MASTER GOLFIN TOIMIKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2019
JUNIORITOIMIKUNTA
Junioritoimikuntaan kuuluivat vuonna 2018-2019 Julia Kettinen (pj), Stenna Westerlund (pro) ja
Mikko Eskelinen. Lisäksi kesäkaudella ohjaajina toimivat Laura Huomanen, Oona Hyppönen ja
Antti Honkanen.
Harjoitusryhmät
Harjoitusryhmien ryhmäkuvaukset sekä sisältö päivitettiin kautena 2016-2017. Lisäksi luotiin
Master Golfin oma Junioripolku. Toimintakautena 2018-2019 harjoitustoimintaa toteutettiin
kyseisen Junioripolun mukaisesti. Harjoitusryhmät jaettiin kilparyhmiin (Tour, Academy) sekä
harrasteryhmiin (Club, Rookies, Pikku-Tikrut). Junioreiden valmennuksesta ja
harjoitussuunnitelmista vastasivat yhteistyössä Stenna Westerlund sekä Julia Kettinen.
Vastuualueet jaettiin ryhmätasojen mukaisesti. Pro Stenna Westerlund vastasi kokonaisvaltaisesti
kilparyhmien (Academy ja Tour) harjoitusryhmien valmennustoiminnasta ja harrasteryhmien
(Club, Rookies ja Pikku-Tikrut) harjoitusryhmien toiminnasta vastasi Pro Julia Kettinen. Stennan
jäätyä hetkellisesti pois toiminnasta kesäkaudella 2019, vastuu kilparyhmien toiminnasta siirtyi
kokonaisuudessaan Julialle. Valmennussuunnitelmat sekä harjoituksien sisältö/tavoitteet käytiin
läpi kaikkien ohjaajien kesken. Opetuksen laadun takaamiseksi kaikille ohjaajille järjestettiin
kauden alussa koulutustilaisuus.
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 järjestämillä 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 lyöntitekniikoiden 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
lyöntitekniikoiden 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 svingin 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, svingin, lähipelin ja puttaamisen alkeet, sekä reipas ja
turvallinen käyttäytyminen golfkentällä. Lisäksi harjoituksissa kehitetään golfissa
tarvittavia perusliikuntataitoja. Harjoitukset ovat monipuolisia ja hauskoja!
Talviharjoittelu 2018-2019
Talviharjoittelukauden lajiharjoitukset toteutettiin Season Golfissa. Fysiikka- ja
kehonhallintaharjoitukset toteutettiin kilparyhmien osalta Newton-yrityksen kanssa.
Harrasteryhmien fysiikka- ja kehonhallintaharjoitukset toteutettiin Tempputemmellys-yrityksen
kanssa. Junioreiden mentaaliharjoituksista vastasi Samuli Perälä. Talviharjoittelukausi aloitettiin
marraskuussa. Talviharjoitteluryhmissä harjoitteli 33 junioria (kautena 2018 oli 27 junioria, ja
kautena 2017 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 2019
Kesäharjoittelukauden lajiharjoitukset jatkuivat toukokuussa kauden avajaisten jälkeen Master
Golfissa. Kesäharjoitteluryhmissä harjoitteli yhteensä 58 junioria (kautena 2017 junioreita oli 47).
Viime kautena kesäharjoittelukaudella järjestettiin viikkoharjoitusten lisäksi 7/18 väylän pelipäiviä
sekä Pikku-Tikruille järjestettiin Par 3 –kentällä leikkimielisiä kilpailutapahtumia.

Junioreiden kauden päättäjäiset järjestettiin Variston Tenniskeskuksessa. Juniorit pääsivät
viettämään aikaa yhdessä sekä opettelemaan tenniksen perusteita.
Vuoden Juniorina 2019 palkittiin Saku Halonen.
Vuoden tsemppari-palkinnon saivat
• Rookies-ryhmä; Emilia ja Michael Haanpää
• Pikku-Tikrut; Alina Savola
Kilpailumenestys 2019
Harjoittelu toi loistavaa kilpailumenestystä kaudella 2019. Ronja Taipale menestyi kilpailukaudella
päätyen FAR 2019 Naiset sijalle 20, sekä FJAR 2019 Tytöt sijalle 6. Lisäksi Ronja Taipale voitti
SM-kultaa tytöt 21-vuotiaiden lyöntipeli- ja reikäpelisarjassa.
Saku Halonen menestyi kilpailukaudella päätyen FJAR 2019 sijalle 3. Lisäksi Saku Halonen voitti
SM-pronssia pojat 21-vuotiaiden lyöntipelisarjassa.
Lisäksi Master Golfia Suomen Golfliiton kilpailuissa edustivat kilpailuissa Sandra Salonen, Max
Eskelinen, Lassi Pollari, Tuomas Tiitola, Topias Palin, Carolus Palin, Petteri Palin ja Olli Sotavalta.
Junioritoimikunta järjesti kuluvana harjoituskauden yhteensä noin 230 ohjattua
harjoitustapahtumaa junioreille sekä junioreita liikutettiin noin 400 tunnin edestä. Antero
Virtanen 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 osakkeen omistajille!
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. Avasimme
naisille oman Facebook-ryhmän, jonka kautta myös tiedotettiin tapahtumista ja julkaistiin
tietoa. Yritetään saada naisten FB-ryhmä vielä aktiivisemmaksi seuraavalla kaudella.
Kausi aloitettiin jo tuttuun tapaan Kapteenskan kuohareilla Aila Airon Kauneuslinnassa.
Tilaisuudessa esiteltiin vuoden 2019 naisille tarkoitetut kilpailut ja muu toiminta sekä saatiin
Aila Airon asiantuntijoilta vinkkejä kesän ihonhoitoon ja meikkausvinkkejä. Kesän aikana
järjestettiin naisille kisatapahtuma kerran kuukaudessa ja touko-heinä- ja elokuussa
maanantaisin naisten Treenitreffit. Naisten Eclectic-kisaan oli vähän osallistujia ja syynä lienee
kun oli myös senioreille oma, joten Eclectic- kisan tulisi olla kaikille masterilaisille avoin.
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Toukokuinen Naisten Startti oli iloinen neljän hengen joukkuekisa Villit kortit -teemalla.
Kesäkuussa pelatun Naisten Parikisan scramble innosti masterilaiset kutsumaan
pelipareiksi ystäviä muista seuroista.
Heinäkuussa Messilän naiset tulivat tutustumaan meidän toimintaamme ja pelasimme
peräkkäislähtöinä leppoisan pelikierroksen Forestilla. Pelin jälkeen nautimme
aurinkoisessa säässä lounaan ja arvoimme kolme pientä palkintoa vieraiden kesken.
Saimme myös vastavierailukutsun.
Elokuun naisten avoimen kisan yhteistyökumppani SENSAI lumosi jälleen kerran kaikki
osallistujat. Sateisesta säästä huolimatta peruutuksia ei juurikaan tullut. Iloinen
puheensorina ja mukava tunnelma säilyi koko tapahtuman ajan kosteassa kelissä. Hyviä
tuloksiakin pelattiin. Kisa pelattiin perinteisesti pistebogeyna kahdessa sarjassa.
Syyskuussa 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 vaikka ”normaali” maila ei
bägissä ollutkaan saatavilla.
Naisten maanantai-iltojen Treenitreffit jatkoivat suosiotaan. Treenitreffit jatkuivat
syyskuulle asti, ja viimeisellä kerralla oli Golfliiton lähipelitesti, jossa opittuja taitoja
testattiin pilke silmänkulmassa.
Interclub-kausi oli suosittu ja osallistujat löytyivät helposti jokaiseen osakilpailuun.
Tarkensimme tälle vuodelle ohjeistusta, jotta mahdollisimman moni uusi pelaaja pääsi
mukaan.

Naisten avoimen kisan yhteistyökumppanin SENSAIn lisäksi kisatapahtumia tukivat: Aila Airo
Kauneuspalvelut, Delicard, Otzt tossut, Balmuir, Ravintola Ragu, Ravintola Juuri, Ravintola
Latva, DOPP, Avéne, Anno Collection, Deliroom Ukkohauki, Lumo ravintolat.
Kesän aikana osallistuttiin myös Talin (HGK), Espoon (EGS), Sarfvikin ja Masterin väliseen
Interclub-seuraotteluun. Kotikentällä pelatussa osakilpailussa Master vei voiton.
Kokonaiskilpailussa Master sijoittui hienosti toiseksi ja jälleen kerran voiton vei Sarfvik
selkeällä piste-erolla.
Vuonna 2019 naistoimikunnalla oli kaksi kokousta. Lisäksi toiminnasta keskusteltiin keväällä ja
syksyllä naistoimikunnan yhteisten golfkierrosten yhteydessä ja toimikunnan WhatsAppryhmässä.
Tämä oli Tuula Sutisen ensimmäinen kausi Master Golf Club ry:n naistoimikunnan
puheenjohtajana ja ladykapteenina.
NAISTOIMIKUNNAN JÄSENET
Puheenjohtaja/ladykapteeni: Tuula Sutinen
Jäsenet: Anu Keinänen, Carita Kenias, Päivi Matikainen, Liisa Pättiniemi-Fagerström ja Tiina
Valjakka
TOIMINTA
Huhtikuu

23.04.2019 Kapteenskan kuoharit (osallistujia 34)

Toukokuu

19.05.2019 Naisten Startti (osallistujia 29)

Kesäkuu

10.06.2019 Naisten Parikisa (osallistujia 34)

Heinäkuu

21.7.2019

Elokuu

12.08.2019 SENSAI Ladies Open (osallistujia 95)

Syyskuu

05.09.2019 Naisten Pikakisa (osallistujia 19)

Touko-kesäkuu

Interclub (osallistujia 16)
28.5. Sarfvik / 11.6. Espoo / 16.7. Tali / 6.8. Master

Koko kausi

Treenitreffit (osallistujia 118, 31 eri pelaajaa)

Messilän naisten vierailu (16 vierasta ja 5 emäntää)

Naisten Eclectic (osallistujia 9 Forest ja 9 Master)
VIESTINTÄ
Naistoimikunnan tapahtumista tiedotettiin ja uutisoitiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Score-lehdessä keväällä ja syksyllä
Nettisivuilla
Facebookissa ja Instagramissa, Naisten FB-ryhmän sivuilla
Uutiskirjeissä
Lady Extra -uutiskirjeissä (2)
eBirdie viesteissä
Ilmoitustauluilla
Caddiemasterin toimiston screenillä

KLUBITOIMIKUNTA
Klubitoimikunnan toiminnan tavoitteena on, että seuran jäsenet kokevat olevansa ”masterilaisia”
ja että klubilla on iloinen ja rento ilmapiiri.
Vuonna 2019 järjestettiin neljä kisatapahtumaa: Avajaiskisa, Master scramble, WAU!-kisa ja
Perhemalja.
•
•
•
•

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.
Elokuun lopussa Rock’n’Roll -ja pariscramble tapahtuma peruttiin vähäisen kiinnostuksen
takia.

Tapahtumien käytännön järjestelyistä vastasi pääasiassa Masterin toimiston väki.
Klubitoimikuntana toimi naistoimikunta: Puheenjohtaja: Tuula Sutinen Jäsenet: Carita Kenias,
Anu Keinänen, Päivi Matikainen, Liisa Pättiniemi-Fagerström ja Tiina Valjakka
TOIMINTA
Huhtikuu 27.4.2019 Avajaiskilpailu (56 paria)

Toukokuu 11.5.2019 Master Scramble (50 paria)
Heinäkuu 7.7.2019 WAU! -kisa (52 paria)
Elokuu 18.8.2019 Perhemalja (avio-/avoparit 26 paria, muut perhesiteet 12 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.

Tuula Sutinen
SENIORITOIMIKUNTA
Senioritoiminnan tärkeimpänä toimintamuotona on edelleen ollut kilpailujen järjestäminen
Master Golf Clubin seniorijäsenille niin klubin sisällä kuin naapuriseurojen kesken.
Kilpailutoimintaan on osallistunut runsas 10 % klubin seniorijäsenistä.
Seuran prot järjestivät talviharjoittelukaudella ryhmäharjoituksia Season Golfissa ja kesäkaudella
rangella ja lähipelialueella. Innostus harjoitteluun oli vahvaa, kun lähes kaikki tilaisuudet varattiin
nopeasti ennakkoon täyteen.
Seniorien kausi avattiin toukokuun alussa perinteisellä Lippukilpailulla, jossa voittaja ratkaistiin
sillä, että kuka pääsi omalla lyöntimäärällään (oman tasoituksen mukainen slope lisättynä kentän
par tuloksella 72) pisimmälle kentällä. Osallistujia oli kiitettävä määrä eli 33 pelaajaa. Kilpailu oli
tiukka; viisi parasta selviytyi eri etäisyyksille reiän 18 lipusta. Voittaja oli Anne Haverinen-Ahti
tuloksella 2 metriä lipusta.
Kauden aikana pelattiin viitenä kuukautena seniorien kuukausikilpailu. Kisakohtaisesti
uudistettiin pelaajien mielenkiinnon lisäämiseksi aikaisempien vuosien Formula-pisteiden jako
siten, että entisten 10 parhaan sijasta jaettiin kummassakin sarjassa kisapisteitä max 30 parhaalle.
Pisteitä jaettiin osakisan voittajasta alaspäin 40, 35, 31, 28, 26, 25, 24 …3, 2 ja 1. Osallistujien
määrä vaihteli LP-sarjassa 12-19 (keskimäärin 15) ja vastaavasti PB-sarjassa 19-27 (21). Kauden
lopussa palkittiin kisan kolme parasta kummassakin sarjassa ottaen huomioon viidestä kisasta
neljän henkilökohtaisen parhaan kisan Formula-pisteiden summa. LP-sarjan voitti Gita Laitinen ja
PB-sarjan ylivoimainen voittaja oli Matti Kokkala.
Kauden aikana järjestettiin kaikille jäsenille avoin viikkokisa keskiviikkoisin 8.5.-4.9. vuoroviikoin
Forestilla ja Masterilla. Osallistujia oli keskimäärin 70 pelaajaa. Viikkokisojen aktiivisimmat
osallistujat olivat seniorit 62 %:n osuudella osallistujamäärästä, mutta kuitenkin vain noin 12 %
koko seniorijäsenten määrästä!

Koko pelikauden ajan pelattiin myös uudelleen herätettynä henkilökohtainen Eclectic-kisa
molemmilla kentillä erikseen. Eclecticissä pelaaja keräsi kauden aikana eri kierroksilta kullekin
reiälle saavuttamansa parhaan lyöntituloksen. Osallistujia molemmilla kentillä oli 20 henkeä.
Forestilla parhaan tuloksen saavutti Reino Tikkanen (-7) ja Masterilla Riitta Takala (-6). Kisan
osallistujien kesken kauden lopussa arvottiin palkinto, jonka sai aktiivisesta osallistumisesta Leena
Lepola.
Vuonna 2019 aloitettiin uutena pelimuotona seniorien tasoituksellinen reikäpeli Forest-kentällä
vapaavalinnaisella aloitusteellä. Osanottajia oli yhteensä 25 henkeä. Kisan voitti Sirpa Nyberg.
Kesän 2019 ohjelmassa oli perinteiset seuraottelut, jotka pelattiin kaikki vieraskentillä 10-12
seniorien joukkueella. Joukkueiden valinnassa noudatettiin senioritoimikunnan talvella tekemää
päätöstä, että mahdollisimman monelle halukkaalle tarjottiin osallistumismahdollisuus ainakin
yhteen seuraotteluun. Jokainen toimikunnan jäsen oli vuorollaan joukkueen kapteeni, joka valitsi
GolfBoxin kautta halukkuutensa ilmoittaneiden pelaajien keskuudesta joukkueen edustaen noin
puolet ja puolet alle ja yli 18 tasoituksen omaavaa pelaajaa. Valintakriteerinä oli myös se, että
ensisijaisesti sama henkilö ei saanut osallistua kuin kerran seuraotteluihin, jos uusia tulijoita
tasoituksesta riippumatta oli tarjolla.
Ensimmäinen seuraottelu oli heinäkuussa Kulloossa Masterin, Kytäjän, Talin ja Kulloon kesken.
Isäntäseura valitettavasti vei Masterilta voiton räikeän väärän tuloskirjauksen perusteella Masterin
ankarasta protestoinnista huolimatta.
Toinen seuraottelu oli vuorossa Espoossa elokuussa. Sieltä Masterin 10-henkinen joukkue toi
”pojan kotiin” ottelusta, jossa vastustajina olivat EGS, Kytäjä ja Nevas.
Viimeinen seuraottelu pelattiin syyskuussa Kurkin isännöimänä joukkueille Master, Pickala ja St.
Laurence Lohjalta. Sen voiton vei Lohja Masterin jäädessä viimeiseksi.
Uutena kisakokeiluna pelattiin 8-henkisin joukkuein Masterin ja Kytäjän välillä heinäkuussa
vuoroviikoin vieraissa ”Two Lakes Senior Ryder Cup”. Pelimuotona oli reikäpeli siten, että
Masterissa pelattiin etuysi Fourballina ja takaysi Singlenä. Seuraavalla viikolla Kytäjällä
pelimuodot olivat Greensome ja Single. Puolet joukkueista pelasi scratchinä ja puolet
tasoituksellisena. Yhteistuloksissa Kytäjä oli parempi 16-8 ja kiertopalkinto jäi Kytäjälle.
Masterin seniorijoukkue (1 lady ja 2 herraa) osallistui myös jo perinteiseen tapaan Uudenmaan
alueen seniorien reikäpelicupiin. Joukkueemme kokoonpano vaihteli eri otteluissa. Alkulohkossa
pelasivat lisäksi Nordcenter, Hill Side ja St. Laurence. Voitimme Hill Siden 6-0, mutta hävisimme
2-4 Nordcenterille. Molemmat ottelut pelattiin Forestilla. Lohjalla joukkueemme taipui 2-4
isännille, jotka voittivat koko lohkon ja selvisivät jatkoon.
Seniorien lyöntipelimestaruuskisat pidettiin elokuun alussa. Senioreille oli yhteensä 8 sarjaa;
miehille sarjat M50 (38 osallistujaa), M60 (10), M65 (8), M70 (10) ja M75 (15) sekä naisille sarjat
N50 (7), N60 (4) ja N65 (6). Voittajiksi selvisivät sarjoittain Ari Alakiuttu (M50), Matti Reini
(M60), Reino Tikkanen (M65), Zachris Nuorivaara (M70), Tero Talkamo (M75), Hannele Heikura
(N50), Tuula Kulmala (N60) ja Sirpa Nyberg (N65).
Vastaavasti seuran seniorien reikäpelimestaruuskisat pidettiin kesäkuun viimeisenä
viikonloppuna. Ilmeisesti scratch-muodosta ja kaavion mukaan peluuttamisesta johtuen sielläkin
osallistujien määrä jäi hyvin laihaksi. Miehissä oli osallistujia 28, joista suurin osa oli singlepelaajia, ja naisissa 5 pelaajaa. Voittajaksi selviytyivät Pasi Makkonen ja Sirpa Nyberg.

Masterin seniorien edustuspelaajat osallistuivat aktiivisesti SGS:n järjestämiin erilaisiin
kilpailutapahtumiin (SM, Tour ja Aluetour) niin naisten kuin miesten eri ikäryhmäsarjoissa hyvällä
menestyksellä. Lyöntipelin SM-kisoissa parhaat sijoitukset saavuttivat Kimmo Vihanto sarjassa
M50 (6. tuloksella 224) ja Gita Laitinen sarjassa N65 (T6 tuloksella 174). Kärkikymmenikköön eri
sarjoissa sijoittuivat lisäksi Sirpa Nyberg, Arja Nordström ja Arto Jokinen.
Seniorien reikäpelin SM-kisoissa Arto Jokinen voitti M70-sarjan Suomen mestaruuden. N65sarjassa Arja Nordström oli 6. ja Reino Tikkanen M65-sarjassa 8.
Masterin seniorit saavuttivat yhteensä 51 pistesijoitusta senioritourien kokonaisrankingissä.
Masterin parhaat scr-sarjojen kokonaisrankingissä olivat Arto Jokinen (3. M70), Tero Talkamo (5.
M75) ja Reino Tikkanen (10. M65). Johan Bergström voitti M65 hcp-sarjan ja Reino Tikkanen oli
6. N60 hcp-sarjassa Gita Laitinen oli 2., Arja Nordström 4. ja Leena Haavisto 6. N70-hcp-sarjassa
Ulla Patrikka-Jokinen oli 10. Tourien finaaleissa oli mukana viisi Masterin senioria, joista kaikki
pelasivat mitalisijoille, parhaana Reino Tikkanen, joka voitti M65 hcp-sarjan.
Uudenmaan Aluetourilla kokonaisranking-pisteille pelasi eri ikäryhmissä yhteensä 10 Masterin
senioria. Aluetourien finaaleissa Joroisissa Ari Ahti voitti M65-sarjan tuloksella -2 (79) ja Ritva
Havukainen oli 3. N65-sarjassa (35 bp/92).
Seniorien syysretki oli Itä-Suomeen 19.-20.8. Kymen Golfin Mussalon haastavalle kentälle ja
Viipurin Golfin Etelä-Saimaan kauniille kentälle. Osanottajia matkalla oli kaikkiaan 15 henkeä.
Molempina pelipäivinä pidettiin perinteinen puttikilpailu eli putiksi laskettiin kullakin reiällä
ainoastaan viheriöltä lähtenyt lyönti putterilla. Mussalon paras puttaaja oli Paula Karri tuloksella
28 ja Etelä-Saimaassa Timo Viljamaa 30. Kahden päivän yhteistuloksessa oli Paula Karri paras.
Elokuun lopussa seuran sääntöexpertti Matti Huomanen johdatti runsaan kahdenkymmenen
seniorien joukon sääntöjen saloihin Sääntökävelyn merkeissä Masterin väylillä 1, 4, 6 ja 7. Kävelyn
yhteydessä Matti esitteli erilaisia sääntömäärittelyjä runsaan 50 erilaisen tapauksen osalta.
Senioritoimikunta kokoontui kauden aikana yhteensä kuusi kertaa. Toimikunnan jäsenet vuonna
2019 olivat Timo Viljamaa pj, Olli-Pekka Poutanen, Matti Kokkala ja Kirsti Riikonen. Uusi
senioritoimikunta kokoontui ensimmäistä kertaa linjaamaan vuoden 2019 toimintamuotojaan
12.12.2018. Senioritoimikunta linjasi tehtäväksiin mm. aktiviteettien luomista nimenomaan
eläkeläissenioreille ja uusien reikäpelikilpailujen järjestämisen seniorijäsenille.
Timo Viljamaa
KILPAILUTOIMIKUNTA
Toimikuntaan kuuluivat Juha Lilja pj, Matti Kangaspunta sekä Matti Reini.
Kausi avattiin Master paricramble –kilpailulla 11.5., voittajapari Riihimäki/Savonen.
Viikkokisa käynnistyi 8.5., pb-sarjan kokonaiskilpailun voitti Mikko Eskelinen tuloksella 304
pistettä ja hänestä tuli siten Masterin vuoden golfaaja. Scr-sarjan voittaja oli Saku Halonen, 569
lyöntiä.
Masterin reikäpelin mestaruuskilpailut pelattiin 28.–30.6., voittaja Saku Halonen, naisten sarjaa ei
pelattu, senioreiden miesten sarjan mestariksi ylsi Pasi Makkonen ja naissenioreiden Sirpa Nyberg.

Parireikäpelien voittajaksi selvisi Palin/Palin.
Lyöntipelimestaruuskilpailut pelattiin 3.-5.8. Miesten yleisen sarjan mestaruuden voitti Saku
Halonen, 227 lyöntiä, hopeaa Juho Ylä-Jääski, 230, pronssia Mikko Eskelinen, 231 .
Naisten sarjan voittaja Ronja Taipale, 158 lyöntiä, hopeaa Sandra Salonen, 160, pronssia Kirsi
Kumpulainen, 192.
N65 voittaja Sirpa Nyberg, 182 lyöntiä, hopeaa Gita Laitinen, 183, pronssia Leena Haavisto,
183.
N60 voittaja Tuula Kulmala, 179 lyöntiä, hopeaa Suvi Lehesjoki, 193, pronssia Bernadette
Fougstedt, 200.
N50 voittaja Hannele Heikura, 170 lyöntiä, hopeaa Liisa Pättiniemi-Fagerström, 175, pronssia
Piiu Pukkila, 185.
M75 voittaja Tero Talkamo, 162 lyöntiä, hopeaa Kari Kortesniemi, 167 lyöntiä, pronssia Kaj
Helminen, 173 lyöntiä.
M70 voittaja Zachris Nuorivaara, 162 lyöntiä, hopeaa Arto Jokinen, 163 lyöntiä, pronssia Markku
Viitanen, 170 lyöntiä.
M65 voittaja Reino Tikkanen, 161 lyöntiä, hopeaa Ari Taavitsainen, 168 lyöntiä, pronssia Magnus
Kumlin, 176 lyöntiä.
M60 voittaja Matti Reini, 162 lyöntiä, hopeaa Antti Isoniemi, 176 lyöntiä, pronssia Lasse
Wikström, 176 lyöntiä.
M50 voittaja Ari Alakiuttu, 157 lyöntiä, hopeaa Pasi Makkonen, 164 lyöntiä, pronssia Juha
Isohanni, 166 lyöntiä.
Kilpailutoimikunta järjesti kauden aikana neljät avoimet kisat, Golf Center & OnGolf Tour, Chervò
Open, Master Golf Open sekä Peak Performance Pariscamble Open.
Viimeisenä kilpailuna 28.9. järjestettiin Päättäjäisscramble, jonka voiton veivät Kasper Heikkilä ja
Tony Pihl.
Kaikkien kilpailujen tarkemmat tiedot löytyvät Master Golfin internet-sivuilta.
Juha Lilja

KAPTEENI
Kauden alussa järjestettiin kaksi sääntöiltaa, huhtikuussa ja toukokuussa, joissa oli yhteensä noin
150 osallistujaa. Kouluttajana toimi Golfliiton tuomarikouluttaja Timo Huvinen. Jälkimmäisen
sääntöillan yhteydessä pidettiin Master Golfin edustuspelaajien tapaaminen ja infotilaisuus, jossa
läpikäytiin kauden 2019 toimintamallia.
Men Only -kilpailuja jatkettiin kauden aikana ja Master Golfin joukkue vieraili Lohjalla ja
Nordcenterissä sekä isännöi Pickalaa ja Sarfvikia kotikentällään Bodomin kartanon maisemissa.
Master Golfin 8-henkistä joukkuetta edusti otteluissa noin 20 henkilöä eri osakilpailuissa.
Kiertueen loppupisteissä Master Golf sijoittui hienosti toiseksi loppupisteiden ollessa 1. Pickala (33
p), 2. Master (26 p), 3. Lohja (23 p), 4. Sarfvik (21.5 p) ja 5. Nordcenter (15.5 p). Alustavasti
sovimme, että perinteistä kilpailua jatketaan myös kaudella 2020.
Kapteenin Shoot Out -kilpailu käytiin noin 20 osallistujan voimin Master-kentällä heinäkuussa.
Tasaisten karsintojen jälkeen Shoot Out -vaiheeseen selviytyneistä kuudesta pelaajasta voittoon
ylsi Harri Salokangas neljännellä reiällä.

Kesäkuun seurajoukkueiden SM-kisoissa Master Golfia edustivat Julia Kettinen, Sandra Salonen ja
Ronja Taipale. Kilpailut pelattiin Espoon Ringside Golfissa. Masterin joukkue sijoittui hienosti
pronssille.
Master Golfin jäsenille järjestettiin avoin sääntökävely elokuussa Master-kentän väylillä 1, 4 ,6 ja 7.
Sääntökävelyn aikana tutustuttiin Matti Huomasen johdolla golfin uudistettuihin sääntöihin ja
niiden tulkintaan esimerkkien avulla.
Antti Ojala

