
 

 

Golfseniorit 2017 

HGCC 
Sisältö: 

Golf on 
reilujen  
ihmisten  

rehti  
peli! 

Tervehdys Harjattulan seniori golffari ja tervetuloa kauden 2017 päätös 
juhlaan. Tee olosi mukavaksi ja nauti yhdessä olosta. Kausi oli kaikesta 
huolimatta hyvä ja saimme paljon hyvää aikaan, uusia pelimuotoja tuli 

muutama ja aina vaan tärkeämmäksi käy meidän seniorien vaikutusvalta 
ja osallisuus Harjattulassa. Olemme kohta yli 50% jäsenistöstä ja siksi 

voimme paljon edistää kaikkien hyvinvointia golffin lomassa. 
 

Ole sydämellisesti tervetullut t. Senioritoimikunta 

Senioritoimikunnan 
puheenjohtajan 
ajatuksia+jäsenistö 

Viikkokilpailut 

Senoreitten Raider 
Kuppi 

Kuukausikilpailut 

Seniorien mestarit 

Murcia 2017  

V-S Senioriliiga 

Vielä jotain jäi 



 

 

Puheenjohtajan 
ajatuksia 

 

FOOOR….!	
Kenttä	avattiin	lauantaina	29.4.	kevättalkoiden	jälkeen	klo	
12.00.	Kenttä	oli	vaikean	ja	haastavan	talven	jälkeen,	
kuitenkin	pelikunnossa,	vaikka	ei	vielä	ihan	parhaimmillaan.	
Siitä	sitten	kuitenkin	kenttähenkilökunta	teki	töitä	ja	
vähitellen	alkoi	vihreää	näkyä,	ja	loppukaudesta	Harjattulan	
kenttä	oli	joidenkin	mielipiteiden	mukaan	jopa	alueen	paras.	
Kesän	aikana	ei	kentällä	suurempia	korjaustöitä	tehty	vaan	
keskityttiin	kentän	yleiskunnon	kohottamiseen	ja	siinä	
onnistuttiin	suhteellisen	hyvin.	Kiitos	hyvästä	kentän	
kunnosta	kuuluu	kenttähenkilökunnalle!	ISO	KIITOS	SIITÄ!	
Muistetaan	antaa	sitä	myös	heille	joille	se	kuuluu.	
	
Senioritoiminata	on	ollut	vireää	ja	olemme	selvinneet	jälleen	
yhdestä	kaudesta	ilman	suurempia	konflikteja.	Senioritoimi-
kunta	on	kokoontunut	aina	tarpeen	vaatiessa	suunnitte-
lemaan	ja	ideoimaan	tulevia	tapahtumia,	esittelen	heidät	
tämän	sivun	alareunassa.	Kiitos	hyvästä	kaudesta	kuuluu	
myös	heille.	
	
Harjattulan	seniorit	ovat	aktiivista	peliporukkaa;	kiitos	
kaikille	menneestä	ja	osittain	vielä	jatkuvasta	pelikaudesta!	

 

Senioritoimikunta:	
Hannu	Aro,	Eija	Laakso	tiedotus,	Ismo	Levänen,	Martti	
Mastomäki,	Teppo	Kaleva,	Timo	Kangasniemi,	Kari	Kauppila,	
Pekka	Kuusisto,	Timo	Rantanen	tilastot,	Tor	Spiik	pj,	Mirja	
Stolt	V-S	liiga.	

HGCC ry:n 
jäsenmäärä 

lokakuussa 2017 
oli 973. 

Vuonna 2016 
jäseniä oli 969. 

Lisäystä vuodesta 
2015 - 48 henkilöä. 

Seurassa oli 
seniori-ikäisiä 

pelaajia 2017 517 
joka on jo yli 50% 

jäsenistöstä. 
Edellisenä vuonna 
senioripelaajia oli 

426 (43,2% jäsenis-
töstä). Tulevana 
pelikautena 2018 
seniorien määrä 
kasvaa, sillä ensi 

vuonna 
näköpiirissä on 30 

uutta seniori-
ikäistä golffaria. 

 



 

 

Viikkopelit pelataan touko-syyskuun välisenä 
aikana pääsääntöisesti torstaisin. Osanotto-
oikeus on kaikilla seuran seniorijäsenillä ja tänä 
vuonna miehissä myös tänä vuonna 50v 
täyttäneet. Osallistumismaksu 3 euroa 
maksetaan ilmoittautuessa caddiemasterille, 
joka siirtää kertyneen summan golf-seuran 
tilille. Viikkopelien 8 parasta pb-tulosta 
lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saanut on 
voittaja sekä miesten että naisten kesken. Eri 
sarjoja ei ollut. Miesveteraaneilla on 
mahdollisuus pelata kisa punaiselta teeltä. 
Tästä on ilmoitettava caddiemasterille ja 
merkittävä pelitasoitus tulos-korttiin. Jokainen 
viikkokisa vaikuttaa myös pelaajan henkilö-
kohtaiseen tasoitukseen.  
V-S senioriliigaottelua edeltävästä viikkokisasta 
kolmella parhaalla miesseniorilla ja kahdella 
parhaalla naisseniorilla on etuoikeus osallistua 
seuraavaan V-S liigaotteluun. Myös parhaalla 
veteraanipelaajalla on etuoikeus osallistua 
tulevaan liigaotteluun. 

Viikkokilpailut 

Viikkokisojen 
parhaimmisto: 
 
1. Tapio Laakso,  
    34,4     
2. Pekka Kytö    
    34,1     
3. Seija Vilén  
    34 
 
seuraavat 7: 
 
Erkki Sellman 
Olli Kyrki 
Hannu Aro  
Keijo Järvinen 
Ritva Mattila 
 

Kauden aikana viikkopeleihin osallistui 80 aktiivista pelaajaa (2016-
73). Naisia oli mukana 19 (2016-15) ja miehiä 61 (2016-58). Pelikertoja 
oli kaikkiaan 21 ja kierroksia pelattiin yhteensä 483 kpl (kortin 
jättäneitä). Vähintään 8 pelitulosta sai 8 (10) naista ja 21 (27) miestä 
(2015 - 9n ja 23m). Viikkopelien ahkerimpia pelaajia olivat naisissa 
Seija Vilen (20), Ritva Mattila (14) Maija Kakko ja Marjatta Tammio 
(11).  Miehissä Hannu Aro (18) Olli Huvila (16) Keijo Järvinen (15) 
Pekka Kytö ja Aimo Äyräväinen (14). 



 

 

Tulokset: 
 
ArGC    695 
 
HGCC     657 
 
KGCN     592 

Senioreitten  
Raider Kuppi 2017 

Tuli se päivä, että saimme aikaiseksi Senioreitten 
Raider Kupin. Parin vuoden neuvottelut ja palaverit 
tuottivat tulosta ja niin ArGC ja KGCN seurojen 
kanssa saatiin aikaan päivämäärä ja elokuun 27 
kisattiin 12 henkisten joukkueiden muodossa.  
Kyseessä yksinkertainen pistelaskusysteemi, jossa 
jokaisen reiän tulos on merkityksellinen. Kaikkiaan 
joka reiällä jaossa 9 pistettä siten että jos kaikki 
tasaa jokainen saa 3 pistettä, yksi voittaa ja kaksi 
tasaa 5, 2 ja 2 jne. Aluksi tuntui vaikealta, mutta 
pelin tuoksinassa se äkkiä opittiin  ja kaikki olivat 
tyytyväisiä pelimuotoon.  
Saimme kehuja järjestelyistä, kentästä ja ruuasta. 
Voisiko paremmin enää mennä? No tietenkin olisi 
voinut, hävisimme…. nyyyh. Mutta, pitää sanoa, että 
Paraisten joukkue oli todella vertaansa vailla. Me 
Naantalin kanssa olimme täysin vastaantulijoita.  
Kaikki lähtivät siis tyytyväisinä kotiin ja innolla 
odotamme ensi kesän Raider Kuppia jonka järjestää 
Naantali. 
 

HGCC joukkueessa pelasivat: 
Tuure Halonen, Harri Stolt, Tor Spiik, Mika Tähkäpää, Mirja Stolt, 
Tapio Laakso, Hannu Aro, Pertti Jyräkoski, Marjatta Lentiö, Anita 
Birstolin, Seija Vilén ja Olli Kyrki 



 

 

KUUKAUSIKISAT 2017 

Kauden aikana pelataan kk-kilpailu yhtenä torstaina 
kuukaudessa. Kilpailun jälkeen jaettiin aina erilliset  
palkinnot voittajille. Tulokset ovat mukana kauden 
kokonaistuloksissa. 
 
Voittajat kaudella 2017 
 
Toukokuu   Kesäkuu 
Tapio Laakso  35PB Jouko Manni 38PB 
 
Heinäkuu   Elokuu 
Erkki Selman 39PB Tapani Lentiö 39PB 
 
Syyskuu 
Pirjo Ihatsu 35PB 
 
Kuukausikisapäivinä osanottajia oli yhteensä 161 
(164) pelaajaa, keskimäärin 31 pelaajaa/kisa 2015 - 
149 eli 30 kilpailijaa/pelikerta. 
 

OVIKYLTTI 
 

Tässä asunnossa asuu  
tavallinen ihminen ja golffari. 

Arvaa kumpi on kotona? 



 

 

 

Reikäpelit 
Pelaajien pyynnöstä järjestettiin tänä vuonna kaksi sarjaa 
tasoituksellinen ja tasoitukseton. Tasoituksellinen pelattiin 
huomioiden 3/4 tasoituksista. Toimikunta päätti  myös että voi 
olla vain yksi reikäpelimestari ja näin molempien sarjojen 
voittajat pelaavat tasoituksettoman loppuottelun. 
Tasoituksellisen sarjan paras oli Tapio Laakso ja scratsin 
Martti Mastomäki. Erikoisen kauden erikoinen loppuottelun 
päättivät ”pojat” pelata Espanjan lämmössä seniorien 
matkalla. Loppuottelussa pelasivat siis Tapio Laakso ja 
Martti Mastomäki joista Martti voitti senioreiden 
reikäpelimestaruuden kaudella 2017. 
 
Lyöntipeli 
Seuran mestaruuskisat pelattiin elokuun alun viikonloppuna. 
Seniorien kilpailu on kaksipäiväinen ja pelimuoto on 
tasoitukseton scratch. Mestaruuksista pelattiin kolmessa 
sarjassa: Seniorimiehet, Veteraanit ja Seniorinaiset. 
 
Mestarit ennen 2017  

Seniorimiehet 
2014 Kari Kauppila  166  
2015 Kari Kauppila,  168  
2016 Kari Kauppila     167 
Veteraanit    
2014 Kari Vänni,    179    
2015 Juhani Vähäsalo    184 
2016 Juhani Vähäsalo     172   
Seniorinaiset    
2014 Eija Laakso    184 
2015 Marjatta Lentiö    192 
2016 Marjatta Lentiö   180 

 

SENIORIEN MESTARIT 

MESTARIT 2017 
Miehet  26 (27) 
Veteraanit 19 (8) 
Naiset    7 (9) 
 
Juha Kohonen   160 
J. Raatikainen   164 
Marjatta Lentiö 191 

Seniorijäsenten scramble 
Pelimuotona oli lyöntipeli HCP. Mestaruudesta kisasivat 16 (23) paria. 
Tiukkaa kamppailua joista voittajiksi selvisivät pienemmän tasoituksen 
voimin. Myös kolmas sija tuli samalla systeemillä. Pienellä kiusalla voisi 
sanoa että kisan palkintosija hävittiin yhden huonon putin takia J. 
Tulokset: 

1. Martti	Mastomäki	/	Kari	Kauppila	 	 70	
2. Olli	Lehmuskoski	/	Seija	Vilén	 	 70	
3. Jarno	Elo	/	Kalervo	Otava	 	 	 71	



 

 

Murcia 2017 
 
By Marjo ja Kari Kauppila 

Marraskuun perinteiselle seniorigolfmatkalle osallistui 28 golffaria (24 Turusta ja neljä 
golffaria Kuopiosta). Tänä vuonna kohteena oli Kaakkois-Espanjassa sijaitseva Murcian 
kaupunki. Kaupungin väkiluku on noin 400000, joten tänä vuonna riitti valinnanvaraa 
myös iltaisin ruokailupaikoissa. 
Meidät majoitettiin Tryp Rincon De Pepe- hotelliin. Hotelli sijaitsi aivan keskustassa; 
iltamenoja varten pelipaikalla. Golfia pelattiin viisi kierrosta kolmella eri kentällä: Club 
de Golf Altorreal (3), El Valle, Hacienda del Alamo. Innokkaimmat kuluttivat vielä 
vapaapäivän Lorca Golf Clubin hienoissa maisemissa. 
Kentistä ”kotikentäksi” muodostui Altorreal, joka oli pituudeltaan ja vaikeusasteeltaan 
juuri sopiva meidän porukoille. Ei helppo mutta ei myöskään liian vaikea; sopiva. El 
Vallen kentällä tuli väylien reunapuskien johdosta puskien ja tuskien kierros. Palloja 
katosi ja myös löytyi (ei suinkaan omia) ihan riittävästi. Mutta väylällä pysyessään saattoi 
tehdä ihan hyvää tulostakin. 
Viimeisen pelipäivän kenttä Hacienda del Alamo oli lähinnä bunkkerien johdosta ehkä 
liian vaikea tavalliselle ”clubituup-parille”. Ja kierros kesti aivan liian kauan (yli kuusi 
tuntia on liikaa). Lisäksi vielä viimeiset ryhmät kadottavat palloja myös Espanjan 
alkuillan lempeän pimeyden vuoksi. 
Matkan järjestelyt toimivat hyvin, kaikki tapahtui suunnitellusti ajallaan. Parannettavaa 
ensi vuotta varten toki löytyi: vapaapäi-vämme sijoitus pyhäinpäiväksi ei ollut fiksua 
(kaikki ostospaikat kiinni) ja myöskään perjantain golfkohde Hacienda del Alamo olisi 
voinut olla jonain muuna päivänä (nyt tuli liian kiire päätösillalliselle). 
Jatkossa myös yhteiskuljetus (toivottavasti Hessun ohjaimissa) Tku-Vantaan lentokenttä-
Tku antaisi lisäarvoa matkalle. 
Mutta Murcian kaupunki golfkohteena oli hieno valinta. Ehkä ensi vuonna suuntaamme 
vielä lähemmäs Alicanten kaupunkia; aika näyttää. 
Kiitokset vielä kaikkien osallistujien puolesta Eijalle huolenpidosta ja järjestelyistä. 
Myös Anitan Silveri-pelit ovat jo matkoilla vakiinnuttaneet paikkansa. Anita 
tunnetaankin nykyään Espanjassa eri nimellä: Anita Silver! Ja voittajat muistakaa; 
”miinus mun kulut”! 
Toivottavasti jatkamme myös ensi syksynä jo pitkään jatkunutta matkailuyhteistyötä 
ProJenni travels matkatoimiston kanssa. 
Lopuksi vielä: miinusmerkkiset asiat jäivät kyllä mukavan ja miellyttävän seuran varjoon! 



 

 

V-S senioriliiga 2017 
 
By Mirja Stolt 

Liigaan osallistuu 11 lähialueen golfseuraa, kukin ottelu pelataan vuorovuosin koti- ja 
vierasotteluna. 12 henkisen joukkueen muodostaa 6 mies-, 4 naissenioria, ja 2 
veteraanipelaajaa, jotka voivat olla miehiä tai naisia, lopputulokseen huomioidaan kustakin 
kategoriasta paras puolisko, eli kolme miestä, kaksi naista ja yksi veteraani. 
Harjattulan seniorit osallistuivat tänäkin vuonna liigan peleihin. Hieman kankean alun 
jälkeen, 3 perättäistä tappiota, alkoi pilkottaa valoa tunnelin päästä, voitimme 3 ottelua ja 
saimme yhden tasapelin ja nousimme  pari pykälää ylöspäin tuloslistalla, lohduttavaa oli 
myös piste-ero vain -16, joka kertoo, että hävisimme otteluita pienillä piste-eroilla. 
Toivottavasti nousukiito jatkuu kaudella 2018 ja HGCC löytyy jälleen listan huipulta! 



 

 

Iloisiin 
näkymiin ja 
hyvää uutta 

tulevaa 
kautta 2018 

 
HGCC 
sntmk 

Vielä jotain jäi 

 

Tässä kuvassa ensikauden ehdoton myyntitykki! 
 
Tehdas takuu: Jos ette osu tällä mailalla vika ei ole välineissä. 
Yrityksemme maksaa käynnin optikolle tai silmälääkärille ja 
ostamme välineenne pois. 
 
Torgolfing LtD. BlackIsland 

Harjattula Senior Open 
Kilpailu pelattiin 21.5.2016. Kilpailussa oli kaksi sarjaa:  
Lyöntipeli hcp 0-18 ja pistebogey 18,1-36,0. Maksimikilpailu- 
tasoitus oli 36. Osallistujia oli mahtavasti 103 (60).  
 
Tulokset: 
Lyöntipeli HCP   Pistebogey   

1. Harriet	Johans	 71	 	 1.	Lasse	Tamminen	 40pb	
2. Olli	Lehmuskoski						72	 	 2.	Sauli	Perkola			 38pb	
3. Mirja	Stolt																	73	 	 3.	Markku	Tähtinen	 35pb	

 
Kauden 2017 päätöskisa oli perinteinen kinkkukisa, joka pelattiin 
perinteisesti pistebogeyna. Läsnä 51 kisaajaa. 
 
1. Harry Toivari 2. Satu Grönqvist 3. Marjatta Lentiö 



 

 

 


