
TaLVI-golf-kerhon kauden päättäjäiset 23-24.9.2016 Naantalin Kultarannassa  

 

Golf-kauden päättäjäiset pidettiin tänä vuonna 23 – 24.9 Naantalissa Kultaranta Golfin tiloissa. 

Lähdimme matkaan perjantaiaamuna kello 8 osin Kolmenkulman ja osin Lakalaivan ABC-

asemien pihalta yhteiskuljetuksella kohti Naantalia. Joukkoomme kuului tällä kertaa peräti 18 

golfaria kuljettaja mukaan lukien. Saavuimme golf-kentän klubitalolle hyvissä ajoin ennen 

puolta päivää ja kiireesti vaatteiden vaihdon jälkeen suunnistimme tutustumaan kenttään.  

Matti oli järjestänyt tutustumistapahtumaksi epävirallisen pistebogey-kisan, joka pelattiin 

normaalein tasoituksin. Kenttä oli erittäin hyvässä kunnossa ja keli pelaamiseen hyvä, joten 

kiersimme innokkaana kierroksen läpi. Epävirallinen tuloslaskenta aiheutti hieman parran 

pärinää noiden tasoitusten oikeellisuudesta. 

Epävirallisen harjoituskisamme voitti tällä kertaa Eero tuloksen ollessa 39 pistettä.  

Kierroksen jälkeen saunoimme klubitalolla ja sen jälkeen kirjauduimme huoneisiin. 

Illalla klubitalolla syödessämme havaitsimme osan porukasta lähteneen tutustumaan 

naapurikaupungin ilta/yöelämään. Meille klubitalolla pitsan syöneille riitti kovasti ruokailu ja 

painuimmekin hyvissä ajoin levolle.  

Lauantaiaamuna kukaan ei ollut hukassa, joten iltatoimet olivat siltä osin onnistuneet. Joskin 

epävirallisen tietotoimiston mukaan joillain oli ollut melkoisen hankalaa löytää oikeaan 

huoneeseen ja selityksenä kerrottiin avainkortin mainosnumerosarja. 

Aamulla kävimme pikaisesti aamupalalla ja sen jälkeen varsinaiseen päättäjäismittelöön joksi 

Matti oli järjestänyt perinteisen pistebogi-kilpailun. Kisan voitti perjantaisen harjoituskierroksen 

tapaan Eero ja se aiheutti vielä perjantaitakin kovemman parranpärinän taas samasta aiheesta. 

Eero sai päätöskilpailun kiertopalkinnon, ”kultaisen putterin” vuodeksi haltuunsa ja samalla 

myös vetovastuun ensi syksyn päättäjäiskisan järjestelyistä. 

Suuret kiitokset vielä kerran loistavista järjestelyistä Matille. Eerolla on nyt paineita järjestää 

vielä paremmat kisat vuoden kuluttua! Toisaalta Eerolla on tuoreena eläkeläisenä aikaa 

paneutua asiaan. 

Tämä golf-kausi on nyt sitten TaLVI-golfin osalta pulkassa ja kausi on mielestäni kerhon 

toiminnan puitteissa mennyt hyvin. Olemme myös saaneet kerhoomme uusia jäseniä, joten 

alalla on kiinnostusta aiheeseen, joskin kuvernööriä edelleen kaivataan mukaan. Toivottavasti 

tulevaisuudessa jaksamme toimia entistä aktiivisemmin ja saamme viettää samanlaisia 

muistorikkaita hetkiä hyvässä seurassa golfaten.    

 

Jarmo S 

Liitteenä lauantain viralliset henkilökohtaiset tulokset sekä muutamia valokuvia matkasta.  
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