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1 päivä, 20 vuotta

Kun elokuun 31 päivänä vuonna 1988, 14
henkilöä kokoontui Salon uimahallin kokous-
huoneeseen, aiheenaan golfseuran perustami-
nen alueelle, ei kukaan kuitenkaan osannut
ajatella mitä kaikkea olisi edessäpäin. Tilanne
muuttui muutamassa vuodessa maassamme
samalla tavalla, kuin mitä meille on tämän vuoden ajan maailmal-
ta kantautunut.
Mutta takaisin tuonne 20 vuoden taakse. Kun seura oli järjestäy-
tynyt, ei aikaa haaskattu, vaan kenttäalueen vuokraus ja kentän
suunnittelu aloitettiin välittömästi. 10.10. lähetettiin kaupungin-
hallitukselle esitys golfkentän vuokrauksesta. Suunnittelijaksi va-
littiin Ruukki Golfin kenttäarkkitehti Lasse Heikkinen.
Valinta aiheutti tuolloin jonkin verran kritiikkiä, eihän Ruukkikaan
ollut sillä hetkellä, muutaman vuoden vanhana, mikään pelaaja-
ystävällinen paratiisi.Tuskinpa kuitenkaan tuolle peltoalueelle oli-
si edes Ronald Fream tehnyt toimivampaa kenttää.
Saimme muutaman eri version väyläratkaisuista, varsin eksoot-
tisiakin, mutta käytössä oleva vaihtoehto näytti rakennustekni-
sesti helpoimmalta. Onneksi valinta päätyi nykyiseen malliin, sillä
muissa vaihtoehdoissa useat dogleg-väylät olisi tasaisella kentäl-
lämme muuttuneet lyöntiä lyhyemmäksi.  Erilaisten valitusten
vuoksi kentän rakennustyöt päästiin aloittamaan vasta vuoden
90 keväällä, ja samalla kaudella valmistui  jo Par3-kenttä ja range

Kaudella -91 oli seuralla myös käytettävissä pro, Ruukki Golfin
Alan Withorn. Alan tulikin monelle jäsenellemme tutuksi ystäväl-
lisenä herrasmiehenä.
Koska golfiin liittyy kilpailuhenki varsin voimakkaasti, oli seural-
lakin vastaavanlaisia ajatuksia.

Kisoja pidettiin kaikissa mahdollisissa paikoissa, käytiin simulaatto-
rikisa Lauttasaaressa, tekniikkakisoja Karjaskylän koulussa ja tiistai-
kilpailuja Par3-radalla. Mestaruuskilpailut pelattiin Ruukissa.
Myöskään juhlia ei unohdettu, vaan Tapion talolla pidettiin loka-
kuussa -90 seuran ensimmäiset Hanskat Naulaan juhlat, jossa juhla-
vieraita oli 120.

Kentän valmistumisen myötä
tuli tuo alussa mainittu pank-
kikriisi-aika, jolloin kentän ja
seuran tulevaisuus oli vaaka-
laudalla.
Kuitenkin eräiden rahoitus-
järjestelyjen avulla saatiin toi-
minta jatkumaan, ja sen jäl-
keen voidaankin sanoa, että
loppu onkin historiaa.

Jotta tuo historia alusta asti
saataisiin kokonaisuudessaan
kirjoihin ja kansiin, on seuran
hallitus päättänyt teettää seu-
ran neljännesvuosisataisen
historiikin, joka valmistuisi
seuran 25-vuotis juhliin.

Tätä historiikkia varten tarvitsemme jäsenistöltämme kaikkea mah-
dollista materiaalia; kuvia, juttuja, lehtileikkeitä ja “esineistöä”. Kai-
ken materiaalin voi toimittaa klubin toimistoon Mika Havulinnalle.
Materiaali palautetaan kuvaamisen ja scannauksen jälkeen lähettäjälle

Etukäteen kiittäen !                                       Jari Jaatinen

Pasi Anttila naulaa ensimmäisen hanskaan

Tiedottajan kynästä



Hyvät Salo Golfin
jäsenet

Pelikausi 2008 alkaa olla takana-

päin vaikka viimevuotiseen tapaan

tätä kirjoittaessani näyttää, että

pienen lumellisen kauden jälkeen

saattaa alueen kentille päästä vielä joulukuussakin.

Yleisesti voisi todeta, että olemme saaneet pelata koko kauden mitä parhaim-

missa, tosin aika kosteissa kenttäolosuhteissa. Kiitos kenttähenkilökunnalla

aktiivisesta ja ammattimaisesta toiminnasta.

Seuran jäsenmäärässä tapahtui pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Jäsenmäärä kauden lopussa oli 849 (v.2007 se oli 830). Jäsenvaihtuvuus

näyttää olevan vuosittain 10-15% luokkaa.

Peliaikojen varaaminen netin kautta on selkeästi yleistynyt. Menneellä kaudella

aikoja varattiin netin kautta jo yli 40% (2007 vain reilut 20%).

Vieraspelaajien määrässä on ollut kasvua n. 5%  viimevuotiseen nähden, joka

on ilolla todettava koska trendi on viime vuosina ollut laskeva.

Toimikunnat ovat toimineet aktiivisesti viime vuosien tapaan. Senioreilla oli

liiga- ja seuraotteluita. Klubitoimikunta järjesti klubi-iltoja ja niihin liittyen

leikkimielisiä kisoja eri formaatilla. Tasoitustoimikunta organisoi perinteisesti

green card suoritusten vastaanoton.

Seuran kilpailuihin liittyvä lähettäjätoiminta oli erinomaisesti organisoitu ja sai

hyvää palautetta. Kilpailutuomarit olivat ensimmäistä kertaa mukana tänä

vuonna. Koulutimme viime talvena seuratuomareita, joiden tehtävänä on olla

seuran kilpailuissa tuomaritehtävissä. Tavoitteena oli saada kaikkiin liiton

kalenterissa oleviin avoimiin kilpailuihin tuomari, joka tavoite myös toteutui.

Kiitän omasta ja hallituksen puolesta kaikkia vapaaehtoistyössä mukana olleita.

Seuran hallituksen kokoonpanoon tuli muutoksia kahden henkilön osalta. Syyskoko-

uksessa valittiin seuralle uusi kapteeni Terjo Ek, sekä kenttätoimikunnan pj:ksi Paavo

Uotila. Marraskuun alussa seuran prona aloitti Eero Kettunen. Eeron kommentit

tuossa vieressä

Toivotan kaikille

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta

Heikki

Eero “Ebi” Kettunen toimituksen penkillä

T. “Kuka on Ebi”?

E. “Asun Halikossa. Perheessä 2 poikaa, Sami 20v ja Akseli

3v, molemmat innokaita golffareita sekä avopuoliso Jaana,

lahjakas peluri, mutta pelaa vain noin 3 kierrosta per kausi.”

T. “Miten golf tuli mukaan elämääsi”?

E. “Golfin aloitin 1988 Hyvinkäällä. 1990-1999 työt haitta-

sivat harrastusta ja pelit jäivät vähiin. -99 siirryin Wiurilaan.

Samin mukana lähdin ohjaustoimintaan ja muutama vuosi myös itse kilpaillen (Mid). Liiton ohja-

us- ja valmentajakoulutukset 1-3 suoritettu ja 4. taso on noin lopputyötä vaille hoidettuna.

Tuo 4. taso sisältää lajin lisäksi myös muuta valmennustietoutta, eikä ole ainoastaan golfvalmen-

tajille tarkoitettu. Nimityksinä PGA:n trainee member, Suomen ammattivalmentajien jäsen.

Wiurilassa olen toiminut muutaman vuoden juniorivastaavana ja seuran hallituksen jäsenenä.

Tähän syksyyn asti toimin oto- pohjalta, mutta nyt aloitin päätoimisena pro´na”

T. “Mitä tiedät Salo Golfista”?

E. ”Salo Golfissa on paljon tuttuja ja minulla on sellainen kuva, että seuratoiminta on erittäin hy-

vin järjestettyä. Seura on selvästi panostanut junioritoimintaan, josta tuo Sinettiseura-tunnus on

selkeä osoitus. Juniorin määrä on myös huomattava, ja antaa haasteita pro-toimintaan. Olin Hans-

kat Naulaan tilaisuudessa ja huomasin, että klubitunnelma on rentoa ja olen todennut aiemminkin,

että pelaajat tuntuvat viihtyvän klubilla. Samoin caddiemaster-toiminta on hyvin hoidettua.”

 T. ”Sopimuksesi pohjalta näyttää, että töitä tulee riittämään tulevina vuosina.

        Salon Golfkeskus Oy ja Salo Golf ry toivottavat sinut tervetulleeksi.”

Eero “Ebi” Kettunen



             Miehet
1. Olli-Pekka Ahokas  229
2. Henrik Niiranen       233
3. Miikka Heinonen     238

     Seniorinaiset
1. Seija Ek 188
2. Terhi Nygren 189
3. Terttu Näremaa-Helin 190

    Seniorimiehet
1. Seppo Tukia 155
2. Heikki Hallaranta 159
3. Alpo Turunen 160

      Veteraanit
1. Pentti Jakonen 147
2. Heikki Vienonen 160
3. Reijo Rannikko 166

Seuran mestarit 2008

Mestaruuskilpailuja vaivasi jälleen kerran osan-
ottajapula. Moni “tunnettu” pelaaja oli joutunut
syystä tai toisesta “jättäytymään” pois kauden
tärkeimmästä kisasta. Tulisi olla kunnia-asia
osallistua tähän kisaan, ei voittamisen takia,
vaan tunnelman aikaansaamiseksi mestaruus-
kilpailuiden arvoiseksi.
Joskus takavuosina olimme joukolla vastaan-
ottamassa viimeisiä pelaajia 18-greenin luona.

Eikökän palata vanhoihin perinteisiin!



Syyskesän kisavoittajia

Vasemmalla, kaupunginosakisan parhaat joukkueet.
- voittaja Paukkula (Kesälä, Kesälä, Rannikko)

Alhaalla vas. Kinkkukisan parhaat
- naiset,  1. Ulla Aaltonen
- miehet, 1. Jorma Neuvonen

Alla, Jokisen maljan parhaat miehet
1. Petteri Sorsa
2. Feisal Bedretdin
3. Niko Huhtala



Salo Junior Open
20.9.

Kisassa pelattiin kahdessa sarjassa, HCP 0-18 ja
18,1-36.  Vieraita oli saapunut MTG:sta, HGCC:lta
ja KGM:sta. Juniorien kilpailuissa alueellamme on
yleensä ollut ongelmana osanottajakato. Liitto jär-
jestää omat junior-tourinsa, jossa alueen parhaat
pelaajat esiintyvät, mutta aloitteleville juniorieille on
ollut vaikea järjestää kisatapahtumia. Toivottavasti
jatkossa saamme lisättyä tapahtumien määrää.

            Tulokset
             HCP 0-18 (yllä)
1. Niko Huhtala SaG 69
2. Sami Lattala MTG 71
3. Mine Bedretdin SaG 73
4. Feisal Bedretdin SaG 73
5. Joonas Salminen KGM 76
6. Oona Vartiainen KGM 80
7. Julius Salminen KGM 84

          HCP 18,1 - 36 (oik)
1. Ville-Veikko Viitanen SaG 70
2. Iida Lassila SaG 72
3. Liina Kiiskinen SaG 78
4. Hans Wahlman HGCC 87
5. Petra Laaksonen SaG 94
6. Niina Virtanen SaG 97
7. Venni Leino SaG        126



20- vuotisjuhlakilpailu
31.8.2008

20-vuotisjuhlia vietettiin enemminkin seurustellen, kuin hampaat irvessä kisaillen. Kauniin ilman saatte-

lemana käytiin pistebogey-kilpailu ja nautittiin maittava lounas kisan jälkeen.
Yläkuvassa jäseniä jo 20 vuoden takaa; Elisabeth Anttila, Terhi Nygren ja Jukka Lehtiö, samoin kuin oi-
kealla naisten kisan kakkonen Pirkko Liljavirta. Kisan voitti Bettina Allos ja Ulla Aaltonen oli kolmas.

Yläkulmassa kaksi kentän “isää”, Alpo Turunen ja Pasi Anttila muistelivat kentän syntyhetkiä. Alponkin
mieleen tulivat ajat, jolloin oli vain maila, pelto ja hurja unelma.



KKKKKamera kiertää kenttiäamera kiertää kenttiäamera kiertää kenttiäamera kiertää kenttiäamera kiertää kenttiä

Alastaro vietti 20-vuotis juhliaan 30.8.
Uusi kenttä lähistölle!
    Eke Golf - Tammisaari



… siis kysymyksessä ei ole linnunpesä vaan todellakin Arskan pallo, joka päätyi metrin

korkeudelle puuhun. Mitä voi pelaaja tässä tilanteessa tehdä?

a) pelata palloa siitä missä se on

b) soveltaa pelaamattoman paikan sääntöä 28

c) lyödä uuden lyönnin ilman rangaistusta

Entäpä jos pallo onkin korkealla puussa (viime Tunisian matkalla neljä palloa jäi palmun

latvaan)?

Tai jos pallo on puussa vesiesteen yläpuolella? Tai hiekkaesteen päällä?

Vastaukset:

Arska voi pelata palloaan siitä missä se on (pallo on tunnistettavissa) tai käyttää sään-

töä 28 (uusi lyönti edellisen lyönnin paikalta, pallon pudottaminen kahden mailanmitan

päähän kohdasta, joka on kohtisuoraan pallosta alaspäin tai tästä kohdasta lipun linjas-

sa taaksepäin).

Palloa ei saa yrittää pudottaa ravistamalla puuta, ellei ole etukäteen ilmoittanut käyttä-

vänsä pelaamattoman paikan sääntöä, sillä siitä seuraa kolme sääntörikkomusta: luva-

ton pallon liikuttaminen (18-2), pallon aseman parantaminen (13-2) ja pelaaminen vää-

rästä paikasta (20-7). Rangaistuslyöntejä tulee kuitenkin yhteensä vain kaksi, koska eri

sääntöjä on rikottu samassa tilanteessa ja suurin yksittäinen rangaistuslyöntimäärä jää

voimaan.

Pallo on kuitenkin tunnistettava ja puun latvassa oleva pallo on siis nähtävä ja

tunnistettava (kiikaria saa käyttää!). Useimmiten tämä ei onnistu, jolloin pallo on

kadonnut ja lyönti on uusittava yhden lyönnin rangaistuksella. Jos pallo on tun-

nistettu, saa sen korvata toisella eli puuhun ei tarvitse kiivetä.

Jos pallo on puussa vesiesteen yläpuolella, on pallo esteessä ja voit toimia vesi-

estesäännön (26) mukaan, vesiesteen raja kulkee myös ylöspäin.

Jos pallo on hiekkaesteen päällä, se ei ole vielä esteessä, mutta jos käytät sään-

töä 28, on pallo pudotettava bunkkeriin, koska kohtisuoraan pallon alapuolella on

hiekkaeste.

Jos pallon pelialueen ulkopuolella, se voi olla ihan missä tahansa. Silti se on ulko-

na.

Hyvää joulua!

Basti

Karin sääntö-

nurkka

Teemana: Pallo puussa



Seuran toimihenkilöitä muistettiin 20-vuotisjuhlamme kunniaksi Suomen Golfliiton myöntämillä ansiomerkeillä.

 Liiton hopeinen ansiomerkki:                  Liiton hopeinen seura-ansiomerkki:         Liiton pronssinen seura-ansiomerkki:
 Kari Bastman                                                  Terjo Ek Pentti Koivusalo
                                                                            Ari-Pekka Hallaranta Pirkko Määttänen
                                                                            Ossi Helin Petra Vigelius
                                                                            Pirkko Liljavirta
                                                                            Pekka Mäkelä
                                                                            Seppo Rantanen
                                                                            Marjatta Tikkala

Mitalien hohdetta Hanskat Naulaan-tilaisuudessa

Toinen merkittävä tapahtuma oli kapteenin
tehtävien vaihto, kun Kari Bastman luopui
monta vuotta kunniakkaasti hoitamastaan
seuran kapteenin virasta, ojentamalla
Terjo Ek´lle vasaran vuosihanskan naulaa-
miseksi. Toivotamme Terjolle menestystä,
arvostetussa ja vaativassa tehtävässä.



  Hupikuvia Hanskat Naulaan tilaisuudesta
                                             Tekstit tiedottajan

Kukahan tuo vasemmalla oleva
mies on, kun seuraa niin tarkkaan?

.. ja silloin Liljalla välähti!

Tämä palkinto menee illan komeimalle kuuluttajalle

Odotappa, kunhan tulet Ilolansaloon



Ensin lyöt sinä, ...

 ..Sitten lyön minä,

... ja Sitten lyö

 kirkonkello !


