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Vuosi on jälleen kerran vierähtä-
nyt siihen pisteeseen että alkaa 
mailojen pesu ja bägien tar-
kastus ettei mitään syömäkel-
poista jäisi seuraavaan kauteen 
bägin pohjalle. Samalla alkaa 
jo tulevan kauden suunnitte-
lu eli miten pidetään kuntoa ja 
pelituntumaa yllä lyhen tai pit-
kän talven aikana. Joillain on jo 
talven reissut bookattu tai ”luu-
ranko” jumpan ajankohta laitet-
tu kalenteriin. Samoin nykyisen 
kauden osalta on hyvä alkaa ke-
räämään palautetta eli pohjaa 
sille miten lähdemme yhteistä 
harrastustamme kehittämään ja 
tekemään sitä jopa vielä hedel-
mällisempi kuin se jo nyt on.

Kesän aikana olen haastatellut 
muiden kenttien kapteeneja 
ja koittanut seurata silmät auki 
miten asioita hoidetaan muilla 
kentillä ja mitä pieniä yksityis-
kohtia voisi kopioida ylpeydellä 
myös  omalle  kentälle. Samoin 
varmaan kaikilla muillakin on 
vastaavia havaintoja eli tästä 
toivonmukaan saadaan kehittä-
viä ideoita ja ajatuksia tuleville 
vuosille. Tietysti hyvä muistaa 
että budjetit eivät ole rajatto-
mia, mutta pienilläkin muu-
toksilla päästään jo pitkälle. On 
myös ollut  ilo nähdä että oma 
kenttämmekin on saanut hyviä 
hallittuja parannuksia ja  pienil-
läkin asioilla voidaan saada no-
peasti uutta ilmettä aikaan. 

Kilpailuista olen kuullut että olisi 
kiva saada uusia erilaisia kisoja. 
Näistä olenkin kysellyt muiden 
seurojen kapteeneilta ja seuraa-
vaksi muutamia ideoita joista 
voidaan keskustella ja vaihtaa 
ajatuksia tulevina kuukausina 
ennen kilpailukalenterin val-

mistumista. ”Shootout” on ol-
lut mieleinen ehdotus monelta 
ja erittäin mielenkiintoinen kisa 
kunhan vain ei tipu ensimmäi-
sen reijän jälkeen. No clubi on 
ainakin silloin lähellä. Talkooki-
sa on ollut Kajaanissa erittäin 
suosittu ja tuossa talkootyöllä 
saa ansaittua lisää tasoituslyön-
tejä itse kisaan ja mahdollis-
taa paremman aseman hyvien 
palkintojen keräämiseen. Paras 
paripelaaja on  yksi mielenkiin-
toinen mahdolisuus eli kauden 
aikana pelattaisiin eri paripe-
lejä, joissa  kukin kerää pisteitä 
itselleen ja lopuksi palkitaan 
parhaimmat. Eli tuossa paria 
voi vaihtaa kisasta toiseen  ja 
tosiaan golfin erilaiset paripelit 
tulisivat samalla tutuiksi.

Salo Golf on aina ollut erittäin 
sosiaalinen seura ja clubille on 
aina kiva tulla varsinkin  kun 
tietää että siellä on aina joku 
tuttu lähdössä pelaamaan tai 
juttuporukkaa löytyy terassilta 
jos pelaamaan ei ehdi. Sosiaali-
suus onkin tämän lajin suola ja 
toisaalta hyvä ja hauska yhteisö 
vaatii erilaisia persoonia ja mie-
lipiteitä mutta samalla toisen 
huomioonottamista.  Jäsen-
määrä on pysynyt about samal-
la tasolla mikä nykysuhdantei-
den valossa on kelpo suoritus.

Seuran edustuskilpailijat ovat 
pärjänneet tänäkin vuonna erit-
täin hienosti. Sakun tuoma Suo-
men mestaruus ja monia hyviä 
sijoituksia junioreista seniorei-
hin on lämmittänyt mieltä. En-
sikaudellekin on jo varmistunut 
pelioikeuksia eri  toureille eli 
siitä on hyvä jatkaa ja 
jopa parantaa tule-
vana kautena.

Sääntötoimikunnan kannalta 
tuomareita on aina hyvä olla 
enemmän kuin vähemmän 
eli jos jollain on intohimoa tu-
tustua golfin sääntöihin syväl-
lisemmin niin seuran tuki ja 
koutusta on saatavilla. Kesällä 
järjestettiin yhdessä naapuri-
seurojen kanssa tuomarikoutus 
ja itse tapahtumakin oli kiva 
tapa lähentää seuroja ja yhtei-
söjä toisiinsa. Sääntötietämyk-
sellä säästää kauden aikana 
varmasti muutaman lyönnin 
ja hyvä muistaa että tavoite ei 
ole saada kaverille lisää lyöntejä 
vaan päinvastoin.

Otan tosiaan mielellään vas-
taan palautetta ja ideoita jotta 
pysyttäisiin ajan hermolla ja 
kehityttäisiin seurana. Syksyisiä 
myrskyjä jo lupaillaan mutta 
toivottavasti päästään pelaa-
maan vielä pitkään ennen tal-
ven tuloa ja jos lunta tulee niin 
tulisi sitten edes sen verran että 
päästäisiin takaisin golfkentälle 
mutta suksien kera pitämään 
kuntoa yllä.

Kimmo Järvinen

KAPTEENIN TERVEHDYS
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Kausi alkaa olla lopuillaan, 
jonka huomaa myös kentällä 
tehtävistä kentän hoidollisista 
toimenpiteistä. Tokihan pelaa-
minen saattaa olla mahdol-
lista vielä pitkäänkin, mutta 
väylien ja viheriöiden ilmas-
toinnit ja muut toimenpiteet 
vaikuttavat pelaamiseen.

Mennyt kesä oli Salo Golfil-
le kaikin puolin onnistunut. 
Junnujen puolella tuli hieno-
ja menestymisiä ja olimme 
kaikilla junnutoureilla mu-
kana ”sankoin joukoin”, joka 
myös noteerattiin Suomen 
Golfliitossa, hyvä näin. Salon 
Golfkeskuksessa järjestettiin 
paljon tapahtumia lajin tun-
nettuuden lisäämiseksi, erityi-
sesti koululaisille. Lisäksi klubi 
sai uutta ilmettä sisätiloihin ja 
myös edustalle, jolla varmasti 
oli vaikutusta klubilla viihty-
miseen.

Valtakunnan tasolla golfarei-
den määrä näyttäisi alustavien 
tietojen mukaan lisääntyneen 
200-300, eli viimevuotinen 
negatiivinen kasvu näyttäisi 
muuttuneen pieneksi positii-
viseksi kasvuksi, joka lajin kan-
nalta on tärkeää. Salo Golfin 

osalta emme päässeet ihan 
viimevuotisiin lukuihin. Jäsen-
määrät raportoidaan vuosit-
tain elokuun lopun tilanteen 
mukaan Suomen Golfliitolle ja 
me jäimme niukasti (-14) vii-
mevuotisesta määrästä. Har-
rastajat liikkuvat vuosittain ja 
meilläkin Salo Golfissa ”vaih-
tuvuus” viimeisen kymmenen 
vuoden aikana on ollut luok-
kaa 10-15%.

Salo Golf sai järjestääkseen 
tänäkin vuonna valtakunnal-
lisia arvokilpailuita. Kauden 
alussa järjestimme Finnair 
Junior Tourin osakilpailun. 
Heinäkuussa kauden huip-
putapahtumana oli miesten 
M55 lyöntipelin SM-kilpailut. 
Mukaan kolmen päivän kil-
pailuun otettiin 156 pelaajaa, 
joista osa sitten karsiutui kol-
mannelle päivälle lähdettä-
essä. Toisena päivänä keli oli 
todella haasteellinen ukkosen 
ja sadekuurojen häiritsemänä. 
Kaikesta huolimatta saimme 
kilpailut vietyä läpi kiitettä-
västi. Ilman vapaaehtoistoi-
mijoita näiden kisojen järjes-
täminen ei ole mahdollista, 
eli suuri kiitos kaikille mukana 
olleille.

Kenttä on ollut erinomaises-
sa kunnossa koko kesän ajan, 
josta olen saanut henkilökoh-
taisestikin paljon positiivista 
palautetta. Tästä suuri kiitos 
kenttähenkilökunnalle.

Itse olen touhunnut aktiivi-
sesti mukana myös Suomen 
Golfseniorien hallituksessa 
vastaten maajoukkueasioista 
sekä Finnish Senior Tourista 
ja kaikista seniorimiesten SM-
kilpailuista. Kesällä tietysti 
huippukohtia olivat vastuulla-
ni olevat joukkue EM-kilpailut, 
joissa olen toiminut joukkuei-
den kapteenina viimeiset viisi 
vuotta. EM-kilpailut käynnis-
tyivät M70-sarjan osalta Tans-
kan Nyborgissa Juutinrauman 
jättisillan vieressä juhannuk-
sen jälkeen. Mukana olivat 
kaikki ESGA:n (Euroopan se-
niorijärjestö) jäsenmaat, joita 
on 23. 

Seuraavat ESGA:n EM-kilpailut 
M55-sarjan osalta järjestettiin 
Luxemburgissa elokuun alku-
puolella, jonne Suomi osallis-
tui kahdella joukkueella (scr 
ja hcp).

Perinteisesti syyskyyn alussa 

järjestettävät EGA:n (Euroo-
pan Golfliitto) M55 joukkue 
EM-kilpailut järjestettiin tänä 
vuonna Bulgarian Pravetsis-
sa. Kilpailut kestivät 6 päivää 
harkkakierros mukaan lukien. 
Lämpötila keikkui koko viikon 
35-40 tuntumilla. Mukaan 
otetaan yleensä 20 maata, 
mutta tänä vuonna mukana 
oli poikkeuksellisesti 21 maa-
ta. Peliformaattihan näissä 
kisoissa on mielenkiintoinen. 
Kaksi ensimmäistä päivää pe-
lataan lyöntipelejä, jonka jäl-
keen muodostetaan reikäpe-
likaaviot lyöntipelien pohjalta, 
reikäpelejä pelataan sitten 
kolme päivää.

Yleisesti ottaen tämän kauden 
toimintaa täytyy olla varsin 
tyytyväinen. Hallituksessa so-
vitut toimenpiteet on sovitus-
ti hoidettu. Tokihan tulevalle/
tulevillekin vuosille jää vielä 
paljon parannettavaa ja kehi-
tettävää

Heikki Hallaranta

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET
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Mailan taakse ja menoksi!

LADYKAPTEENIN TERVEHDYS

Hei golfarit!

Olen Koskisen Merja, seu-
ran uusi Ladykapteeni, 
palveluksessanne!

Kiitos Anne, loistavasti 
Lady-lippua korkealla pi-
täneenä ja upeasti naisten 
seuratoimintaa aktivoi-
neena, menneestä kolmi-
vuotiskaudestasi! Tästä on 
hyvä jatkaa. Ensi vuotta jo 
kovasti suunnitellaan.

Olen seitsemättä vuotta 
pelaillut golfia. Ja vaikka 
kyseessä onkin ns kesä-
laji, on kierroksia vuoden 
mittaan kertynyt suhteel-
lisen paljon, nykyisten 
leutojen talvien venyttä-
essä pelikautta keväästä 
ja syksystä. Tosin, vaikka 
naisten seniori-ikäraja on 

tullut jo ylitettyä, ei työikä 
vielä salli pelaamista kui-
tenkaan niin usein, kuin 
mieli tekisi. Tämän syksyn 
leudot ja aurinkoiset kelit 
ovatkin olleet ihan huip-
pua ja kenttä onkin näyt-
tänyt olleen päivisin ahke-
rassa käytössä. Saa nähdä, 
jatkuuko kelit, ja olisiko 
tänäkin vuonna Loppiais-
kisoja..

Golf on pirullinen laji, sii-
hen jää koukkuun. Itsel-
läni on tähän peliin muo-
toutunut kummallinen 
viha-rakkaus-suhde. Se 
on antanut maistaa, miltä 
tuntuu onnistunut gol-
flyönti, hyvin pelattu väy-
lä, tasoa parempi puolikas 
pelikierros ja jopa suht 
kelvollinen koko kierros. 
Mutta jo seuraava kierros 

nöyryyttää pohjamutia 
myöten, etkä usko kos-
kaan enää palaavasi moi-
seen turhuuteen ja mai-
lat joutaa kirppikselle…
mutta kuinkas sitten kä-
vikään.. Aina löydät itsesi 
uudelleen ja uudelleen 
viheriöiden ääreltä yrittä-
mästä sitä täydellistä kier-
rosta. Ehkä juuri tänään…

Golfista on kirjoitettu 
monia kirjoja. Useimmat 
tekniikasta, swingistä, 
bunkkerilyönneistä, put-
taamisesta yms. Mutta 
myös siitä vaikeammasta 
aiheesta, nimittäin maail-
man pienimmän golfken-
tän hallitsemisesta. Siitä, 
mikä sijaitsee korvien vä-
lissä.

Yksi parhaista teoksista 

on Harvey Penickin Pieni 
punainen kirja. Sitä luki-
essaan jokainen golfari 
löytää itsensä ja ehkä hy-
myilee itselleen. ”Keskity 
elämään hetkessä, tässä ja 
nyt. Älä ajattele edellistä 
lyöntiäsi tai tulevaa lyön-
tiä. Maila taakse ja menok-
si!”

Toivon kaikille turvalli-
sia, miellyttäviä ja sujuvia 
pelikokemuksia vuodelle 
2016! 

Tervetuloa samaan fligh-
tiin, parannellaan maail-
maa seuraten sitä valkois-
ta, pinkkiä tai oranssista 
palloa! ;-)

Merja, ladykapteeni
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TJ:N KATSAUS

Kenttäyhtiön osalta vuosi 
on kulkenut loppua koh-
den parantuen. 

Kauden alku oli kelien 
puolesta aika ankea. Viile-
ää ilmaa ja raikasta tuulta 
riitti aina elokuulle asti. 
Näistä lähtökohdista on 
kuitenkin hienoa huomata 
kierrosmäärien kasvaneen 
kauden loppua kohden. 
Vieraspelaajia on käynyt 
tutustumassa kenttäämme 
mukavasti, erityinen kiitos 
tästä menee seuran kun-
niakkaasti organisoimille 
kisoille.

Salon taloudellinen tilanne 
tullee pidemmällä aikavä-
lillä vaikuttamaan myös 
golfyhtiön talouteen. Toi-
vottavasti selviämme tästä 
ilman suurempia kolhuja. 
Tällä hetkellä yhtiön talous 
on tasapainossa. Tarvitta-
vat investoinnit on pystytty 
hoitamaan ja tätä kautta 
kenttä on pysynyt hyvässä 
kunnossa. 

Kentän kuntoon pystymme 

parhaiten vaikuttamaan 
itse. Lyöntijälkien korjaami-
nen väylällä ja palloniske-
mien korjaaminen griinillä 
kuuluu jokaisen golfarin 
yleissivistykseen. Kannat-
taa tässä kohtaa muistaa, 
että omien jälkien lisäksi 
muiden tekemien jälkien 
korjaaminen on mahdol-
lista. Pelaajille näkyvimmät 
uudistukset ovat olleet klu-
bin lattian uusiminen ja te-
rassin valmistuminen. 

Hallituksen osalta muutos-
ta tapahtui Terjo Ekin vaih-
duttua Jyrki Sjöholmiin. 
Vaihtoon ei sisältynyt ”dra-
matiikkaa” vaan Terjo kes-
kittyy jatkossa entistäkin 
syvemmin itse asiaan, eli 
golfin pelaamiseen.

Terjolle  iso kiitos vahvasta 
panoksesta salolaisen gol-
fin hyväksi.

Erityisen hienoa yhteisös-
sämme on golfyhtiön ja 
seuran yhteistyön suju-
vuus. Tämäkään asia ei ole 
aina itsestään selvää, iso-

jakin riitoja on aika ajoin 
putkahdellut esiin suoma-
laisen golfin ympärillä.

Osakkaiden etupakettia on 
kehitelty pari kautta ja tul-
laan jatkossa viemään vie-
läkin parempaan suuntaan. 

Uusien pelaajien saaminen 
lajin pariin on tuttu haaste 
meille kaikille. Tällä kau-
della on 24h-junnugolfille 
tapahtuman myötä mah-
dollistunut yli tuhannen 
lapsen ohjattu tutustutta-
minen golfiin. Myös firma-
golfin myötä on kymmeniä 
uusia ”golfsiemeniä” kyl-
vetty. Jatkossa tavoitteena 
on saada golf vahvasti mu-
kaan lähikoulujen liikunta-
kerhojen lajivalikoimaan.

Tärkein ja paras tapa saada 
uusia pelureita lajin pariin 
on kuitenkin kaverin tuo-
minen golfkentälle ja sitä 
kautta tutustumaan lajiin. 
Meillä on tähän missä ta-
hansa vertailussa erittäin 
hyvät puitteet, joten roh-
keasti kaveri mukaan ja yh-

dessä kokeilemaan!

Kentällämme on tämän 
kauden aikana näkynyt 
muutama uusi yhteistyö-
kumppani. On meidän 
kaikkien etu, kun muis-
tamme tukijamme erilais-
ten ostopäätösten osuessa 
kohdalle.

Ravintolassamme tapah-
tuu tämän kauden päät-
teeksi yrittäjän vaihdos. 
Erittäin hyvin salolaiseen 
elämänmuotoon verkos-
toitunut torikahvio/höyry/
grilli/hillo - ja catering-alan 
yrittäjä Matti ”Mara” Kor-
honen ottaa joukkoineen 
vastuun ravintolamme ke-
hittämisestä. Nimikin tu-
lee muuttumaan, jatkossa 
tulemme käyttämään Ma-
ranKlubin palveluita. Mo-
nivuotinen yhteistyökump-
panimme TiiPii Catering 
jatkaa toimintaansa uusien 
haasteiden parissa.

Tomi Paju 
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Harjoitusryhmiä kuusi (6): 
- Golfkouluryhmä (ohjaajat) 
- Draiviryhmä (ohjaajat)
- TsemppiEasy (pro Ebi)
- Tsemppi (pro Ebi)
- Haastaja (pro Ebi)
- Kilpa (pro Ebi)

Pron ryhmissä harjoitte-
levat juniorit jotka käyvät 
liiton kilpailuissa (Tsemp-
pitour (TT), Aluetour (AT), 
Finnair Junior tour (FJT)).
Ohjaajien vetämissä ryh-
missä harjoittelevat uu-
simmat lajin pariin tulevat 
(samalla usein nuorimmat) 
sekä Draiviryhmässä green 
cardin jo suorittaneet ja gc 
tähtäimessä harjoittelevat.
Kaikissa ryhmissä kannus-
tetaan omatoimiseen pe-
laamiseen ja harjoitteluun.

Juniorit harjoittelivat talvi-
kauden marraskuusta huh-
tikuuhun Salohallin heitto-
päädyssä. Erilaisten tapah-
tumien (liigapelit, messut, 
jne.) takia jo lähtökohtai-
sesti pienestä määrästä 
harjoitusvuoroja iso osa 
(24h) jouduttiin perumaan. 
Tämä koettiin selvänä on-
gelmana koska tavoitteel-

lisen harjoittelun määriin 
oli käytännössä mahdoton 
päästä.

Seuran kolme junioria 
(Saku, Elina, Ella) kävivät 
talvikauden aikana SGL Ta-
lenttiryhmän leireillä Vieru-
mäellä (1vkl pe-su kuussa), 
lisäksi ryhmä leireili maalis-
kuussa Espanjassa 10 päi-
vää.

Ulkoharjoitukset alkoivat 
pron vetämien ryhmien 
osalta 8.4. ja ohjaajaryhmi-
en osalta toukokuun alus-
sa.

Ohjaajia kauden aikana oli 
viisi, saimme myös yhden 
uuden ohjaajan kun oma 
juniorimme Emma lähti 
mukaan.
Loistava aloitus ulkokau-
delle oli Salo Golfissa järjes-
tetty liiton ohjaajakoulutus 
joka oli siis tilattu seura-
kohtainen koulutus. Liiton 
kouluttaja PGA pro Ari Kou-
tuaniemi piti kahden päi-
vän koulutuksen missä 
lasten ohjaamisen lisäksi 
painopiste oli monipuo-
listen juniorigolfohjelman 

mukainen harjoittelu (pe-
rusliikuntataitojen kautta 
lajia lähestyvä harjoittelu ja 
taitojen oppiminen).

Golfkoulu- ja Draiviryhmiin 
tuli mukavasti uusia lapsia 
mukaan ”vanhojen” junio-
reiden lisäksi. Uusien mu-
kaansaaminen on erittäin 
hienoa, näin takaamme jat-
kuvuuden ja saamme lajin 
pariin nuorisoa. Ohjaajien 
ryhmissä kävi golfaamassa 
kaikkiaan n25 junnua.

Golfmailojen lisäksi käy-
tössä olivat frisbee, tennis-
maila, pesäpallomaila ja 
räpylät, krokettiportit, hyp-
pynarut, tasapainotyynyt, 
jalkapallo joten monipuo-
lista harjoittelua, ohjaaja-
koulutus oli tässä hyvä apu 
antaen vinkkejä.
Myös kaikkein pienimmät 
pääsivät pelaamaan gol-
fia, oivallisen par3 kentän 
lisäksi vierailimme isolla 
kentällä katsomassa miltä 
siellä näyttää ja miten lyön-
nit siellä lähtevät. Takatiiltä 
ei vielä pelattu vaan avauk-
set lyötiin sopivasta kohtaa 
väylää.

Kilpailevien junnujen ryh-
missä oli mukana kaikkiaan 
22 junioria. Tässä mukana 
kaksi Draiviryhmästä siirty-
nyttä junioria joilla oli sytty-
nyt kipinä kokeilla kisoissa 
pelaamista, näin he siir-
tyivät ohjaajien vetämistä 
ryhmästä Ebin kanssa tree-
naamaan.

Kausi 2016

Tulevaan golfkauteen 2016 
Salo Golfin juniorit lähtevät 
valmistautumaan aloitta-
malla marraskuussa sisä-
kauden.
Ebi on vuokrannut Merinii-
tystä tilan mikä mahdollis-
taa junioreille vapaan tilan 
käytön.

Ohjaajaryhmät tulevat har-
joittelemaan kerran viikos-
sa Muurlan koulun salissa, 
edelleen monipuolisesti 
harjoitellen.

SGL Talenttiryhmään kau-
deksi 2016 valittiin upeas-
ti taas kolme SaG junnua, 
Saku, Elina ja Ella.

Salo Golfin Junioritoimintaa
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TT
Tsemppitourilla kisattiin Län-
tisen alueen kilpailuja (6 osa-
kilpailua). Erittäin hienoa oli 
nähdä Salo Golfin junnuja 
runsain määrin kilpailuissa, jo-
kaisessa sarjassa oli edustusta 
ja taisi olla kaikissa kilpailuissa 
suurin osallistujamäärä Salo 
Golfista!
Salo Golfissa kisattiin 6.7. ja 
juniorit pelasit kotikisassa 
upeasti 18 pelaajan voimin! 
Kolme voittoa ja kaikkiaan 
kuusi palkintosijaa kotiseuran 
junnuille.

Easy9 sarjassa
1. Vilma Vainio
2. Aada Mäki-Tanila
Easy18 sarjassa
2. Miro Laakso
12. Ville Westerlund
17. Miko Laakso
T12 sarjassa
1. Ella Mäki-Tanila  83
5. Viivi Rahkala 111
P12 sarjassa
4. Kimi Rahkala  86 
T14 sarjassa
Oliver Källvik  106
T15 sarjassa
1. Elina Saarinen  78
P15 sarjassa
2. Saku Tuusa 74
T4 Valtteri Viljamaa 78
10. Joona Sintonen 84
T17 Aleksi Rahkala 87
T21 Niklas Heikola 88
T26 Kim Virta 90
T31 Matias Kuisma 92
39. Joona Metsäranta 101

Kauden aikana TT kisoissa tuli 
menestystä runsain mitoin. 
Valtakunnalliseen Tsemppi-
tour Finaaliin osallistumis-
oikeuden pelaaja saa oman 
alueen ranking-sijoituksen 
perusteella.

Sarjoittain finaaliin pääsivät ja 
tapahtumassa oman alueen 
rankingin palkinnon saivat:
T12 sarjassa Lännen alueen 
rankingissa kultaa 
Ella Mäki-Tanila

T15 sarjassa Lännen alueen 
rankingissa hopeaa 
Elina Saarinen
P15 sarjassa Lännen alueen 
rankingissa pronssia 
Saku Tuusa

Salo Golfin junnuille menes-
tystä Tsemppitourin valtakun-
nallisessa finaalissa Tammer-
Golfissa 19-20.9.2015

P15 sarjassa Saku Tuusa pelasi 
hienosti ja sai uusinnan jäl-
keen hopeaa.
T12 sarjassa Ella Mäki-Tanila 
pelasi tasaisesti ja tuloksena 
hopeaa.
T15 sarjassa Elina Saarinen jäi 
niukasti mitaleilta tuloksena 
hieno neljäs tila.

AT
Aluetourilla kisasi entistä suu-
rempi joukko SaG junnuja. 
Roope voitti Peuramaan kil-
pailun.
Kilpailtiin Etelä-Länsi alueen 
kisoissa, näin tuli mukaan uu-
sia kenttiä, lisäksi kilpailumat-
kat olivat monesti lyhyempiä 
kuin jos olisi kisattu Lännen 
alueella.

FJT
Eniten kisaajia seurasta ikinä. 
 
Kotikilpailu Salo Golfissa.
Sakun sijoitus Muuramessa.

FIJC
Kilpailullisesti kirkkain tähti 
oli P14 sarjan SM-kulta jonka 
Saku Tuusa voitti Vierumäellä 
pelatussa FIJC-kilpailussa si-
joittuen samalla kv-kilpailun 
kokonaiskilpailussa toiseksi.
T14 sarjassa Elina Saarinen oli 

Paikallisesti järjestettiin liiton 
Lähipelitestin mukaisesti pe-
lattuja lähipelikisoja neljän 
viikon välein.
Kolme Kulta-tason suoritusta 
nähtiin (+85p).

Juniorikisojen tuloksia
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On tullut aika kiittää siitä, 
että olen saanut edustaa 
Salo Golfia kolmen vuo-
den ajan ladykapteeni-
na! Vuosiin on mahtunut 
mahdoton määrä innos-
tusta, yritystä ja erehty-
mistä, uuden oppimista 
ja vanhan kertaamista, 
sekä ennen kaikkea mie-
leenpainuvia kohtaamisia. 
Koen olevani etuoikeutet-
tu saatuani mahdollisuu-
den olla mukana jossain 
näin merkittävässä. Yhtei-
söllisyydessä.

Kausi alkoi kylmänä ja sa-
teisena – sekä touko- että 
kesäkuu satoi ja tuuli! 
Toisaalta saimme nauttia 
lämpimästä syksystä, joka 
harmittavan tuttuun ta-
paan lokakuussa toi mu-
kanaan yöpakkaset. 

Ladykapteenina on ollut 
riemastuttavaa seurata 
kauden aikana juniorityt-
töjen huikeaa etenemistä, 
senioriladyjen ylivoimais-
ta kisamenestystä sekä 
ladyjen nautinnollista har-
rastuksen parissa viihty-
mistä. Meistä on moneksi, 
ja golfin kannustava lisä-
mauste onkin saada ko-
kea pelin suomia tunteita 
yhdessä. On upeaa tavata 
uusia pelikumppaneita!

Oma pelikauteni on ollut 
yhtä taistelua. Toukokuus-
ta elokuuhun vapisin pe-
losta ennen jokaista lyön-
tiä. Oli kädessäni sitten 
mikä tahansa rautamaila, 
pallo ohjautui tiukasti oi-

kealle. Soketti. Kertakaik-
kisen ylitsepääsemätön, 
jäätävä soketti. Tätä jokai-
sen pelaajan painajaista 
vastaan taistellessani pel-
käsin samalla muuttuva-
ni sietämättömäksi peli-
kumppaniksi. Valkoinen 
pallo sai minut vaikene-
maan, murahtelemaan ja 
murjottamaan sisäänpäin, 
vaikka mieli teki paiskoa 
mailoja, kirkua turhautu-
mista ja kumauttaa jota-
kin.  Rakas siippani joutui 
kohtaamaan raadollisim-
mat itsetutkiskelun hetke-
ni ja pidättelemään omaa 
iloaan sujuvasta pelistään. 
Tunsin olevani maailman 
surkein golfari ja pohdin 
mailojen realistista nyky-
hintaa.

Mutta ilon kautta voit-
toon! Elokuussa aurinko 
alkoi sananmukaisesti 
paistaa ja lämmitti mielen 
sekä oikaisi ryhdin koh-
taamaan pienen golfpal-
lon. Mitä sitten, vaikka en 
onnistuisikaan? Ihan itse 
tulen kentälle, vapaaeh-
toisesti ja jopa maksan sii-
tä! Mitä se minulle antaa, 
että kiukuttelen? Niinpä. 
Alkoi lyönti suoristua, kun 
viimein Ebin laatutakuu-
opetus upposi tajuntaan. 
Kiitos, kun olet meidän 
pro – arvostan työtäsi 
suunnattomasti!

Ladyt rakensivat tänä 
vuonna birdiepuun lin-
nunpöntön muotoon, 
johon kauden aikana il-
mestyi toinen toistaan 

säihkyvämpiä sydämiä 
koristeeksi aina birkun 
ilostuttaessa kierrosta. Kir-
jaamishetkeä riemastutti 
jodlaava flamingo, jonka 
ääni toisinaan kantautui 
myös terassilla istuvien ih-
mettelyn aiheeksi.  Kysyn-
pä vaan, että millä toisella 
klubilla voisi toteuttaa 
yhtä hassuja päähänpis-
toja kuin meillä? Ihanaa! 
Onnittelut vielä kaikille 
tuotearvonnassa voitta-
neille! Äänestimme myös 
toistamiseen vuoden Her-
rasmiesgolfarin; erityisesti 
pohtien, miten todellinen 
pelikenttien gentlemanni 
voi tehdä pelikierroksesta 
ikimuistoisen. Viime vuon-
na Seppo, tänä vuonna 
Kyösti - kukahan ensi 
vuonna? 

Klubitoimikunta järjesti 
kauden aikana perinteis-
ten kisojen ohella jälleen 
myös Klubi-iltoja jäsenten 
perjantaiviihteeksi. Nämä 
antavat unohtumattomia 
hetkiä, joita ei voi korva-
ta lukemalla niistä netti-
sivujen Ajankohtaisista. 
Olen valitettavan useas-
ti joutunut pohtimaan, 
miksi meitä on enää niin 
harvoja, jotka osallistum-
me näihin tapahtumiin? 
Olen järjestänyt kymme-
niä tapahtumia, lukuisia 
pelimatkoja ja muutaman 
isommankin happeningin 
- ja joutunut niistä valta-
osan perumaan vähäisen 
osallistujamäärän johdos-
ta. Yhteisöllisyys rakentuu 
vain yhdessä kokemalla! 

Nyt, siirtyessäni takaisin 
aktiiviharrastajan rooliin, 
olen edelleen valmis tuke-
maan seuratoiminnan ke-
hittymistä omalta osaltani 
jatkamalla vapaaehtois-
työn parissa. Uskon, että 
samansuuntaisesti ajatte-
levia on lukuisia muitakin 
ja kannustan kaikki roh-
keasti mukaan!  Osallis-
tua voi monella eri tavalla 
– mutta ilman osanottajia 
toiminta kutistuu. Tätä 
emme suinkaan halua, ja 
tästä syystä vetäjät vaihtu-
vat: uusia ajatuksia, uusia 
ideoita ja uusia näkemyk-
siä tarvitaan, jotta toimin-
ta kehittyy. Uskon, että 
edessämme on vielä ak-
tiivisemmat seuratoimin-
nan vuodet, joita luotsaa 
jatkossa Merja Koskinen. 
Toivotan onnea ja menes-
tystä, sekä roppakaupalla 
iloa ja valoa!

Anne Rantalaiho 

Aika kiittää
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 Eero ”Ebi” Kettunen tun-
netaan Salo Golfin prona, 
joka antaa golf-opetusta ja 
tutustuttaa halukkaat lajin 
saloihin mielenkiintoisella 
tavalla. Hän tarjoaa opetus-
ta ja valmennusta kaiken 
tasoisille golfareille. 
Kesäisin hän toimii Salo 
Golfissa ja talvisaikaan 
omassa, marraskuussa toi-
minnan aloittaneessa har-
joittelupisteessä Pursimie-
henkadulla Meriniityssä. 
Siltä löytyy uusinta tekniik-
kaa oleva golf-simulaattori 
sekä lyönnin analysointi-
laitteisto.
- Simulaattori on kehitty-
nyt kaupalliseen käyttöön 
tehty golfsimulaattori. Se 
on oivallinen apulaite ja 
tarjoaa esimerkiksi neljän 
hengen ryhmälle hienon 
tilaisuuden paitsi opetella 
lajia, niin myös käydä pien-
tä kisaa, Kettunen esittelee.

Uudessa  talviharjoittelu-
hallissa on golfsimulaatto-
rin lisäksi varattavissa oma-
toimiseen harjoitteluun 
neljä lyöntimattoa sekä 
lähipelialue. Yksityisope-

tus tapahtuu myös hallissa 
ja  opetuksessa hyödynne-
tään nykytekniikkaa.
- Analysointilaitteisto an-
taa tarkan analyysiin pal-
lon lennosta sekä mailan 
liikkeestä. Voit verrata suo-
ritustasi huippupelaajiin 
ja tehdä havainnot omista 
lyönneistäsi, Kettunen ku-
vailee

Kettunen pitää talvisin 
ohjattuja golfkursseja. Ne 
tapahtuvat neljän hengen 
harjoitusryhmissä. Aikai-
semman käytössä olleen 
lyöntipaikan Salohallissa 
hän koki hankalaksi ja lyön-
tipaikkoja oli vain se yksi.
- Olen miettinyt tällaista jo 
pidemmän aikaa. Nyt, kun 
sähköliikkeeltä vapautui 
sopiva tila, päätin toteuttaa 
tämän. Salohalliin piti aina 
harjoitusvälineet rahda-
ta paikalle ja sille alueelle 
on muutakin käyttöä, Ket-
tunen toteaa.
Oman hallin avaaminen on 
helpottanut hänen työtään 
todella merkittävästi. Kun 
on selkeä tukikohta ja toi-
mipiste, ei tarvitse säntäillä 

moneen suuntaan. 

Hänen opissaan käyvät 
laaja-alaisesti niin juniori-
ryhmät ja muut pienryh-
mät kuin kilpapelaajatkin. 
Yksittäiset pelaajat halua-
vat lyönteihinsä tiettyjä pa-

rantavia asioita ja kehittyä 
palaajana seuraavan aske-
leen.
- Sellaiset yhden ihmeen 
hakijat alkavat olla vähem-
mistössä. Enää, jo jonkin 
aikaa pelanneet eivät hae 
parannusta yksittäisiin 
lyönteihin, vaan työ on ko-
konaisvaltaisempaa ja  ha-
lutaan nousta seuraavalle 
asteelle. 
Kilpapelaajilla on Kettu-
sen mukaan harjoitteluun 
tietty valmennuksellinen 
tarkoitus. Muuten hei ei-
vät esimerkiksi Naantalista 
Saloon ajaisi. Kettusen uu-
den keskuksen golfarit ovat 
löytäneet hyvin. Tosin suuri 
osa ryhmistä on tuttuja ai-
kaisemmilta vuosilta.

Ebi Kettunen näyttää simulaattorissa oikeaoppisen lyönnin 
asennon ja rytmin.

Ebi Kettusella nyt oma golfhalli

Salo Gonfin juniorit Oliver Källvik, Joona Metsäranta, Miro Laakso ja Matias Roos ja valmistau-
tuvat Ebi Kettusen harjoittelutunnille. 
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Matti ja Virva Korhonen 
tunnetaan Salossa toimeli-
aana yrittäjäpariskuntana. 
He pyörittävät useampaa 
ravitsemusalan yritystä. 
Toiminta kiteytyy ”Maran” 
liikenimeen, jota hän ei sa-
nojensa mukaan ole itse 
kuitenkaan keksinyt.
Ensimmäinen yritys oli Ma-
ran Torikeidas -torikahvila, 
joka perustettiin vuonna 
2008. Se tarjoaa toripäivi-
nä kahvin sekä baakelssien 
lisäksi ruoka-annoksia raik-
kaine salaatteineen. 
- Toimintamme perusta-
na on paikallisuus, joka on 
meille erityisen tärkeää. Sa-
laatit ja muut vihannekset 
tulevat suoraan viljelijöiltä. 
Samoin muut tuotteet, ku-
ten lihajalosteet ja leivon-
naiset ovat salolaista osaa-
mista, Mara esittelee.

Uusimpana yrityksenä Kor-
hoset ovat ottaneet golf-
ravintolan toiminnan. Ma-
ran Klubi avaa virallisesti 
ovensa kevään kynnyksellä 
golfkauden avauduttua. Jo 
nyt klubi toimii tilausravin-
tolana.
Yhteistyö esimerkiksi ur-
heiluseurojen kanssa on jo 
lähtenyt liikkeelle. Tarkoitus 
on, että tarjolla on lounas-
kahvilan palvelut kaikille 
urheilupuistoa käyttävälle 
väelle. Käytössä on myös 
kokous- ja koulutustilat kai-
kille yhteisöille.
- Keittiö tulee toimimaan 
toiminnan keskuksena, eli 
eri toimipisteiden valmiste-
levat toimet tehdään täällä. 
Esimerkiksi sinapit, majo-
neesit, silputut ja paistetut 
sipulit tehdään jatkossa 
täältä, Mara selvittää. 

Korhosten lisäksi hankkeen 
puuhamiehinä ja yhteistyö-
kumppaneina toimivat Jari 
Pulli ja Mika Hellberg. Pulli 
on tuttu kokki Torikeitaas-
ta ja Helbergillä on oma 
pitopalvelu ja ravintola, 
Hellbergin Pidot Märynum-
mella.

Ideoita monenlaiseen
toimintaan 

Henkilökuntaa uuteen klu-
biin on kaavailtu neljää 
yrittäjien lisäksi. Kaikkiaan 
eri toimipisteissä tulee 
osa-aikaisine olemaan pari-
kymmentä työntekijää. Osa 
tulee toimimaan useam-
massakin paikassa tarpeen 
mukaan.
Torikahvilan perustamisen 
kanssa samana vuonna 
Korhoset perustivat Helsin-

gintielle kolmen kapakan 
risteykseen Maran Grillin. 
Katugrillistä löytyvät perin-
teiset suomalaiset grilliher-
kut.
Vuotta myöhemmin Mara 
osti Repen Nakki –höyryau-
ton liiketoiminnan, kun sitä 
pitänyt Ritva Kallio jäi eläk-
keelle. Pyörien päällä ollut 
höyrygrilli on ollut osa salo-
laista katuruokakulttuuria 
vuosikymmenten ajan ja 
tarina jatkuu. 

Korhosten yrityshautomos-
sa, oman pihasaunan lem-
peissä löylyissä kehitellään 
jatkuvasti uusia ideoita. 
Niistä salolaiset ovat pääs-
seet Maran Torikeitaassa ja 
Grillissä ilokseen tutustu-
maan. 
- Mottoni onkin, että ikinä 
ei tiedä mikä uusi kehittä-

misen arvoinen idea put-
kahtaa mieleen saunoessa 
ja ajatuksia pyöritellessä, 
Mara naurahtaa. 
Sieltä ovat saaneet alkuun 
esimerkiksi yhteistyössä 
Heinä Puutarhan, chilivil-
jelijä Pentti Heinän kanssa 
kehitetyt esimerkiksi Naga 
sinappi sekä chilipohjaiset 
liharuoka- ja maustekastik-
keet Paholaisen ja Kauhia 
Äijä hillo.

Golfravintolasta tuli Maran klubi

Virva ja Matti Korhosella on tarkoitus Maran Klubista toteuttaa koko urheilupuistoa palveleva 
rento ruokapaikka. Golf-yhtiön kanssa on jo joitain tapahtumia suunnitteilla, mutta tarkoi-
tuksena on, että klubille olisi matala kynnys kaikkien tulla. 
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SaG:n senioritoimintaa 

Senioripelaajamme ovat 
aktiivisia! On tapahtuma 
mikä tahansa, senioreita 
on aina mukana runsain 
määrin. Esimerkkinä vaik-
ka junnukisat tai SM-kisat 
– toimitsijat ja muut eri teh-
tävissä olevat ovat lähes sa-
taprosenttisesti jo hurmaa-
vasti harmaantuneita mut-
ta reippaita ja innokkaita 
osallistumaan. Myös tal-
kooporukat kentällä koos-
tuvat yleensä senioreista, 
jokunen alaikäinen saattaa 
joskus eksyä joukkoon. Sa-
moin käy golfmatkoillakin. 
Teimme elokuun lopulla 
pelireissun Lappajärvelle 
ja Ikaalisiin, yötä olimme 
Kivitippu-kylpylässä, joka 
kuuleman mukaan muut-
tuu vastaanottokeskuksek-

si pakolaisille. Pelasimme 
neljän hengen joukkueina 
Lappajärven mielenkiin-
toista kenttää, johon kuu-
luu pieni risteilykin. Aikaa 
meni runsaasti – lähes kuu-
si tuntia ja tulookset olivat 
sen mukaisia.

Omiin kilpailuihimme se-
niorit osallistuivat kiitet-
tävästi ja menestyivätkin 
hienosti, mitä nyt nuoret 
sankarit ja sankarittaret 
välillä tulivat näyttämään 
missä kaappi seisoo. On to-
della hienoa että juniorim-
me ovat mukana yleisissä 
kisoissa ja pistävät vanhat 
parrat polvilleen.

Olemme edelleen muka-
na perinteisessä Varsinais-

Suomen senioriliigan 
kilpailussa. Osallisina on 
yhteensä yksitoista varsi-
naissuomalaista golfklu-
bia sekä Uudenkaupungin 
klubi, joka tuli tänä vuonna 
uutena jäsenenä mukaan – 
ja aloittikin tosi näyttävästi: 
voitto voiton perään, mutta 
kokemus sentään ratkaisi 
ja niinpä se voitto lopul-
ta kääntyikin tänne kotiin 
päin, jo neljännen kerran 
tämän kilpailun historiassa! 

Seniorien ystävyysottelut 
Auragolfia ja Aulankoa vas-
taan käytiin taas hyvässä 
hengessä ystävien kesken. 
Keväällä Salossa voitettiin 
ja syksyllä vieraissa hävit-
tiin, pokaalit jäivät talveh-
timaan vieraille hyllyille. 

Tutuiksi on tultu vuosien 
varrella, ja kova kiinnostus 
otteluita kohtaan jatkuu – 
varsinkin vierasotteluihin 
on ruuhkaa.

Pelikausi jatkuu edelleen. 
Lokakuun alun saimmekin 
nauttia erityisen hienois-
ta aurinkopäivistä ja pei-
ilmoja näyttää kestävän 
ainakin kuun loppuun. Se-
niorit siellä tuntuvat olevan 
enemmistönä, tuulesta ja 
tuiskusta huolimatta. 

Iloista kauden loppua

Pirkko Määttänen, 
senioritoimikunnan 
puheenjohtaja, aina vaan!!
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Ennen kautta suurin urakka oli 
klubitalon lattian uusiminen. 
Haiseva karvamatto vaihdet-
tiin vinyylilankkuun Tommi 
Ahola Oy:n toimesta. Samalla 
paljeoviin uusittiin liukulaa-
kerit talkootyönä. Lattiatyön 
apuna toimi listoittajana Tuo-
mo Mäkinen.

Kentälle päästiin tekemään 
hiekoitus ja kalkitus juuri en-
nen maan sulamista. Edelli-
nen kalkitus on tehty 1997. 

Syksyn 2014 salaojakorjauk-
sen pintatöitä tehtiin touko-
kuun lopulla.

Negatiivinen yllätys työllis-
ti kenttäväkeä huhtikuussa. 
Nuoren miehen kuningasidea 
pyöritellä autoa harjoitusgrii-

nillä tallentui valvontakame-
raan ja tekijä tavoitettiin jo 
seuraava iltana. Griini paikat-
tiin välittömästi, mutta jäljet 
ovat tarkkasilmäisen nähtävis-
sä edelleen.

Klubitalon läheisyyteen kai-
vettiin harjoitusgriinin viereen 
uusi bunkkeri ja vanhat täytet-
tiin.

Tämä työ palveli myös uuden 
terassin rakennussuunnitel-
maa. Näin vältetään pallojen 
suuntautuminen griinin takaa 
bunkkereista terassin suun-
taan.

Terassi valmistui alkukesäksi.
Kärryille raivattiin tilaa klubi-
talon päätyyn, tällä vältetään 
ylimääräinen liikenne klubi-

talon edessä. Samalla kärryt 
ovat palautuneet takaisin en-
tistä paremmin.

Syksyn tullen poistettiin ken-
tältä peliä haittaavia pensaita 
ja puita. Myös 18-väylän vie-
reinen maa-alue siistittiin.

Talkoita on järjestetty hyvällä 
menestyksellä. Lähiaikojen ai-
heita on ollut keväällä kentän 
siivous, toisella kerralla kun-
nostettiin bunkkereita ennen 
FJT-kisaa. Syksyllä myöhem-
min holkitetaan viheriöt.

Konehallille hankittiin käy-
tetty karheikkokone Lahden 
golfista. Käytetty golfauto 
hankittiin lisääntyneen vuok-
rakäytön vuoksi.

Mittaviuhkat asennettiin väy-
lille, ykköstiille otettiin koe-
käyttöön hiekkapullot lyön-
tijälkien korjaamiseksi. Ken-
tän- ja klubialueen opasteet 
uusittiin.

Loppukauden ohjelmassa 
kiinnitetään erityistä huomi-
ota viheriöiden homevaurioi-
den välttämiseksi.

Suunnitelma tiiboksien kor-
jaamiseksi on tehty. Kahdek-
san boksin korjaaminen on 
alustavasti jaettu kahteen 
osaan. Työtä tullaan tekemään 
taloustilanteen mukaan.

Viheriöleikkurin uusiminen al-
kaa olla ajankohtaista.

Parannustöillä entistä parempi golfkenttä


