
NETTI-SWINGI
                      SALO GOLFIN PUOLUEELLINEN ÄÄNENKANNATTAJA  5/2005



Ruotsinmatkalla
    tapahtui !
       Sivu 6

Mikä ihmeen
  väyläopas?
      Sivu 4

iedottajan kynästäT
Vuoden loppuessa ja viidettä NettiSwingiä väsä-
tessä tulee mieleen se, moniko meistä, tai parem-
minkin teistä, lukee tai edes tietää, että sivuillam-
me on koitettu ylläpitää omaa tiedotuslehteä.
Muutamia kommentteja on tullut asian tiimoilta,
onneksi rohkaisevia, sekä ehdotuksia ja ideoita ai-
heista ja henkilöistä. NettiSwingin vaikea löytämi-
nen seuran etusivun alalaidasta on myöskin aihe-
uttanut sen, ettei uuden NS:n  ilmestymistä ole
aina edes huomattu.
Tulevan kauden aikana pyrimme saamaan niin NS:n kuin koko web-
sivumme näkyvyyttä parannettua.  Eri toimikuntien itsenäinen tie-
dottaminen tulee saada joustavammaksi, yleisilmeen tulee antaa
kuvaa seuran toiminnan dynaamisuudesta.
Uuden puheenjohtajamme visioita on tehdä seurastamme huippu-
luokan golfseura, jolloin myös sen tulee näkyä ulospäin esim. mo-
derneina web-sivuina.  Paljon varmasti muuttuu, sillä myös toimitus-
johtajan pallille istahtaa uusi mies, Mika Havulinna.  Mika kertoo
itsestään enemmin toisaalla NS:ssä, joten en tässä kohdin lausahda
hänestä enempää, enkä edes vielä osaisi.  Mutta, mutta, poislähte-
vistä (vain tehtävistä) mielellään muutama sana.

Ape, jonka kanssa aloimme löydä golfpalloa jo parikymmentä vuot-
ta sitten, aluksi sisällä Viestin urheilutalolla, ulkona hiekkakuopissa
ja myöhemmin urheilupuiston nurmella, on tehnyt pitkän ja varmas-
ti osin myös raskaan päivätyön hommassa, josta kiitosta oli vaikea
saada, mutta arvostelua sitäkin helpommin. Alpo ei hommaa vas-
taanottaessaan tiennyt, mihin souviin lähti. Väittää muka minun
painostaneen häntä tehtävään. En tunnusta.
Toivon kuitenkin, että hän voi itsekseen sanoa “päivääkään en
vaihtaisi pois”.

Terjo, talousmies, jonka tiukka budjetinseuranta tuntui joskus tur-
hankin tarkalta, mutta jonka lopputuloksena seura voi tänä päivänä
ylpeillä velattomuudella, ja myös jonkinsortin kassalla. Terjon johda-
tuksella seuran hallitus selkeästi ryhdistäytyi, toimikunnat ottivat
eräänlaisen tulosvastuuden, ja budjettilukuja katsottiin ja fiilattiin,
vähän niinkuin olisi omat rahat olleet kyseessä.

Näille molemmille herroille toivotan leppoisia eläkepäiviä ja Hyvää
Joulua! Jari Jaatinen

Seppo Juntti ja Heikki Hallaranta onnittelevat “eläkeläisiä” 19.11.2005

Miksi Heikki
huitoo?
    Sivu 7
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Puheenjohtajan palsta

Hyvät Salo Golfin jäsenet!

Golfkausi on taas takana ja malttamattomana odottelemme jo tulevaa
kautta. Jos lyhyesti summeeraisi menneen kauden tapahtumia ja peilailisi
tulevalle kaudelle tehtyjä suunnitelmia.

Yleisesti voisi todeta, että saimme pelata koko kauden erinomaisella
kentällä. Välillä olosuhteet olivat hiukan kosteat, mutta ammattitaitoisen
kenttähenkilökunnan ansiosta saatiin kenttä pidettyä hyvässä kunnossa.
Kovista sateista johtuen kenttä jouduttiin sulkemaan pariksi päiväksi
elokuun toisella viikolla josta johtuen junnujen, senioreiden ja veteraanien
seuran mestaruuskisat olivat uhattuina, mutta kenttähenkilökunta sai kentän
kuitenkin pelattavaan kuntoon ja kisat saatiin vietyä tyylikkäästi läpi.

Seuran seniorit ja veteraanit niittivät mainetta aluetasolla voittamalla Varsi-
nais-Suomen senioriliigan ensimmäistä kertaa. Oli todella ilahduttavaa
nähdä, että saimme aina iskukykyisen joukkueen kasaan, vaikkakin joskus
sen kokoamisessa oli pieniä haasteita. Liigaa on pyöritetty viisi vuotta ja
siinä on mukana kahdeksan seuraa. Meiltä osallistui yhteensä 54 senioria
ja veteraania liigan otteluihin.

Klubitoimikunta ansaitsee myös suuret kiitokset aktiivisesta toiminnastaan.
Toimikunta järjesti monta mielenkiintoista eri formaatilla pelattavaa kilpai-
lua kauden aikana, josta kiitos kaikille toimikunnan jäsenille.
Junnuvalmennus on päässyt seurassamme hyvään vauhtiin ja se on pyörinyt
ympäri vuoden. Kesällä normaalien harjoitusten lisäksi järjestettiin junnuille
joka toinen viikko omat lyönti- tai tekniikkakilpailut, joihin osanotto oli
ilahduttavan innokasta. Tästä suuri kiitos aktiiviselle ohjaajaryhmällä, jotka
kaikki ovat erinomaisella panoksellaan mahdollistaneet tämän.
Tässä vain pari esimerkkiä loistavasta vapaaehtoistyöstä. Kaikki, jotka
ovat seuran eteen vapaaehtoistyötä tehneet ansaitsevat suuren kiitoksen

Seuran talous päättyneellä kaudella on kohentunut entisiä vuosia paremmin
ja nyt mittarit tulevaa kautta silmällä pitäen näyttävät myös positiivista
kehitystä.  Tämä mahdollistaa tulevien seuran keskeisten kehitys-
suunnitelmien läpiviennin, joista vielä muutama esimerkki:

- Junioritoiminnan kehittäminen siten, että varmistetaan laadukas ja
              säännönmukainen harjoittelu ja ohjaus lajin parissa jo oleville ja
              kinnostuneille junnuille sekä aktivoidaan lisää nuoria lajin pariin.

- Nuori Suomen Sinettiseura sertifikaatti seuralle eli toimiva laatu
             järjestelmä. Se edellyttää paljon työtä, dokumentointia, sopimisia,
             prosessien mallintamista jne.  Tavoitteena on saada valmisteleva
             työ tehtyä tulevan kauden aikana ja itse sertifikaatti 2007 kauden
             alusta.

- Jäsentyytyväisyyden parantaminen. Tämä vaatii kovasti määrä
             tietoista ja pitkäjänteistä  työtä. On erityisen tärkeää, että saamme
             nykyiset jäsenet viihtymään seurassa entistä paremmin ja sitä
             kautta myös kasvattamaan seuran jäsenmäärää.

Uskon, että pystymme aktiivisella ja
johdonmukaisella työllä toteuttamaan
tekemämme suunnitelmat ja kehittä-
mään seuraa siten, että junioreista
veteraaneihin asti Salo Golf nähdään
edistyksellisenä, toimintatavoiltaan ja
palveluiltaan maan huippuluokkaa
olevana golfseurana.

Alpo Turusen nyt jäädessä eläkkeel-
le, kiittäkäämme häntä vielä kerran
siitä pitkästä ja ansiokkaasta työ-
rupeamasta, jonka hän on Salon
Golfkeskuksen, Salo Golf ry:n ja
ylipäätään golfharrastuksen eteen
Salon seudulla tehnyt.

Toivotan Rauhallista Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta

Heikki Hallaranta

Erkka Auermaan tekemä Golffari-patsas, jonka
Salon Golfkeskus ja SaloGolf ry luovuttivat
Alpo Turuselle  Hanskat naulaan-juhlassa



Cross Country 2005
Jokavuotinen, ja niin monelle vieras kilpailu pelattiin upeissa olosuh-
teissa, uuden kenttäkartan avulla, jonka olivat tänä vuonna suunnitel-
leet Tuomo Mäkinen ja Kari Bastman. Väyläkartta oli ensi kertaa
oikein värillinen, ja joka väylä oli nimetty englantilaisittain.
Esimerkiksi peliväylä 8, 17 takatiilltä 14 greenille, oli saanut nimek-
seen Albatross ja avausväylä, putti-alueen reunalta ysin greenille,
osuvan nimen, Mulligan.
Muutama sana pelistä niille, jotka eivät sitä tunne. (Tätä pelimuotoa ei
joka kentällä edes pystytä pelaamaan)
Salossa on ollut tapana, että kentän suunnittelee joko Seppo Tukia,
tai seuraavaana vuonna henkilö, joka on rohjennut arvostella Sepon
ratkaisuja. (Ehkä tänä vuonna oli poikkeus).
Kenttä pyritään tekemään 18-reikäiseksi ja rakenteeltaan sellaiseksi,
ettei yhtään väylää pelata normaalimuotoisena. Tänä vuonna väylä 14
oli lähinnä alkuperäistä ja muodossa, jossa sitä on joskus haluttu
pelattavan normaaliväylänä (kts.kuvaa). Viimeinen väylä on perintei-
sesti ollut rangen lyöntipaikalta klubin edessä olevalle puttigreenille, ja
mikä tahansa reikä käy.

Ylhäällä: Virallinen väyläopas
Keskellä: Aloituspaikka
Alhaalla: Maija Neva avaa väylällä 14

      Tulokset

Naiset SCR

1. Tina Kesälä 78
2. Marjatta Tikkala 90
3. Maija Neva 91
4. Terhi Nygren 92
5. Seija Ek 92
6. Pirjo Kujala            101

Miehet SCR

1. Pentti Koivusalo 72
2. Mika Lehtinen 73
3. Paavo Uotila 74
4. Seppo Tukia 74
5. Henrik Niiranen 76
6. Petri Mäkitalo 76



    Vasen: Erkki Halttunen tähyää normaaliken-
  tän nelosen takatiiltä seiskaväylän

               greeniä.
               Maisema näytti allaolevan laiselta,
               eli pahanlaatuinen sokkoväylä.

     Alla oikealla:  Terjo Ek saman väylän puo-
               lessa välissä, eli kolmosen naisten
               tiillä, ei paljon helpota.

     Alla vasen:  Onneksi huolto pelasi, autosta
              löytyi lämmikettä.





Hanskat naulaan
Tilaisuus oli taas onnistunut, ruoka maukasta,
musiikki sopivan swengaavaa ja mikä parasta,
mukava määrä golffareita kokoontuneina
viettämään hauskaa iltaa.
Virallisessa osassa oli luonnollisesti parhait-
ten palkitseminen ja ansioituneiden
huomioiminen.
Parhaat pelaajat:
Paras nainen,  Satu Harju
Paras mies,      Seppo Tukia
Paras tyttö,    Mine Bedretdin
Paras poika,    Riku Hakola
Paras seniorinainen, Pirkko Vauhkonen
Paras seniorimies,    Heikki Hallaranta

Seuran paras,   Satu Harju

Seuran eteen tehdystä vapaaehtoistyöstä
palkittiin juniori-ohjaajat:
Pirkko Liljavirta
Pertti Kiiskinen
Anssi Mustonen
Arto Mustonen

kuvakavalkaadi jatkuu seuraavalla sivulla



Salon Golfkeskus Oy:n hallitus on valinnut minut
yhtiön toimitusjohtajaksi ja seuran toiminnan-
johtajaksi 1.1.2006 alkaen. Kiitän hallitusta luotta-
muksesta.

Nimeni on Mika Havulinna, olen 38–vuotias ja nai-
misissa Toinin kanssa.   Koulutukseltani olen
oikeusnotaari ja toimin vielä muutaman viikon
avustavana lakimiehenä turkulaisessa asianajo-
toimistossa. Taustaltani olen salolainen ja säilyttä-
nyt vahvat siteet Salon seutuun, vaikka työura on
ollutkin Turussa.

Golfaamisen olen aloittanut 1998 ja pelaan tas-
oituksella 14,8. Viimeiset kolme kautta olen toimi-
nut Wiurilan kapteenina ja seuran varapuheenjoh-
tajana. Voi siis todeta, että golf on vienyt miehen
mennessään.

Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja
suhtaudun uusin ihmisiin avoimesti ja ennakkoluu-
lottomasti. Luonteeltani olen yhteistyökykyinen
joukkuepeluri ja olen helposti lähestyttävä. Pyrin
olemaan pelikauden aikana mahdollisimman usein
tavattavissa ja luomaan hyvät henkilökohtaiset suh-
teet jäseniin ja osakkeenomistajiin.

Olen aina ilolla ja vähän kateellisenakin seurannut
SaloGolfin aktiivista seuratoimintaa, jonka ylläpi-
tämisestä minulla ja seuran hallituksella on nyt vas-
tuu ja haastetta.

Uutta tehtävääni miettiessä minulle on syntynyt
paljon kysymyksiä yhtiön ja seuran toiminta-
tavoista ja tavoitteista, sekä ajatuksia niihin liitty-
en. Niiden toteuttamismahdollisuudet tietysti sel-
viävät vasta kun aloitan hommat vuoden vaihtees-
sa.

Toivon jäsenistöltä avointa ja mutkatonta yhteis-
työtä kanssani.

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta !

Mika esittäytyy

Orkesteri soitti hyvin yhteen, porukkaa riitti puoli kahteen

Ei oo Tinan voittanutta, vai pitäisikö sanoa Tinojen

Apen pöydässä riitti vipinää ja taisi keskustelu sivuta golfiakin.


