
Ajoittain meinasi tulla sel-
lainen olo, että nyt on oltu 
mukana jossain erityises-
sä…

Ja se tärkein. Mikä oli 
urheilullinen ja talou-
dellinen tulos ja miten 
se käytetään?
TP: Urheilullinen tulos oli 
hyvin lähellä villiä veik-
kausta 100:sta parista ja 
10:stä birkusta. Taloudel-
linen tulos oli lopulta n. 
4750€. Se käytetään ko-
konaisuudessaan lasten 
liikunnan tukemiseen. Ke-
säkuun alussa tarjoamme 
kaksi viikon golfillista lii-
kuntaleiriä, kevään aikana 
mm. Alhaisten koulu pää-
see kokonaisuudessaan 
(280 oppilasta) tutustu-
maan golfiin pro Kettu-
sen opastuksella. Salo 
Golfin junnuille ja heidän 
vanhemmilleen tarjotaan 
matka Turkuun Challenge 
Tourin kisaan. Hyviä vink-
kejä otamme vastaan asi-
an tiimoilta!

Entä 2015 ma 22. – ti 
23. kesäkuuta. Oletteko 
mukana! 
TP: Mukana ollaan. Vesa 
Kujanpää on valitettavas-
ti kaukana kotikentäs-
tään siihen aikaan, mutta 
”tuuraajaksi” lähtee Mikko 
Tuominen.

Mikä on ensi kesän ta-
voite ja miten voi päästä 
mukaan 24h –projektiin 
mukaan?
TP: Tavoite sama, eli vä-
hintään 7 kierrosta, 100 
paria ja 10 birdietä. Rahal-
linen tavoite 5990€. 
Mukaan voi lähteä katse-
lemaan, caddieksi ja en-
nen kaikkea tukiryhmään 
keräämään tukijoita. Hel-
poin tapa tietysti on si-
toutua ”maksajan” rooliin 
esim. 50 c /par tai kiinteäl-
lä summalla.

Golfhulluus poiki tonneja junnutyöhön!
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Loppuvuoden työkiirei-
den keskellä jouluhös-
sötys tuntui ahdistavalta 
ja mitä lähemmäs aatto 
saapui, sen useammin 
vilkuilimme matkailu-
sivustoja.  Äkkilähtö 
mahdollistui kun työru-
peamaan aukeni loman 
mentävä aukko ja nopea 
päätös golfmatkasta Mo-
nastiriin oli helppo teh-
dä. 

Itse lentomatka tunisia-
laisella Nouvelairilla sujui 
mutkitta ja nopeasti, sen 
sijaan ensikosketus Tu-
nisiaan ei. Matkatavaroi-
den odottelu kentällä ja 
koneessa koettu etiäinen 
osoittautuivat todeksi 
eivätkä bägimme saapu-
neet lainkaan!  Ei siinä 
auttanut kuin jonottaa 
kadonneen matkatava-
ran ilmoituksen tekemi-
seen. Oppaan mukaan 
toisinaan kadonneet 
matkatavarat tulevat 
viikossa, toisinaan ei.  Ei 
hyvältä kuulostanut ja 
teimmekin jo kentällä 
yhteispäätöksen, ettem-
me anna moisen pilata 
lomaamme, vaan pe-
laamme sitten vuokra-
mailoilla. Surkeampi ti-
lanne oli esimerkiksi sillä 
eläkeläisrouvalla, jonka 
rollaattori oli jäänyt koti-
maahan.

Ymmärrettävästi saa-
vuimme hotellille El Mou-
radi Clubille pari tuntia 
oletettua myöhemmin, 
siis keskiyöllä ja siinä vä-

symyksen kurimuksessa 
jopa hotellikäytävät tun-
tuivat aaltoilevan. 

Aamulla oli toisin. Par-
vekkeelta avautui näky-
mä Välimerelle ja taivas 
oli valoa täynnä! Aurinko, 
jota olimme erityisesti 
odottaneet tuntui vii-
mein, pitkän kaamoksen 
jälkeen uskomattoman 
virkistävältä! Lämmin 
sen sijaan ei ollut, yö-
lämpötila käväisi viikon 
aikana toistuvasti nollan 
tuntumassa, mutta sen 
me tiesimmekin valintaa 
tehdessämme.

Aamupalan jälkeen 
suuntasimme pikaisesti 
etsimään lähintä golf-
kenttää. Parin kilometrin 
kävelyn jälkeen löysim-
me jonkin kymppiväylän 
mutta klubirakennus 
siinsi kaukana horison-
tissa. Hurmaava yllätys 
olikin, kun paikallinen 
kentänhoitaja kaarsi gol-
fautolla viereemme ja 
tarjoutui kyyditsemään 

meidät klubille! Siinä 
sitten köröteltiin auton 
kyydissä läpi kentän ja 
saimme ensi kosketuk-
sen rauhoittavaan, hyvin 
hoidettuun ja kauniiseen 
El Kantaouin golfkent-
tään.

Perillä klubilla ilmeni, 
että valtio omistaa kaikki 
kentät eikä neuvottelun-
varaa hinnoille ole. Siitä 
huolimatta päätimme 
varata jo kerralla koko 
viikon peliajat emmekä 
sitä kertaakaan katuneet. 
Kuuden kierroksen hin-
naksi tuli nelisensataa 
euroa ja siihen vuokra-
mailat päälle. Klubilla oli 
onneksi varsin kohtuul-
linen prokauppa, josta 
sain hankittua bägiin 
pakkaamieni pelikenkien 
sukkien, pallojen yms. ti-
lalle uudet.

Pelaamaan! Jokainen 
golffari tietää sen tun-
teen, kun pitkän tauon 
jälkeen olet tiiboksissa, 
kädessäsi on draiveri, 

pallo nököttää tiin päällä 
odottaen ensilyöntiäsi ja 
edessä aukeaa korkkaa-
maton kenttä. Ja siihen 
vielä aurinko, valo ja läm-
pö: olet yksinkertaisesti 
onnellinen!

El Kantaouilla on kak-
si kenttää; Panorama ja 
Sea Course. Panorama 
kulkee Soussen kaupun-
gin yllä ja näköalat ovat 
ajoittain uskomattomat. 
Horisontin täyttävät Väli-
meri ja jalkojen juuressa 
leviää kaupungin luke-
mattomat valkokalkitut 
rakennukset. Sea cour-
sen väylät puolestaan 
kulkivat nimensä mukai-
sesti merenrannan puo-
lella. Väyliä reunustavat 
oliivi-ja taatelipuut ja 
kenttä muodostaa rau-
hallisen keitaan. Puista 
sen verran, että niiden 
sadonkorjuuaika oli juuri 
meneillään eivätkä vilje-
lijät pientä valkoista pal-
loa pelänneet, sen verran 
rohkeita ja yllättäviä väy-
läylityksiä näimme. Mie-

Tunisian lämmössä ja valossa



NettiSwingi1/2015 9

leen jäi eräs isoäiti-ikään 
yltänyt mummo, joka 
hameenhelmat korvissa 
huojui taatelipuussa ke-
räämässä hedelmiä. Piti 
ihan jäädä katsomaan, 
että pitääkö mennä otta-
maan koppi!

Soussen golfkentillä ei 
sesongin ulkopuolella 
tarvitse ruuhkan takia 
odotella omaa starttiai-
kaa. Peliaika pron väittä-
män mukaan 4,5h mihin 
emme kyenneet edes 
puolivälien pakollisilla 
tauoilla. Kentät suihku-
lähteineen, lampineen 
ja keskellä väyliä kas-
vavien palmujen lisäksi 
olivat hyvin hoidettuja 
ja tilaa oli tarvittaessa 
väylien ulkopuolellakin 
pelata. Haasteelisinta 
kotikenttään tottuneena 
olivat useat 370m pitkät 
par4-väylät. Greenit oli-
vat Salo Golf-tyyppisiä 
bunkkerein suojattuja, 
pieniä ja liukkaita.

Pelasimme kolme en-
simmäistä päivää vuok-
ramailoin, jotka olivat 
lähes pakasta vedettyjä. 
Välineisiin siis pelimme 
eivät kaatuisi, joten 
viileydestä huolimatta 
kohti uusia golfelämyk-

siä! Omat bägimme 
saapuivat vasta neljän-
nen lomapäivän iltana. 
Aamun lähes pakkaske-
lit vaihtuivat päivittäin 
hetkessä auringonpais-
teessa kesäisiksi. Kentis-
tä jäi todella positiiviset 
fiilikset pelattavuuden 
ja hulppeiden maisemi-
en johdosta. Molemmat 
kentät pelattuamme 
tunnelmat olivat todella 
korkealla ja totesimme, 
että tänne on vielä pa-
lattava takaisin. Pela-
simme neljänä päivänä 
saksalaisen evp lääkärin 
Klausin ja Jyväskyläisen 
Matin kanssa. Nämä 
herrasmiehet olivat gol-
fanneet jo vuosikausia 
Tunisian talvessa; mo-
lemmat kertoivat syyksi 
vähäiset pelaajamäärät 
ja kohtuulliset green-
feet. Alueella talvehtii 
lukuisia eläkeläisiä ja 
esim. El Kantaoui ken-
tille parin kuukauden 
unlimited golf kustan-
taa 1200euroa.  

Yllättävää kyllä ja vas-
toin kaikkia lämpöti-
laennusteita saimme 
joululahjaksi lämmön. 
Koko viikon ajan päivä-
lämpötila nousi 22-25 
asteeseen mikä on ehkä 

miellyttävin mahdol-
linen pelilämpötila. 
Kierroksen jälkeen köl-
löttölimme auringossa 
ja nautimme auringon-
valosta mielin määrin. 
Toinen meistä kävi 
Välimeren kohmeessa 
uimassakin, ja vieläpä 
jouluaattona muiden 
iloksi tonttulakki päässä. 

Jouluaattona ja päivänä 
pelasimme riemukkaasti 
tonttulakit päässä! Yksi 
sun toinen matkaaja 
ikuisti hauskan lomaku-
van muistoksi eräästä 
suursalolaisesta maajus-
sista, jolla oli päässään 
aurinkolasien lisäksi kir-
kuvan punainen tonttu-
lakki ja porokorvaläpät! 

Aattoillaksi hotelli oli 
järjestänyt gaalaillalli-
sen, johon meidätkin 
käytiin varta vasten 
kutsumassa. Juhlasali 
oli koristeltu jos jon-

kinmoisella etäisestikin 
joulua muistuttavalla 
somisteella, palmupuis-
sa vilkkuivat värivalot 
ja kamelin selkään oli 
nostettu tonttu-ukko. 
Valkoisin pöytäliinoin 
katetuissa pöydissä 
paloivat tunnelmalli-
set kyntilät ja tarjoilijat 
olivat pukeutuneet 
kultalameeseen. Meitä 
hemmoteltiin seitsemän 
ruokalajin illallisella, 
jotka kaikki tarjoiltiin 
lautasannoksina pöytiin 
perinteisen buffetruo-
kailun sijaan. Esiintyjiä 
riitti vatsatanssijasta ak-
robaatteihin  ja keittiön 
väen kärrätessä tarjoilu-
vaunuttain perinteistä 
jouluhalkojälkiruokaa 
eteemme, olimme jo 
kaikesta niin ähkyjä, että 
yöunet veivät voiton.

Paras joulu ikinä! 

Anne & Mikko
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Senioritoiminta jatkuu 
samoissa vakaissa mer-
keissä kuin ennenkin:

- Varsinais-Suomen se-
nioriliigaa pelataan taas 
koko kesän ajan. Nyt 
entisten seurojen lisäksi 
joukkoomme tulee uute-
na Uudenkaupungin 
senioriporukka eli seuro-
ja on yhteensä 11 ja kaik-
ki pelaavat kaikkia vas-
taan 12-henkisin jouk-
kuein, 4 seniorinaista, 6 
seniorimiestä ja 2 mies/
naisveteraania. (seniori-
ikä: naiset 50 v, miehet 55 
v ja veteraaninaiset 60 v 
ja -miehet 65 v kuluvan 
vuoden aikana täytetty)
Salo Golfillahan on liigan 

historian menestyksek-
käin tausta tässä kisassa 
puolustettavana - joh-
damme edelleen mara-
tontaulukkoa. 

Pelipäivät sovittiin 20.3. 
Paraisilla. Vuorovuosina 
on kotiottelu / vierasot-
telu. 

Kaikki seniorit saavat 
osallistua, nimi vain il-
moittautumislistaan ja 
jokaisen kisan kapteeni 
valitsee ilmoittautuneis-
ta joukkueen.

Pelit pelataan PB-kilpai-
luina, joten korkeam-
mallakin tasoituksella 
pelaavalla on hyvät mah-

dollisuudet menestyä ja 
tuoda pisteitä seuralle!

Ystävyysottelut Auragol-
fin ja Aulangon Golfklu-
bin kanssa jatkunevat 
myös entisissä merkeis-
sä. Keväällä kummatkin 
tulevat Saloon meidän 
rusehtaville viheriöillem-
me ja syksyllä tehdään 
vastavierailut tammen-
lehtien jo kellastuessa 
Ruissalossa ja Aulangolla.

Senioritoimikunnan toi-
mesta olen järjestänyt 
joka kesä jonkinlaisen 
”yön yli” pelireissun, 
mukaan pääsevät kyllä 
kaikenikäiset pelaajat, 
mutta yleensä porukan 

keski-ikä on ollut reilus-
ti yli seniorirajojen. Ensi 
kesän suunnitelmat ovat 
vielä hakusessa, mutta 
periaate minulla on ollut 
että suositaan kotimaan 
matkoja. Viime kesänä 
olimme Nokia River Golf-
issa ja Pirkkalassa - yötä 
Edenin kylpylässä.

Pirkko

Senioreiden toiminta jatkuu vilkkaana

Aulangon seniorit vierailulla Salossa. Senioriladyt Pirkko ja Berit vieraita viihdyttämässä.


