TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2018
JUNIORITOIMIKUNTA
Junioritoimikuntaan kuuluivat vuonna 2017-2018 Julia Kettinen (pj), Stenna Westerlund (pro) ja
Mikko Eskelinen. Lisäksi kesäkaudella ohjaajina toimivat Miro Vanne ja Laura Huomanen.
Harjoitusryhmät
Harjoitusryhmien ryhmäkuvaukset sekä sisältö päivitettiin kautena 2016-2017. Lisäksi luotiin
Master Golfin oma Junioripolku. Toimintakautena 2017-2018 harjoitustoimintaa toteutettiin
kyseisen Junioripolun mukaisesti. Harjoitusryhmät jaettiin kilparyhmiin (Tour, Academy) sekä
harrasteryhmiin (Club, Rookies, Pikku-Tikrut). PRO Stenna Westerlund vastasi kokonaisvaltaisesti
kilparyhmien (Academy ja Tour) harjoitusryhmien valmennustoiminnasta. Harrasteryhmien (Club,
Rookies ja Pikku-Tikrut) toiminnasta vastasi Golfopettaja Julia Kettinen yhteistyössä PRO Stenna
Westerlundin kanssa. Valmennussuunnitelmat sekä harjoituksien sisältö/tavoitteet käytiin läpi
kaikkien ohjaajien kesken. Opetuksen laadun takaamiseksi kaikki ohjaajamme ovat koulutettuja.
Tour Players
Tässä ryhmässä harjoittelevat seuran parhaat 15-21-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit,
joilla on selkeä päämäärä kehittyä kilpapelaajaksi. Valmennus on yksilöllistä, ja
kokonaisvaltaista; laji-, fysiikka- ja mentaaliharjoittelu kuuluvat ympärivuotisesti
harjoitussuunnitelmaan. Tämän lisäksi juniorilta edellytetään omatoimista
harjoittelua. Tälle ryhmälle tarjotaan paras mahdollinen seuran tuki. Tavoitteena on
osallistua ja kehittyä Suomen Golfliiton järjestävillä FJT:n ja JCT:n–kiertueilla, sekä
kansainvälisiin kilpailuihin.
Academy Players
Tässä ryhmässä harjoittelevat 10-21-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit, jotka ovat omalla
käytöksellään osoittaneet aktiivisuutta harjoittelussa, sekä osallistuneet Suomen
Golfliiton järjestämiin kilpailuihin. Juniorilla on oma näkemys taidoistaan, sekä halu
kehittyä kilpapelaajaksi. Harjoittelussa keskitytään erilaisten lyöntitekniikkojen ja
lähipelin lisäksi pelillisten taitojen kehittämiseen, sekä tuloksen tekemiseen. Tämän
lisäksi juniorilta edellytetään omatoimista harjoittelua. Tavoitteena on kehittyä
taitavaksi pelaajaksi ja osallistua Suomen Golfliiton järjestämiin CFT:n ja JCT:n
kilpailuihin.
Club Players
Tässä ryhmässä harjoittelevat 12-21-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit, jotka ovat omalla
käytöksellään osoittaneet aktiivisuutta harjoittelussa, sekä reipasta asennetta.
Juniorilla on oma näkemys taidoistaan sekä halu kehittyä pelaajana. Juniorilla tulee
olla tasoitus alle 45 sekä kyky selviytyä itsenäisesti 18 reiän kierroksesta. Harjoittelussa
keskitytään lyönti-, lähipeli- ja puttitekniikan lisäksi pelitaitojen kehittämiseen.
Tavoitteena on kehittyä pelaajana omaksi ilokseen, sekä saada golfista mukava
harrastus.
Future Players
Ryhmässä harjoittelevat 9-16-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit, jotka ovat jo useamman
kesän ajan harjoitelleet Masterin junioriryhmissä. Juniorilla tulee olla green card ja
kyky suoriutua itsenäisesti 18 reiän kierroksesta. Harjoittelussa keskitytään erilaisten

lyöntitekniikkojen ja lähipelin lisäksi pelillisten taitojen kehittämiseen, sekä tuloksen
tekemiseen. Tavoitteena on kehittyä pelaajana omaksi ilokseen, sekä saada golfista
mukava harrastus.
Rookies Players
Ryhmässä harjoittelevat 9-14-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit, jotka ovat jo suorittaneet
green cardin sekä kykenevät suoriutumaan 7 reiän opastetusta kierroksesta.
Harjoittelussa syvennytään enemmän swingin ja lähipelin saloihin, sekä painopisteenä
on pelillisten taitojen omaksuminen. Juniorilla on oma halu harrastaa ja pelata golfia.
Pelitaitojen kehittyessä on juniorilla mahdollisuus halutessaan aloittaa kilpaileminen
Suomen Golfliiton CFT:n Easy-sarjassa. Lisäksi harjoituksissa kehitetään perus- ja
motorisia liikuntataitoja.
Pikku-Tikrut
Ryhmässä harjoittelevat 5-9-vuotiaat tyttö- ja poikajuniorit, joilla ei ole vielä green
cardia. Ryhmän tavoitteena on golfharrastuksen alkutaipaleella oppia golfin perusteet;
ote, lyöntiasento, swingin-, lähipelin- ja puttaamisen alkeet, sekä reipas ja turvallinen
käyttäytyminen golfkentällä. Lisäksi harjoituksissa kehitetään golfissa tarvittavia
perus liikuntataitoja. Harjoitukset ovat monipuolisia ja hauskoja!
Talviharjoittelu 2018
Talviharjoittelukauden
lajiharjoitukset
toteutettiin
Season
Golfissa.
Fysiikkaja
kehohallintaharjoitukset toteutettiin Tempputemmellys- yrityksen kanssa. Junioreiden
mentaaliharjoituksista vastasi Samuli Perälä. Talviharjoittelukausi aloitettiin marraskuussa.
Talviharjoitteluryhmissä harjoitteli 27 junioria (Kautena 2017 Junioreita oli 25).
Talviharjoittelukausi meni kokonaisuudessaan hyvin. Viime kauden palautteiden johdosta
golfharjoitusten määrää oli lisätty viikoittaisten golftreenien lisäksi tehotreenien muodossa. Lisäksi
kaudella järjestettiin kahdet Master Golfin juniorijäsenille tarkoitetut avoimet harjoitukset, joissa
oli mahdollista tutustua harjoitustoimintaan.
Kesäharjoittelu 2018
Kesäharjoittelukauden lajiharjoitukset jatkuivat toukokuussa kauden avajaisten jälkeen Master
Golfissa. Kesäharjoitteluryhmissä harjoitteli yhteensä 54 junioria, joista 20 oli Pikku-Tikruja
(Kautena 2017 Junioreita oli 47). Kesäharjoittelukaudella järjestettiin viikkoharjoitusten lisäksi 7/18
väylän pelipäiviä sekä Pikku-Tikruille järjestettiin Par 3 –kentällä leikkimielisiä kilpailutapahtumia.
Kansallisen Golfviikon teemana olivat juniorit, jolloin Masterissa järjestettiin viikon aikana
junioreiden sekä Pikku-Tikrujen kesäleiri.
Junioreiden kauden päättäjäiset järjestettiin Espoossa seikkailupuisto SuperParkissa. Vuoden
Juniorina 2018 palkittiin Max Eskelinen.
Kilpailumenestys 2018
Harjoittelu toi tasaista kilpailumenestystä kaudella 2018.
Ronja Taipale menestyi kilpailukaudella päättyen FAR 2018 –Naiset sijalle 25. sekä FJAR 2017 –
Tytöt sijalle 15. Lisäksi Ronja voitti SM-hopeaa Työt 21-vuotiaiden reikäpelisarjassa. Topias Palin oli
FJAR 2018 -pojat sijalla 43 sekä voitti SM-hopeaa alle 16-vuotiaiden lyöntipelisarjassa. Juho YläJääski ylsi FAR 2018 -Miehet sijalle T56. Saku Halonen oli FJAR 2018 -Pojat sijalla 84 sekä CFJT

2018 -Pojat 82. Max Eskelinen ylsi FT 2018 Etelä-Länsi-Pojat 12 sijalle 7. Myös nuorempia
junioreita saatiin rohkaistua kokeilemaan kilpailemista.
Lisäksi kaudella 2018 Topias Palin edusti Suomen Golfliiton Talenttiryhmässä sekä hänet valittiin
edustamaan Suomen Golfliittoa Evian Championships 2018 kilpailussa.
Junioritoimikunta järjesti kuluvana harjoituskauden yhteensä noin 230 ohjattua
harjoitustapahtumaa junioreille sekä liikutti Junioreita noin 400 tunnin edestä. Antero Virtainen
lahjoitti Junioritoimikunnalle hyvästä ja pitkäjänteisestä työstä junioritoiminnan parissa 5000 €.
Tukea kohdistetaan erityisesti nuorten junioreiden harjoitteluun sekä junioritoiminnan
kehittämiseen.
Junioritoiminnalle on rakennettu vuosien saatossa erittäin hyvät toimintaedellytykset Master
Golfissa. Toimintaa on voitu kehittää pitkäjänteisesti seuran ja yhtiön yhteisellä hyväksynnällä ja
tuella, minkä vuoksi haluamme esittää suuret kiitokset jäsenistölle ja osakkeenomistajille!
Julia Kettinen
NAISTOIMIKUNTA
Naistoimikunta järjesti seuran naisille tapahtumia ja toimintaa, joihin eritasoisten pelaajien oli
helppo osallistua. Tapahtumissa oli rento ja iloinen tunnelma, ja pelaajilta saatiin paljon
myönteistä palautetta. Kauden aikana lisättiin myös viestintää toiminnan näkyvyyden
parantamiseksi esimerkiksi julkaisemalla jokaisen tapahtuman jälkeen uutinen ja kuvia Masterin
nettisivuilla. Tapahtumista tiedotettiin etukäteen aktiivisesti nettisivuilla, Facebookissa,
uutiskirjeissä, Score-lehdessä, eBirdiessä ja klubin ilmoitustauluilla.
Kausi aloitettiin Kapteenskan kuohareilla Aila Airon Kauneuslinnassa. Tilaisuudessa esiteltiin
vuoden 2018 naisille tarkoitetut kilpailut ja muu toiminta sekä saatiin Aila Airon asiantuntijoilta
vinkkejä kesän ihonhoitoon. Kesän aikana järjestettiin naisille kisatapahtuma kerran
kuukaudessa ja touko-heinäkuussa maanantaisin naisten Treenitreffit. Lisäksi koko kauden oli
käynnissä naisten hyväntekeväisyys-viikkokisa ja naistoimikunnan hyväntekeväisyyshaaste,
joissa kerättiin rahaa Tukikummit-säätiölle nuorten syrjäytymistä ehkäisevään työhön.
Tukikummit-säätiölle lahjoitettavaksi kertyi 331,50 €.
•
•
•

•

Toukokuinen Naisten Startti oli iloinen neljän hengen joukkuekisa Villit kortit -teemalla.
Kesäkuussa pelatun Naisten Parikisan scramble innosti masterilaiset kutsumaan
pelipareiksi ystäviä muista seuroista.
Heinäkuun
Piknik-kisaa
pelattiin
henkilökohtaisena
pistebogeyna,
mutta
osallistujamäärä jäi vähäiseksi helteisten säiden ja lomakauden vuoksi. Piknik-teema jäi
osittain toteutumatta paitsi pienen osallistujamäärän myös nurmialueella pörränneiden
ampiaisten vuoksi.
Elokuun naisten avoimen kisan uusi yhteistyökumppani SENSAI lumosi kaikki
osallistujat. Uhkaavasta sääennusteesta huolimatta kisa saatiin pelattua erinomaisessa
säässä, mikä näkyi myös loistavassa tulostasossa. Kisaa pelattiin perinteisesti
pistebogeyna kahdessa sarjassa.

•

•
•

Syyskuun uutuus, Naisten Pikakisa, pelattiin kahdella mailalla ja putterilla. Kisamuotona
oli tasoituksellinen lyöntipeli muutamin erikoissäännöin. Moni osallistuja yllättyi siitä,
kuinka hyviä tuloksia kahdella mailalla ja putterilla syntyi.
Alkukauden Treenitreffit saivat suuren suosion, ja lähipeliharjoitteluun keskittyminen
koettiin hyväksi ratkaisuksi.
Interclub-kausi oli menestyksekäs. Ilmoittautumiset ja viime hetken peruutukset toivat
haasteita, joiden perusteella ohjeistusta päätettiin tarkentaa vuonna 2019.

Naisten avoimen kisan uuden yhteistyökumppanin SENSAIn lisäksi kisatapahtumia tukivat:
Kalevala Koru, Aila Airo Kauneuspalvelut, Delicard, Linda Toye, Ravintola Muru, Ravintola Juuri,
Ravintola Latva, DOPP, Avéne, Anno Collection, Deliroom Ukkohauki, Lumo ravintolat ja
Vindirekt.
Kesän aikana osallistuttiin myös Talin (HGK), Espoon (EGS), Sarfvikin ja Masterin väliseen
Interclub-seuraotteluun. Kotikentällä pelatussa osakilpailussa Master otti selvän voiton.
Kokonaiskilpailussa Master sijoittui hienosti toiseksi kerättyään vain neljä pistettä vähemmän
kuin voittajajoukkue Sarfvik.
Vuonna 2018 naistoimikunnalla oli kaksi kokousta. Lisäksi toiminnasta keskusteltiin keväällä ja
syksyllä naistoimikunnan yhteisten golfkierrosten yhteydessä ja toimikunnan WhatsApp-ryhmässä.
Tuula Sutinen valittiin Master Golf Club ry:n syyskokouksessa naistoimikunnan uudeksi
puheenjohtajaksi ja ladykapteeniksi.
NAISTOIMIKUNNAN JÄSENET 2018
Puheenjohtaja/ladykapteeni:

Liisa Pättiniemi-Fagerström

Jäsenet:

Carita Kenias, Ulla Kumpulainen, Hannele Kurkela, Heidi
Saksi, Sisko Seppä, Tuula Sutinen

TOIMINTA
Toukokuu

03.05.2018 Kapteenskan kuoharit (osallistujia 35)
20.05.2018 Naisten Startti (osallistujia 34)

Kesäkuu

10.06.2018 Naisten Parikisa (osallistujia 52)

Heinäkuu
Elokuu

29.07.2018 Naisten Piknik-kisa (osallistujia 15)
13.08.2018 SENSAI Ladies Open (osallistujia 79, ilmoittautuneita 92)

Syyskuu

09.09.2018 Naisten Pikakisa (osallistujia 19)

Touko-kesäkuu

Interclub (osallistujia 16)
31.5. Tali / 13.6. Master / 18.7. Sarfvik / 15.8. Espoo

Koko kausi

Treenitreffit (osallistujia 59, 23 eri pelaajaa)
Naisten viikkokisa (osallistujia 17)

VIESTINTÄ
Naistoimikunnan tapahtumista tiedotettiin ja uutisoitiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Score-lehdessä keväällä ja syksyllä
Nettisivuilla
Facebookissa ja Instagramissa
Uutiskirjeissä
Lady Extra -uutiskirjeissä (2)
e-Birdie viesteissä
Ilmoitustauluilla
Caddiemasterin toimiston screenillä

Liisa Pättiniemi-Fagerström

KLUBITOIMIKUNTA
Klubitoimikunnan toiminnan tavoitteena on, että seuran jäsenet kokevat olevansa ”masterilaisia” ja
että klubilla on iloinen ja rento ilmapiiri.
Vuonna 2018 järjestettiin neljä kisatapahtumaa: Avajaiskisa, WAU!-kisa, Perhemalja ja Master goes
Rock’n Roll.
•
•
•
•

Avajaiskisa pelattiin huhtikuun lopussa Master-kentällä. Kisamuotona oli kahden hengen
scramble narutasoituksin.
Heinäkuun pelatun WAU!-kisa pelimuotona oli myös pariscramble.
Elokuun Perhemaljassa pelattiin greensomea kahdessa sarjassa: avio- ja avoparit sekä muut
perhesiteet.
Syyskuun alun Rock’n Roll -kisassa pelattiin pariscramblena ja kisan jälkeen rokattiin
Tallissa live bändin säestämänä.

Tapahtumien käytännön järjestelyistä vastasi pääasiassa Masterin toimiston väki.
KLUBITOIMIKUNTANA TOIMI NAISTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja:

Liisa Pättiniemi-Fagerström

Jäsenet:

Carita Kenias, Ulla Kumpulainen, Hannele Kurkela, Heidi Saksi, Sisko
Seppä, Tuula Sutinen

TOIMINTA
Huhtikuu

29.4.2018

Avajaiskilpailu (48 paria)

Heinäkuu

8.7.2018

WAU! -kisa (49 paria)

Elokuu

19.8.2018

Perhemalja (avio-/avoparit 24 paria, muut perhesiteet 12 paria )

Syyskuuta

1.9.2018

Master goes Rock´n Roll (30 paria)

VIESTINTÄ
Klubitoimikunnan tapahtumista tiedotettiin ja uutisoitiin:
•
•
•
•
•
•
•

Score-lehdessä keväällä ja syksyllä
Masterin nettisivuilla
Facebookissa ja Instagramissa
uutiskirjeissä
e-Birdie viesteissä
ilmoitustauluilla
caddiemasterin toimiston screenillä

Liisa Pättiniemi-Fagerström
SENIORITOIMIKUNTA
Senioritoiminnan tärkeimpänä toimintamuotona on ollut kilpailujen järjestäminen Master Golf
Clubin seniorijäsenille niin klubin sisällä kuin naapuriseurojen kesken.
Kaudella 2018 seniorit osallistuivat innokkaasti pro Stenna Westerlundin vetämiin
senioriharjoituksiin talvella Season Golfin kuplahallissa ja alkukaudesta Masterin harjoitusalueilla.
Ryhmäharjoituksissa kerrattiin kaikki pelin tärkeät osa-alueet.
Senioreiden oma kausi avattiin 8.5. Pelimuotona oli Lippukilpailu henkilökohtaisena lyöntipelinä,
jossa kullakin pelaajalla oli käytettävissä lyöntejä 72 plus oman slopen verran. Voittajaksi selviytyi
Pekka Elonen tuloksella väylä 18/reiässä. Kisa oli erittäin tiukka, koska toinen sija heltisi tuloksella
väylä 18/20 cm reiästä (Ritva Havukainen) ja kolmas sija väylä 18/30 cm reiästä (Leena Haavisto).
Senioreilla oli Masterissa yksi avoin kilpailu Chervo Senior Open toukokuussa. Voittajiksi selvisivät
LP-sarjassa Reino Tikkanen (osallistujia 28) sekä PB-sarjassa Ritva Havukainen (29).
Lisäksi Masterin seniorijäsenet osallistuivat aktiivisesti seuran muihinkin kilpailuihin koko kauden
ajan. Kesän 2018 viikkokilpailuihin osallistuneiden määrästä 64 % oli seniorijäseniä.
Kesän 2018 ohjelmassa oli kolme seuraottelua, jotka kaikki pelattiin vieraskentällä. Heinäkuun
alussa pelattiin seuraottelu Kytäjän SE-kentällä (KyG-KGC-Master-HGK), jonka ottelun Master
voitti selvällä erolla toiseksi tulleeseen Kytäjään. Syyskuussa Lohjalla pelatun neliseuraottelun St
Laurence-Master-Pickala-Kurk voitti isäntäseura, mutta Masterin joukkue sijoittui hienosti toiseksi.
Valitettavasti Nevas Golfissa heinäkuussa käytyyn neliseuraotteluun (NG-EGS-Master-KyG) ei
yhteensattumien vuoksi saatu lähetettyä joukkuetta.
Tasokas seniorijoukkue osallistui O-P Poutasen toimiessa kapteenina myös Uudenmaan alueen
reikäpeli-cupiin kolmihenkisin joukkuein (1 lady ja 2 herraa). Alkulohkossa pelasivat Masterin
lisäksi Hanko, SHG ja Keimola. Tällä kertaa Masterin joukkue joutui tyytymään yhteen voittoon 4-2
Hangosta Forest-kentällämme. Muut ottelut pelattiin vieraissa kovatasoisia joukkueita vastaan
kumpikin 4-2 tappioin. SHG meni lohkosta jatkoon. Lopulta se ylsi aina finaaliin saakka Ruukin
kanssa, joka voitti cupin. Vv. 2019-2020 Masterin alkulohkoon on arvottu Hill Side, St Laurence ja
Nordcenter. Kapteenina jatkaa O-P Poutanen.

Seniorien kuukausikisaa pelattiin yhteensä viisi kertaa. Kisoihin riitti osallistujia ilahduttavan
paljon. Sekä lyöntipelisarjassa (tasoitus 18,5 tai alle) että pistebogey-sarjassa (tasoitus yli 18,5) oli
osanottajia kummassakin sarjassa keskimäärin 23 pelaajaa per kisa. Kukin kilpailija sai itse valita
miltä tiiltä halusi pelata kulloinkin kisan, jonka mukaan myös slope-tasoitus määräytyi ao. kisaan.
Kuukausikilpailu pelattiin vuorotellen Master- ja Forest-kentillä. Kunkin kisan kahdeksalle
parhaalle pelaajalle kummassakin sarjassa jaettiin formulapisteitä sijoituksen mukaan 10, 8, 6, 5, 4,
3, 2 ja 1 pistettä. Kauden lopussa kisan molempien sarjojen kolme parasta palkittiin neljän parhaan
osakilpailun yhteistulosten perusteella. BMW oli varustanut palkintopöydän jokaisessa kisassa
runsaasti.
Kauden 2018 kuukausikilpailujen palkintosijat jakautuivat seuraavasti:
Lyöntipelisarja:
1) Leena Haavisto, 23 pistettä
2) Ari Ahti, 13 pistettä
3) Gita Laitinen, Sirpa Nyberg ja Matti Kyytsönen, 12 pistettä kukin
Pistebogeysarja:
1) Erkki Ala-Risku, 26 pistettä
2) Ralf Salonen, 24 pistettä
3) Tauno Palva ja Timo Viljamaa, 15 pistettä kumpikin
Seniorien reikäpelin mestaruuskisa käytiin 29.6.-1.7. Seniorimiehiä osallistui kisaan yhteensä 20
pelaajaa ja seniorinaisia vastaavasti 9 pelaajaa. Seniorimiesten mestariksi selviytyi Pasi Makkonen,
joka voitti finaalissa Terho Pitkäsen tuloksella 2/1. Vastaavasti seniorinaisissa Piiu Pukkila voitti
finaalissa Eila Erolan tuloksella 7/6.
Seniorien lyöntipelimestaruuskilpailu käytiin 4.-5.8. sekä Forest- että Master-kentillä.
Yhteistuloksien perusteella mestareiksi selviytyivät sarjoittain seuraavat henkilöt:
• M50: Pasi Makkonen tuloksella 151 (osanottajia 31)
• M60: Kari Mustakallio tuloksella 164 (6)
• M65: Markku Viitanen tuloksella 164 (8)
• M70: Kaj Helminen tuloksella 168 (15)
• M75: Jussi Vahala tuloksella 164 (7)
• N50: Liisa Pättiniemi-Fagerström tuloksella 165 (8)
• N60: ei osallistujia
• N65: Leena Haavisto tuloksella 174 (5)
Runsaslukuinen joukko Masterin senioreita osallistui sekä Uudenmaan alueen että valtakunnallisiin
toureihin kaudella 2018. Mitalisijoille heistä pelasivat seuraavat henkilöt:
• Zachris Nuorivaara T1 Nokian Rivergolfissa M70 Tourilla 22.8.
• Leena Haavisto 2. Gumböle Golfissa N60 Tourilla 18.7.
• Risto Westermark 3. Hirvihaara Golfissa M50 Haastajatourilla 13.8.
• Gita Laitinen 2. Pickalassa Golfissa (Park) 24.5. sekä 2. Vihti Golfissa 5.7. N65 Uudenmaan
Aluetourilla, jonka perusteella hän selviytyi myös valtakunnalliseen Aluetourin loppukilpailuun
Ruuhikoski Golfissa, Etelä-Pohjanmaalla 11.9 sijoittuen lopputuloksissa kuudenneksi.
Syyskuun alussa seniorit matkasivat päivän pelireissulle Naantalin Kultaranta Golfiin. Matkaan
osallistui 14 senioriaktiivia.

Senioritoimikunta kokoontui kauden aikana kerran. Toimikunnan jäsenet vuonna 2018 olivat Rolf
Aasholm pj, Olli-Pekka Poutanen ja Kirsti Riikonen. Syksyn 2018 ry:n vuosikokouksessa
senioritoimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi kausiksi 2019-2020 valittiin Timo Viljamaa. Entisinä
jäseninä lupautuivat jatkamaan O-P Poutanen ja Kirsti Riikonen. Uudeksi jäseneksi toimikuntaa
vahvistamaan kutsuttiin Matti Kokkala. Uusi senioritoimikunta kokoontui ensimmäistä kertaa
linjaamaan vuoden 2019 toimintamuotojaan 12.12.2018.
Timo Viljamaa
KILPAILUTOIMIKUNTA
Toimikuntaan ovat kuuluneet Juha Lilja pj, Matti Reini ja Matti Kangaspunta.
Kausi avattiin BMW Scramble –kilpailulla 12.5., voittajapari oli Jouko Nuolioja ja Emil Skåtar.
Viikkokisa käynnistyi jo 9.5., pb-sarjan kokonaiskilpailun voitti Topias Palin tuloksella 307 pistettä
ja hänestä tuli siten Masterin vuoden golfaaja. Scr-sarjan voittaja oli Harri Salokangas.
Masterin reikäpelin mestaruuskilpailut pelattiin ensimmäisen kerran viikonlopun tapahtumana
29.6.-1.7. Tapahtuma sai hyvän vastaanoton ja pelaajat toivoivat tämän perinteen jatkamista.
Voittajaksi selvisi Patrik Björksten, naisten sarjaa ei pelattu, senioreiden miesten sarjan mestariksi
ylsi Pasi Makkonen ja naissenioreiden Piiu Pukkila. Reikäpelin parikilpailun voittajaksi selvisi pari
Petri Syrjänen ja Pertti Seppänen.
Seuramme kaikkien sarjojen lyöntipelimestaruuskilpailut järjestettiin yhden viikonlopun aikana 3.5.8. Miesten yleisen sarjan mestaruuden voitti Petri Syrjänen. Naisten sarjan voitti Sandra Salonen.
Miesten M75-sarjan voitti Jussi Vahala, M70 Kaj Helminen, M65 Markku Viitanen, M60 Kari
Mustakallio, M50 Pasi Makkonen, naisten N50 Liisa Pättiniemi-Fagerström ja N65 Leena Haavisto
(N60 sarjaa ei pelattu). Poikien voittajaksi selviytyi Carolus Palin ja tyttöjen sarjaa ei pelattu.
Uutena kilpailuna pelattiin 1.9. Master goes Rock'n'Roll iltapäivä scramble. Kilpailun jälkeen tallilla
oli grillihenkinen ruokailu ja tanssimusiikki oli bilehenkistä.
Kilpailutoimikunta järjesti kauden aikana kahdet avoimet kisat, Peak Performance Pariscramble ja
Golf Center & OnGolf Tour.
Viimeisenä kilpailuna 29.9. järjestettiin Päättäjäisscramble, jonka voiton veivät Kasper Heikkilä ja
Tony Pihl.
Kaikkien kilpailujen tarkemmat tiedot löytyvät Master Golfin internet-sivuilta.
Juha Lilja

