GOLFKAUDEN 2018 PÄÄTTÄJÄISKISA VIERUMÄELLÄ 21. - 22.9.2018
Olin valinnut kisakentäksi Vierumäen Cooke-kentän, jonka oletn pysyvän
hyväkuntoisena loppusyksyyn saakka, pelatinhan kentällä vielä viikkoa aiemmin
Finnish Tourin fnaalikisa. Odotuksissaei tarvinnut petyä, saimme pelata tasaisessa
kunnossa olevalla kentällä. Kun vielä sään jumalatkin olivat voitopuolisest
puolellame, viihdyimme keikalla oikein hyvin kentänkin puolesta.
Perjantain harjoituskisa saatin aloitaa harmaassa kevyessä thkusateessa, muta jo
parin pelatun väylän jälkeen sää alkoi kirkastua ja iltapäivästä tuli mukavan lämmin.
Tämä osaltaan saatoi vaikutaa siihen, etä tulostasosta muodostui varsin hyvä,
vaikka panoksia ei (poikkeuksia huomioimataa vielä suuremmin ollutkaan,
kiertopalkintoa ei vielä ollut edes näytllä. p keskiarvo oli 29,1 korkeimman tuoksen
ollessa 37 bp, vähintään 30 tuloksia oli 6 kpl. Päivän parhaan harjoitustuloksen 37 bp
kirjaut Timo Hietala.
Pelin jälkeen kirjauduimme majoituspaikkoihin, joissa tapahtui hassu ongelma:
mökissä, johon sijoitetin kuusi matkaajaa, löytyi viisi vuodeta ja päinvastoin. Koska
kukaan kuudesta ei suostunut vaihtamaan yöpymisseuraa, joudutin tuohon
mökkiin tlaamaan varavuode. Aamulla selvisi, etei lisävuodeta olisi edes tarvitu,
kun joku yöpyjistä oli yön aikana todennut tuvan sohvan olevan mukavampi
makuupaikka.
Lauantain varsinainen kisapäivä avautui harmaana ja edellistä päivää viileämpänä ja
tuulisempana. Sadeta ei aluksi onneksi ollut tedossa, muta puolessa välissä
kierrosta tuuli yltyi ja vetä ripsaht niskaan reippaan laisest parin väylän ajaksi.
Sateenvarjot oli pidetävä bägissä, koska edes myrskyvarjot eivät olisi kestäneet
puhallusta tai jos olisivat kestäneet, kärryt olisivat todennäköisest saaneet kyytä
kuin purjeveneet. Lieko tuulinen sää vai kiertopalkinnon ja sitä seuraavan kunnian
paino vaikutaneet, muta tulostaso heikkeni edellispäivästä. Pelitulosten keskiarvo
oli nyt 25,3 ja yli 30 bp tuloksia kirjatin vain 3 kpl. Kilpailun parhaaksi nousi seuran
väliaikaisjäsen, kuljetajamme Pert iohansson tuloksella 32 bp (muistni mukaan
Pepe kirjaut viime syksynä toiseksi parhaan tuloksen!a, muta hänhän ei kisannut
kiertopalkinnosta, vain oikeudesta poimia palkintopöydästä ensimmäisenä.
TaLVI golfaoston kauden päätäjäiskisan voitajaksi ja kiertopalkinnon ”Kultainen
puteri” haltjaksi nousi iukka Laaksomaa tuloksella 31 bp, joka oli hänen tuloksensa
jo päivää aikaisemminkin. Hienoa tasaista työtä iukalta! Toiseksi kisassa pääsi Timo
Hietala tuloksella 30 bp, tässäkin tasainen ja kilpailukykyinen viikonlopputulos.
Kolmannen sijan jakoivat iukka Siltanen ja Markus Alaraatkka, joista Markus nappasi
viimeisen podiumsijoituksen noin pistetä alhaisemman tasoituksensa ansiosta.
Onneksi olkoon voitajakolmikolle!

Paluumatkalla Tampereelle käytin paljon keskustelua siitä, miten golfaoston
toimintaa jatketaan tulevana kautena, kun toiminnan pitkäaikanen vetäjä iarmo
Salonen on jo aiemmin ilmoitanut haluntansa siirtyä joaston rivijäseneksi.
Allekirjoitaneelle esitetin toivomus ryhtyä uudeksi puheenjohtajaksi, muta en näe
sen olevan toimiva ratkaisu mm. sen vuoksi, eteivät pelitulokseni oikein oikeuta
kapteenin rooliin heitäytymistä. Matkan aikana heitn siten esiin ajatuksen, etä
toimintaa johtaisi esim. kolmihenkinen ”johtoryhmä”, jolloin toiminnan suunnitelu,
ohjaaminen ja eri tapahtumien järjestely jakautuisi useammille hartoille. Päätöksiä
ei tetenkään tässä vaiheessa tehty suuntaan tai toiseen, muta talven aikana
ratkaisuja on vältämätöntä tehdä. iota jaoston jäsenien mielipiteet saataisiin esiin
katavast, lupaudun otamaan vastaan viestejä ja kannanotoja sekä laatmaan niistä
jonkinasteisen yhteenvedon alkuvuodesta 2019. Voite vapaast esitää
näkemyksiänne toiminnan kehityssuunnista, ehdotuksia toiminnan johtamiseen
liityvistä henkilövalinnoista jne., mitä nyt pidätekään tärkeänä, jota tälle hauskalle
golftoiminnalle varmistetaan jatko tulevaisuudessakin.
Parhain golfterveisin ja lämmintä syksyn jatkoa toivotaen
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PS. Tässä näkymä perjantailta väylän 10 yläpuolelta sadekuuron hellitäessä.

