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Puukymppiä ja
rautakahtatoista

(kts.sivu 20)

Tiedottajan kynästä
25 vuotta salolaista golfia
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun seuramme perustettiin. Tuosta hetkestä ja ajasta sen jälkeen on valmisteilla teos, jonka tarkoitus on kertoa niin
nykyisille kuin tuleville jäsenillemme seuramme alkuvaiheen ylä- ja alamäistä, 2000 -luvun innostuksesta ja
nykypäivän rutiineista. Toivottavasti jokainen löytää sieltä jotain uutta, ja sisäistää seuramme syntyhistorian tunnelman.
Tuohon teokseen voi myös jokainen seuran jäsen jättää oman jälkensä, kirjoittamalla alla olevaan sp-osoitteeseen lyhyen 20-30 sanaisen tarinan hetkestä, joka on parhaiten painunut mieleen, oli se sitten kentältä tai klubilta.
Matkatarinoita emme tässä yhteydessä voi hyödyntää, mutta kentällämme
tehdyt holarihetket mielellämme kirjaamme mukaan.
Tuon materiaalin koostaminen on hieman myöhästyttänyt tämän Netti-Swingin
tekoa, mutta eiväthän nuo syyskesän tapahtumat vanhene.
Seuramme on saanut uuden Ladykapteenin ja yhtiö uuden toimitusjohtajan,
joten ensi kaudella on kaikilla tilaisuus ja velvollisuus tehdä k.o. henkilöiden
kanssa lähempää tuttavuutta.

Anne Nieminen, ladykapteeni,SaG

Tomi Paju, toimitusjohtaja, Salon Golfkeskus Oy

Viime kesän kohokohtia olivat kahdet SM-kisat, nuorten reikäpelit ja miesten
65 v. lyöntipeli. Kisat onnistuivat niin sään kuin järjestelyjenkin osalta, ja tapahtumat “poikivatkin” heti tulevalle kaudelle liitolta uusia kisoja.
Oikealla ylhäällä ikäluokkansa parhaat reikäpelaajat ja alakuvassa 65 vuotiaitten kuusi parasta.
Historiikkiposti viim. 30.11. osoitteeseen:
jari1.jaatinen@gmail.com

HCP 0-14,4

1. Otto Kotaja 2. Jukka Lehtola 3. Jari Kauhanen

HCP 14,5-36

1. Jere Järvinen 2. Jarmo Suvio 3. Juha Roto

Suomen Golftalon sponsoroima tasoituksellinen reikäpeli-cup pelattiin kesän aikana finaaliin asti. Kilpaan lähti lähes 60 pelaajaa,
ja kisa pelattiin kahdessa sarjassa

Meidän Suomi-Ruotsi maaottelumme,
eli reikäpeliottelu

SaG -RuG

Tästä pokaalista on kilpailtu
jo yli kymmenen vuotta.

Kapteenit lähettivät pelaajat matkaan.
Oik. yläk. Terjo pyrkii kohteliaasti kehumaan
vastustajien pelisuorituksia, ja pahoittelee omia
tuurilyöntejään.
Kylmät lukemat taululla

&
Open
AutoTiimi ja TiiPii olivat päättäneet lisätä panoksia kisaan
hienojen palkintojen lisäksi! Mikäli joku tekisi hole in onen
väylällä 3, niin hän voittaisi 3000€ lahjakortin AutoTiimiin.
Palkinto jäi tällä kertaa lunastamatta, mutta onkohan ensi
vuonna mahdollisuus yrittää uudestaan?

Kimmo Järvinen valvoo junnu-ryhmän harjoittelua kisan jälkeen. Ei riittänyt
pojille sijat toinen (Roope), kolmas (Verneri) ja neljäs (Jere), vaan puttiharkat piti
aloittaa välittömästi kierroksen jälkeen. On ollut ilo seurata kesän aikan poikien
harjoittelua, ryhmä on aina jossain kentän kolkassa kisailemassa keskenään. Ja
tulokset osoittavat, että harjoittelu tuo pelivarmuutta.

Kaisa Riihimäki ja Merja Lammervo jännittävät
kisan tuloksia, ja hyvin he pärjäsivätkin, Merja
toinen ja Kaisa neljäs pistebogey-sarjassa.

Naisten kärkipari 7. greenillä. Oli hienoa, että tänä
vuonna saatiin naisten sarja mukaan.

Pitkä putterikaan ei auttanut Joukoa, vaan Timo nousi toisena
päivänä kolmen lyönnin takaa seniorisarjan selvään voittoon.

Pojat

1 Järvinen Jere SaG
81 80 161
2 Harilo Roope SaG
86 79 165
3 Tuusa Saku SaG
88 91 179
4 Heikola Niklas SaG 111 107 218

Miehet

1 Sirva Verneri SaG
78 73 74 225
2 Kettunen Sami SaG 75 76 76 227
3 Isokangas Petri SaG 76 77 82 235

Seniorit

1 Laine Timo SaG
2 Lehtinen Jouko SaG
3 Mäkinen Tuomo SaG
4 Salmi Jorma K. SaG

83 72 155
80 79 159
85 82 167
81 86 167

Miehet 70 v

1 Iltanen Matti SaG 81 79 160
2 Jakonen Pentti SaG 85 79 164
3 Papunen Matti SaG 82 86 168

Miehet 65 v.

veteraaniMalja

1. Turunen Alpo SaG 80-73 153
2. Uotila Paavo SaG 82-78 160
3. Hallaranta Heikki SaG 84-81 165

Orvo Rinne luovutti Veteraanimaljan
vuodeksi Alpo Turuselle

tytöt

1 Saarinen Elina SaG 106 106 212
2 Mäki-Tanila Ella SaG 118 122 240
3 Huhtala Kati SaG
135 125 260

naiSet

1 Vainio Tiina SaG
82 74 156
2 Viitanen-Paju Pirjo SaG 87 87 174
3 Kujala Pirjo SaG
93 94 187

naiSet 60 v

1 Näremaa-Helin Terttu SaG 92 94 186
2 Tikkala Marjatta SaG
95 95 190
3 Tuominen Leila SaG
94 98 192

Jokisen Malja
Vuotuinen “must”-kisa, josta pois voi jäädä vain lääkärin luvalla. Kisaa on pelattu niin kauan, ettei kukaan muista,
milloin aloitettiin, mutta tärkeintä on, että kisa jatkuu.

1. Nygren Terhi SaG 22-20
3. Kujala Pirjo SaG 19-16
1. Turunen Alpo SaG 21-18 39 2. Mäenpää Jarkko SaG 22-16 38
3. Rinne Mertsi SaG 20-17 37 4. Koskinen Timo SaG 19-18 37

42
35

2. Jaatinen Marita SaG 21-17 38

Pistebogey

Promopaja Tour 2012 piti sisällään 18 pelikierrosta, joiden aikana
pelaaja saattoi kerätä itselleen pisteitä, joko scratch, hcp-lyöntipelissä
tai hcp-pistebogeyssa. Pelikierrokset pelattiin vuoroviikoin Wiurilassa,
Teijolla ja Salossa. Finaali pelattiin 2-päiväisenä, ensin 8.9. Wiurilassa
ja 9.9. kentällämme. Jos olivat viikkokisat tasaisia, niin myös finaalipäivien pelit, mutta parhaat kuitenkin löytyivät.

Lyöntipeli SCR

Lyöntipeli HCP
1. Ahlgren Jani WGCC 73-72 145
3. Rinne Teppo SaG 78-70 148
5 Turunen Alpo SaG 74-75 149

1. Kyrönlahti Tapio SaG 35-34 69 2. Kirjavainen Rauno SaG 33-34 67
3. Koskinen Merja SaG 36-30
66 4. Kolehmainen Pekka SaG 30-35 65
5. Virtanen Heikki WGCC 29-36 65

2. Laakso Esa WGCC 74-72 146
4. Koskinen Timo SaG 79-69 148

1. Laaksonen Arto WGCC 74-78 152 2. Rinne Mertsi SaG 77-77 154
3. Lehto Jere SaG 80-83
163 4. Lehtola Jukka SaG 84-80 164
5. Hänninen Lauri WGCC 80-85 165

SHAMPANJAA JA MANSIKOITA

KOLME MAILAA

KAUPUNGINOSAMESTARUUS

EVERYBODY

by

Huolto pelaa vaikka keskellä metsää!
Tuomo Mäkinen oli perinteisesti tehnyt Cross Country-radan, johon hän
oli taas saanut mahtumaan uusia “väyliä” mukaan.
Yksi hienoimmista oli nelosväylän punaisilta kakkosväylän greenille.
Väylä vaati tarkkaa etäisyyden arviointia ja hyvää wedge-lyöntiä.
Miesten sarjan voittaja Petri Isokangas oli oppinut nopeasti tuntemaan
kenttämme lay-outin , sillä hän siirtyi seuraamme vasta tänä kesänä.

Naiset
1. Kujala Pirjo SaG 47-44 91 2. Liljavirta Pirkko SaG 49-49 98

Miehet
1. Isokangas Petri SaG 36-33 69 2. Järvinen Kimmo WGCC 35-36 71
3. Kotaja Otto SaG 35-37 72

HANSKAT
NAULAAN
6.10.

Illan palkittuja henkilöitä

Eeva Kyrönlahti, kauden tuomari

Verneri Sirva, seuran paras golffari
“Meidän Anu”, kaikesta

Lisää palkittuja

Jere Järvinen, puheenjohtajan pokaali. Taustajoukot skarppina.

Juha Mäki-Tanila, vuoden ohjaaja

Vuoden Hanskaaja

Pirkko Määttänen sai tänä vuonna kuulla kunniansa, miksi hänet oli valittu
Vuoden Hanskaajaksi. Osuvat teesit olivat kapteeni Terjo Ekin käsialaa.
Puheenjohtaja seuraa taustalla Pirkon kiitospuhetta.

Illan hahmoja

“Kiinteistöneuvos” Uotila nouti väliaika-aseman
talkooryhmän puolesta palkinnon

Päivän Kinkkukisan voittajat,
Pirjo Kujala ja Markku Tång

Orkesterin soitto miellytti ja
kitaristi antoi kaikkensa

Ella Mäki-Tanila voitti puttikisan naisten sarjan
ja omasi myös musikaalisia lahjoja.

Holkituskone työssä
Kenttätalkoot 30.11.

Alla: Pyry-Pekka on kätevin holkkien nostoväline

Alla: Talkoiden jälkeen maistuu lounas

SGL TROPHY, BELEK, TURKKI 6.-13.10.2012
Suomen Golfliitto ja Naisten Pankki
järjestivät kuluneen golfkauden aikana
parikisan, jonka alkukilpailuja pelattiin
useilla Suomen kentillä. Kisa oli hyväntekeväisyysluonteinen, kerättiinhän osallistujamaksuista rahaa Naisten pankille,
joka kerää varoja kehitysmaiden naisten
työllistämiseksi. Salon kisa oli kesäkuun
alussa. Pelimuotona oli kahden hengen
greensome/lyöntipeli. Voitimme Salon
alkukisan, joten pääsimme Hill Side Golf
Clubin Valley-kentällä 6.8. pelattuun
semifinaaliin Vihtiin.
Hellekeli ja hyvin hoidettu kenttä saivat
kisafiiliksen kuntoon ja selvisimme tasatuloksella kolmen parhaan joukkoon.
Hienoksi palkkioksi pääsimme siis kisaamaan voitosta Turkissa järjestettyyn
finaaliin! Kisakavereiksi saimme Jukka ja Pekka Jokitalon Tarinagolfista ja Pekka
ja Sirkka Iso-Herttuan Nurmijärveltä. Olimme kaikki riemuissamme ja jo voittajia
tasapuolisesti .
6.10 Saavuimme Antalyan kentälle salamoiden saattelemana myöhään illalla.
Kyseessä ei kuitenkaan ollut paparazzien kameravalot vaan ihan vain välimeren
ukonilma, joka vähän pelotteli laskeutuvaa konettamme. Turvallisesti
maankamaralla, jossa lehahti vastaan lämmin kesäkeli. Eikä enää harmittanut
se väliin jäänyt kinkkukisakaan…Hotelli Sireneen siis ja unilääkkeeksi annos tvgolfia.
7.10. Sunnuntaiksi oli ohjelmassa, ei suinkaan pelaamista, vaan tasokkaiden
maajoukkuepelaajien kilpailun seuraamista läheisellä PGA Sultan-kentällä.
Herrat Pulkkanen, Veijalainen ja Hakola saivat kannustusta sinipaitaiselta
yleisöltä Suomen lippujen liehuessa. Ensimmäiset kaksi kierrosta ei kuitenkaan
ollut mennyt aivan putkeen. Ukonilma oli sotkenut kuvioita niin, että alunperin
suunniteltu 4 kierrosta typistyi tuomaripäätöksellä kolmepäiväiseksi. Liekö sitten
viikkoa aiemmin naisten joukkueen saama pronssinen sijoitus aiheuttanut
lisäpaineita, koska miesten peli tuntui menevän yliyrittämisen puolelle. Hienoa
oli kuitenkin MM-tason pelaamista katsella.
8.10. Maanantaina pääsimme vihdoin itse asiaan, eli Pasha-kentälle pelaamaan.
Sultan ja Pasha sijaitsevat molemmat kävelymatkan päässä hotellilta ja kuuluvat

Antalya Golf klubiin. Valmistelut klubilla olivat täydellä tohinalla käynnissä
samalla viikolla käytävää Turkish Airlines World Golf Final -kisaa varten. Kyseessä
oli kutsukisa kahdeksalle maailman huippupelaajalle, mukana mm. itse Tiger
Woods ja Rory Mc Ilroy! Saapuessamme väylän 18 greenille näimme viereisen
Sultan-kentän 1-väylällä Tigerin tiiaamassa harjoittelukierroksellaan! Wau!
9.10. Tiistaina suuntasimme bussin kanssa Sueno Dunes-kentälle, joka oli myös
tulevan finaalimme kisakenttä. Nyt pääsimme harjoituskierrokselle ja pelasimme samalla fourball-muotoisen joukkuekisan. Kenttä tuntui olevan melko
kinkkinen, vaikkakin todella kaunis ja maisemallinen. Joukkueemme pärjäsi ihan
hyvin. Illan palkintojenjakotilaisuudessa pääsimme jaetulle kolmannelle sijalle.
Palkinnoksi valitsin hyvää iltalukemista, uusi käännös Harvey Penickin Pieni
punainen kirja.
10.10. Aamulla meille oli varattu liput Turkish Airlines Golf tournamentiin, jossa
siis 8 maailmanluokan golfaria pelasivat parikisaa lyöntipelinä. Kisa käytiin
kauniilla Sultan-kentällä,
jonka väyliä
reunustavat
pinjat ja eukalyptuspuut.
Turvajärjestelyt olivat tiukat herrojen
ympärillä,
mutta olihan
palkinnotkin
yhteensä n.
10 miljoonan
Rory Mc Ilroyn draivi
dollarin luokkaa
.
Seurasimme
muutamilla väylillä näiden mestareiden helteisestä kelistä huolimatta
viileäntotista olemusta ja keskittynyttä peliä. Greenin reunalla uskalsimme
tuskin hengittää, kun vartija “kaapit” komensivat kamerat piiloon pelaajien
putatessa. Onnistuimme kuitenkin saamaan ihan mukavasti kuvia. Tosiasia on,
että toisten pelaamistahan ei tosigolfari kauan jaksa katsella, vaan pitää päästä
itse pallon perään. Ja niinpä iltapäivällä meille olikin varattu startit Tatin kentälle,
pienen ajomatkan päähän. Harmiksemme raju ukkosmyrsky sai meidät jo

kakkosväylältä palaamaan takaisin klubille. Jäimme sisätiloihin ihmettelemään
nopeasti vedellä vellovia väylämaisemia.
11.10 Jännittävä finaalipäivämme valkeni aurinkoisena ja helteisenä. Menimme
jo muita aiemmin Dunesin kentälle taksilla, koska meillä oli ensimmäinen flaitti.
Ehtisimme verryttelemään rangella rauhassa. Fiilikset olivat jännittyneet, koska
vastustajaparimme vai-kuttivat tosi tasokkailta ja kilpailuviettikin alkoi taas
nostaa päätään. Saimme onneksemme merkkariksemme liiton markkinointipuolen edustajan llkka Rokalan; hauska ja leppoisa veikko Kaarinasta. Kierros
lähti käyntiin ensimmäisen väylän
kommellusten jälkeen leppoisasti.
Etulenkin jälkeen
hymy oli herkässä,
teimme yhden
birdienkin! Takalenkillä väylät alkoivat tuntua vaikeammilta. Lukuisat syvät bunkkerit, vesiesteet ja
metsäiset väylät
alkoivat viedä uskon omiin lyönteihin. Viimeinen
18. väylä on haastava greenin sijaintinsa puolesta, sitä kun ympäröi kauttaaltaan vesi. Hätiköity taktiikka vei
meiltä molemmilta pallot veteen vuorotellen ja par 4:sta muodostui par 8!
Olimme varmoja, että voitto meni ja tyydyimme pitämään kolmannen sijan.
Olimme kuitenkin yrittäneet parhaamme ja kierros oli kuitenkin mukava, joten
jäimme hyvillä mielin odottelemaan muita aurinkoiselle terassille. Illan
palkintojenjakotilaisuuteen menimme sekavin tuntein. Kilpakumppanimmekaan
eivät tuntuneet tyytyväisiltä suorituksiinsa.
Kun Outi Kunttu sitten aloitti julkistaen voittajan tuloksen, olimme pudota
tuolilta; kiertopalkintopysti tuli kuin tulikin mukaamme Saloon! Yes!! Timo, joka
on tottunut puheita pitämään, ei hänkään tahtonut saada äkkiä sanoja suustaan.
Jonkun kysyessä, miltä nyt tuntuu, oli todettava tyypillisellä fraasilla “ei tässä
velä ole tainnut oikein tajuta mitä on tapahtunut”!!
Kisan lopputulokset olivat meillä 71 netto, Jokitalot 75 netto ja Iso-Herttuat 79
netto.

13.10 Lähtöpäivä. Huoneiden luovutus klo 12 ja bussi lentokentälle klo 19. Aikaa
oli siis hyvin vielä pelikierrokselle. Kävimme pelaamassa Tatin kentän, joka
keskiviikkona jäi ukonilman kynsiin. Tat Golfilla on 27 väylää, joten hoidollisista
syistä aina joku 9 väylän osuus lepää. Pelasimme nyt The Riverin eli väylät 118. Kauniit hyvin hoidetut väylät käyvät lähellä merenrantaa ja vuorimaisemat
pilkistävät pinjojen takaa. Tämä päivä oli mukava päätös kisaviikolle.
Kiitos onnistuneista järjestelyistä kilpailun johtajalle, golfliiton hallintojohtajalle
Outi Kuntulle, myynti- ja markkinointijohtaja Ilkka Rokalalle ja viestintäjohtaja/
Golflehden päätoimittaja Kalle Virtapohjalle. Kiitos kisasponsoreille mm.
Catmandoon edustaja Kari ja Erja Toivoselle sekä kiitos muut lukijamatkalaiset
kivasta peliseurasta ja erityisesti jälkipeleistä hotellin lobbybaarissa.

Juhlahetki! Huom. kolmikätinen Timo

Voittopokaalia voi ihailla vuoden ajan klubin aulavitriinissä. Emmehän luovuta
sitä helpolla, emmehän!
Merja Koskinen (mukana myös Timo, toim. huom.)

