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Tiedottajan kynästä

Tätä kirjoittaessani seurailen Minnea Blomqvistin pe-
liä Floridan LPGA-kisassa. Minnean  tämän kauden
alku on ollut kaikkien aikojen paras. Hienot alkukauden
sijoitukset varmistivat hänelle pelioikeuden ensi kaudelle
Onneksi Minnea ei ole ainoa kansainvälinen tähtemme.
Antti Ahokkaan pelit Challence Tourilla ovat olleet huip-
puhienoja. Saakohan Mikko itselleen matkakaverin An-
tista. Mikon oma peli kulkee kohtuullisesti, joten koko-
naisuutena suomalainen golf on selkeässä myötätuu-
lessa, mikäli sitä menestyksellä mittaa.
Entäpä golf omassa seurassamme?
On mukava seurata sitä innokkuutta, millä juniorikoulutus etenee seurassam-
me. On myös kohtuullista odottaa tuloksia parin vuoden sisällä.
Juniorigolfin eräs tärkeä elementti on vapaaehtoistyö. Sitä tarvitaan niin val-
mennusapuna, toimitsijoina kuin autonkuljettajina. Juniorijoukkomme on suu-
ri, eikä sitä AP pysty yksin käsittelemään. Jos pyörit mielelläsi nuorten kans-
sa, voit olla suureksi avuksi junioriemme koulutusryhmässä. Otappa yhteyttä
Ari-Pekka Hallarantaan tai Pertti Kiiskiseen.
Entäpä sitten aikuisgolf, jos tuo sana on golfiin ehtinyt pesiytyä, onhan se
aiemmin ollut vain heille tarkoitettu harrastus. Seurassamme se tuntuu kulke-
van omia rauhallisia “väyliään”. Muutama seuramme pelaaja on ottanut har-
rastuksensa hieman vakavammin, ja onpa seurallemme luotu ohjeistus, jon-
ka perusteella voidaan hyvin menestyneiden kilpailijoiden  peli- ja matkakus-
tannuksia kompensoida. Jostain syystä sitä rahaa ei ole ihmeemmin tarvin-
nut kuluttaa. Tuntuu siltä, että vielä tämän kesän ajan saamme parhaat uuti-
set seniorigolffareittemme suunnalta. Se ryhmä vahvistuu vuosi vuodelta, ja
sen valmennustoiminta on muös hyvin organisoitua.
Uutena asiana seuran kilpailuorganisaatioon on tullut seuratuomaritoiminta.
Talven aikana on seurassa koulutettu toistakymmentä seuratuomaria, joita
tullaan käyttämään jokaisessa seuran avoimessa kisassa.  Hanke on saanut
alkunsa Suomen Golfliiton tasolta ja on näin ollen liiton ohjauksessa.
Tuomarikoulutuksen seurassamme on hoitanut Kari Bastman, jonka puoleen
voi kääntyä myös omissa sääntöepäselvyyksissään. Karin sääntönurkassa
onkin muutama esimerkki sääntömuutoksista ja tarkennuksista, jotka tulivat
voimaan tälle kaudelle. On suotavaa, että jokainen golffari osaisi sen verran
sääntöjä, että voisi ainakin terassilla osallistua kiihkeisiin keskusteluihin tyyliin
“se on sääntö 13-1, vai mikä se nyt oli”. Sillä saa heti huomiota osakseen, ja
helpottaa sulautumista joukkoon.
Kaiken kaikkiaan, kausi on avattu, pitäkään draiverinne lämpimänä ja päänne
kylmänä.

Jari Jaatinen



Hyvät Salo Golfin
jäsenet!

Golfkausi 2008 on juuri alkanut
myös meidänkin kentällä.
Ensimmäiset kisatkin on ehdit-
ty pitää hienoissa olosuhteissa.
Pieni lumimyräkkä hiukan vii-
västytti kentän aukaisemista,
mutta eiköhän tässä ehditä
riittävästi kiertää Salon viheriöitä tälläkin kaudella.
Moni teistä on varmastikin käynyt lämpimimmissä  maissa pitämässä
tuntumaa pelaamiseen.  Ilolla on myös todettava, että suuri joukko,
ainakin meitä senioreita, on talven aikana kohentanut lihaskuntoaan
kuntosalilla, sekä käynyt lyöntiharjoittelussa sisätiloissa tai pelaamas-
sa simulaattoria, pitääkseen tuntuman myös pelaamiseen.

Alkaneella kaudelle etenemme toimikuntien tekemien toimintasuun-
nitelmien mukaisesti.  Junioreiden Golfkoulu jatkaa aktiivista toimin-
taansa. Klubi-, kilpailu ja senioritoimikunta järjestävät alkaneella
kaudella erilaisia tapahtumia ja kilpailuja viimevuotiseen tapaan.
Golfsääntöihin on tullut joitain muutoksia, joihin kannattaa tutustua
heti kauden alussa, jos ette ole sitä vielä tehneet. Uutena asiana on
tullut mukaan myös tasoitusten vuositarkastus, josta varmasti olette jo
lukeneetkin. Mikäli ette ole vielä asiaan tutustuneet, niin asiaan kan-
nattaa perehtyä heti alkukaudesta.
Toivoisin näkeväni mahdollisimman monet teistä mukana seuran jär-
jestämissä kilpailuissa ja tapahtumissa.
Omasta ja seuran puolesta toivotan teille kaikille rentouttavia ja mu-
kavia golfkierroksia kaudella 2008

Nähdään klubilla

Heikki

Seppo Juntti golfin juurilla ja Ilosen Mikon juttusilla.  Kansi-
kuvassa oli muuten toinen näistä herroista draivaamassa
Estoril Open- kisassa Portugalissa, josta alempi kuva on.



Karin sääntönurkka

   Tärkeimmät sääntömuutokset:

* Neuvo
- etäisyystietojen vaihtamista ei katsota “neuvoksi”

* Sääntö 12-2, pallon tunnistaminen
- pelaaja saa nostaa pallonsa esteessä tunnistamista varten
- vastaavasti pallo tulee tunnistaa ennen lyöntiä (kts.15-3)

* Sääntö 15-3, väärä pallo
- poistettu poikkeus väärällä pallolla pelaamisesta esteessä
- kts 12-2

* Sääntö 19-2, pallon liikkuminen pelaajan, joukkuetoverin, maila-
          pojan tai varusteiden vaikutuksesta

- rangaistusta on muutettu reikä- ja lyöntipelissä yhteen lyöntiin

* Sääntö 24-1, liikuteltava haitta
- lisätty oikeus pallon ollessa liikkeessä siirtää huollettua,

                 poistettua tai ylhäällä pidettyä lipputankoa.

 Tarkat sääntömuutokset löydät uudesta “Golfin säännöt ja amatööri-
  säännöt 2008-2011” kirjasesta, jonka voit hankkia caddiemasterilta.

R&A on tuonut uudelle nelivuotiskaudelle 2008-2011
sääntöuudistuksia, joista on hyvä olla selvillä.

           Seuraa ilmoitustaulua, pidämme klubilla sääntöiltoja.

Etäisyystieto ei ole neuvo

Lipputangon saa vielä siirtää,
vaikka pallo on liikkeessä

Kari Bastman/Jari Jaatinen



Golfia ja kulttuuria

Tämän keväinen golfmatkamme suuntautui jo viidennen kerran Portugaliin, ja siellä

lähellä Lissabonia sijaitsevalle Quinta da Bellouran kentän omalle golfhotellille. Ho-

telli osoittautuikin siistiksi ja asialliseksi, valmistunut vuonna 2005 ja piti sisällään

jopa pienen kylpylän. Hotellin ja golfklubin välille ei mahtunut kuin chippigreeni,  ja

ysiväylän greeni oli parvekkeemme alla, joten siirtymäongelmaa ei ollut. Kotimaasta

tekemäni varauksen yh-

teydessä onnistuimme

saamaan teeajat aamu-

päivälle.  Greenfee oli

edullinen (n. 40 e), olihan

kenttä hotellin oma.

Kenttä oli muodoiltaan

rauhallinen, eikä etelässä

yleinen asuntorivistö reu-

nustanut väyliä häiritse-

västi. Greenien laatu ja

nopeus yllätti Salon gree-

neihin tottuneen. Ruuhkaa ei kentällä ollut, eikä saksankieli ollut pääkielenä klubilla.

Tuo viikko Pitkäperjantaista eteenpäin oli kotimaassa lumimyrskyinen ja Keski-Eu-

roopassa sateinen ja kylmä, mutta tuo Euroopan lounaisnurkka oli keväisen lämmin.

Tuolla alueella sijaitsee muutama Portugalin parhaista kentistä, Penha Longa, Quinta

da Marinhan molemmat kentät, Belas Clube de Campo, Golf doEstoril ja Troia.

Kulttuuriosan matkastamme vie-

timme Lissabonissa. Lähellä sijait-

sevan Sintran kaupungin (sattu-

malta Portugalin toiseksi suurin

kaupunki) rautatieasemalta mat-

kustimme paikallisjunalla Lissa-

bonin historialliselle Rossion ase-

malle, joka sijaitsee aivan keskus-

tassa ja oli avattu uudelleen helmi-

kuussa, monen vuoden tauon jäl-

keen, suurten tunnelitöiden valmis-

tuttua. Tämä väli  Lissabon –
Näkymä hotellin parvekkeelta klubille.. .. ja klubilta hotellille



Sintra on ollut merkittävä yhteys, niin työvoiman kuin turismin takia, ja avajai-

set olivat helmikuussa suuri kansallinen tapahtuma, jossa presidentti kävi

juhlistamassa aseman käyttöönottoa.

Rossion asemalta tullaan suoraan Lissabonin keskustan kävelykaduille, jotka

ovat täynnä nykyaikaisia desing-liikkeitä  ja paikallissävytteisiä pikku

kahviloita ja myymälöitä. Leivonnaisten tuoksu suorastaan vaatii kävelijää pistäytymään

kupposelle kahvia tai ehkä lasilliselle pehmeää portviiniä.

Keskustasta siirryimme raitiovaunulla noin 5 km päähän suurelle Belem´in museoalueelle,

jossa on useita eri alan museoita ja historiallisia kirjastoja. Meikäläistä kiinnosti erityisesti

Euroopan suurin merimuseo,

jossa oli koko Portugalin meri-

historian laivasto pienoismal-

leina, Vasco da Caman ajoista

nykypäivään. Monet  malleis-

ta olivat usean metrin pituisia,

pienintä yksityiskohtaa myö-

ten viimeisteltyjä. Myös kaikki

kalusto sekstanteista tykkeihin

oli museossa edustettuna.

Belemin alueen kaikki museo-

rakennukset ja yleiset alueet

olivat selvästi tarkoitettu ylei-

sökohteiksi.  Alueen puiston

suuret puut suorastaan kutsuvat levähtämään niiden katveessa ja palatsin edessä oleva

suuri suihkulähde (kuva edellisellä sivulla) toimii alueen sydämmenä. Tuon alueen kiertä-

miseen kuluisi helposti pari päivää, mutta valitettavasti golffarin luonteemme ei antanut

periksi kuin tuon yhden päivän, ja illaksi piti palata takaisin hotelliin, valmistautumaan seu-

raavaan pelipäivään. Junan ikkunasta

maisemia seuratessa hämmästelimme

sitä valtavaa graffiittimaalauksien

määrää, mitä matkan varrella oli. Jo-

kaiseen mahdolliseen pintaan radan

kahta puolen oli maalattu suuria moni-

värisiä “taideteoksia”, luvalla tai ilman,

se ei selvinnyt meille.Toivottavasti sa-

ma tyylisuunta ei leviä meidän radan-

varsillemme.

30 kilometriä graffittejaLomailijat Jari ja Marita Jaatinen



MM-2008 talviuintikisat pidettiin Lontoossa Tooting Bec Lido-nimisessä maaui-
malassa, joka on perustettu 1902. Sen koko 30 x 90 m ja lähes joka talvi se myös
jäätyy. 9.-10.helmikuuta piti olla tilastojen mukaan kylmin viikonloppu Lontoon
alueella, mutta ilmojen haltija ei siitä välittänyt, vaan antoi auringon paistaa täydeltä
taivaalta ja ilman lämpötila kohosi lähes 20 asteeseen. Veden lämpötilaksi ilmoitet-
tiin 6 astetta. Kisassa uidaan 25 metriä ja aikaa siihen menee 15 - 35 sekunttiin  -
tasosta riippuen. Salon Serudun Avantouimareista osallistujia oli 22 henkeä, joista
kaksi innokkaita golfareita.
Pirkko ja Pekka

Golffarimme Lontoon vesiesteessä

Ylhäällä oik. Pekan virallinen kisa-asu
Oikealla: Siihen aikaan kun vielä oli jäitä

Pirkko Määttänen



RIKALA Open
Kausi avattiin 20.4. perinteisellä Rikala Open
kisalla,joka oli saanut runsaslukuisen pelaaja-
joukon liikkeelle.
Kentän hyvä kunto ja kelpo peli-ilma aikaansai
varhaiseen ajankohtaan nähden hyvän tulostason.

         SCR
1. Tuomas Nygren       79
2. Jukka Pajunen TG   82
3. Seppo Tukia 82
4. Alpo Turunen 82

TULOKSIA

     HCP 0-14.4
1. Jari Jaatinen 72
2. Niko Huhtala 73
3. Seppo Rantanen 73
4. Jussi Silander 74
5. Matti Iltanen 74
6. Mika Rinne 75

    HCP 14.5-36, PB
1. Tuukka Heinonen 36
2. Mikko Joukas 33
3. Rami Wessman 33
4. Matti Kaipio 32
5. Timo Karppinen 32
6. Ossi Helin 31



Vasemmalla: “Kukahan mahtaa voittaa”?

Oikealla: “Minäkö”?

Alla: Ossi viritti laulun naisille tyyliin
“Niin minä neitonen...”,  jatko-säkeellä
“Väliaikaista kaikki on vain”!

Naiset
1. Pirkko Sauren 36
2. Seija Ek 33
3. Anne Hallaranta 33
4. Pirkko Liljavirta 33
5. Terhi Nygren 32
6. Kaisa Riihimäki 32
Miehet
1. Marko Virtanen 41
2. Kari Bastman 37
3. Timo Koskinen 36
4. Alpo Turunen 35
5. Jari Jaatinen 35
6. Terjo Ek 34



Satu Harju tuli suoraan Scotlannin kisoista
mukaan Husqvarna Openiin, ja voittikin
scratch-palkinnon hienolla tuloksella 72

KoneRuuskanen - Husqvarna Open 4.5.

1) Timo Häkkinen, 2) Pentti Koivusalo ja 3) Juhani Harju 1) Ulla Aaltonen, 2) Berit Vainio ja 3) Pirjo Kujala

Miehet,  HCP 0-14,4 Naiset, PB


