
JYVÄSKYLÄN TALOUSSEURA SENIOR CUP 2022, parhaat eri ikäsarjoissa 

 

Seniorikauden päättäjäiset ja Senior Cupin viimeinen osakisa palkintojenjakoineen ja yhteisine 

ruokailuineen kera viinien on nyt takanapäin. Peli käytiin 7.9. yhteislähdöllä klo 14 ja sää suosi 

meitä, vaikka olikin jo hiukan koleaa ja pikkuisen tuulistakin. Onneksi aurinkokin pilkahteli ja kun 

oli varustauduttu asianmukaisesti, ei ollut mitään hätää. 

 

29.1. 2020 todettiin Suomessa ensimmäinen koronavirustartunta, joka oli tullut Kiinan Wuhanista. 

Tänä päivänäkään emme ole taltuttaneet tätä tautia, mutta rokotuksilla sekä käsien desinfioinnilla 

ynnä maskeilla arjessamme voimme varmistaa, että tauti ei iske ainakaan kovin vakavana. Uusia 

jäseniä olemme saaneet seuraamme, joista iso osa on nuoria, mutta varmaan myös vanhempaa 

ikäluokkaa on joukossa. Jäsenmäärä on tällä hetkellä hiukan yli 1700. 

 

Tämän vuoden Cupissa oli 98 eri osanottajaa, joka on vain muutaman vähemmän kuin viime 

vuonna, muita lukuja ilmoitellaan kun saadaan kausi päätökseen. Cupin ranking löytyy seuran 

seniorien linkistä https://muuramegolf.fi/fi-fi/toimikunnat/seniorit/78/ , jossa on eri osakilpailujen 

tulokset sekä viimeinen osakisa 10 ja koko kauden pisteet eriteltyinä eri osanottajilla. Alla tulokset 

ikäkausittain: sekä naisten että miesten kolme parasta, jotka palkittiin lahjakorteilla 

Muurame golfin Proshopiin (lahjakortteja on tukenut sekä Jyväskylän Talousseura että Muuramegolfin 

senioritoimikunta avustuksestaan). 

 

Naiset 70 vuotta 

1. Marja-Leena Ruopuro 

2. Eila Aittola 

3. Leena Martikainen 

Naiset 60 vuotta 

1. Päivi Rouhiainen 

2. Erja Mononen 

3. Anne Kärkkäinen 

 

 



Naiset 50 vuotta 

1. Merjo Piela 

2. Maarit Martikainen 

3. Virpi Colley 

Miehet 70 vuotta 

1. Esa Viljakainen 

2. Jorma Virenius 

3. Tauno Virkki 

Miehet 60 vuotta 

1. Jari Ruippo 

2. Juhani Heikkinen 

3. Jussi Rintamäki 

Miehet 50 vuotta 

1. Samuli Hosio 

2. Pasi Niemi 

3. Juha Pöppönen 

Kokonaisrankingin voittaja on Jari Ruippo. 

 

Onnea kaikille voittajille ja aurinkoista syyskautta, tapaamisiin vielä monta kertaa kentällä ja 

klubilla! Lämmin kiitos myös sponsoreillemme eli Jyväskylän Talousseuralle ja Muuramegolfin 

senioritoimikunnalle. Suuri kiitos myös starttereille, jotka uskollisesti starttasivat meitä matkaan 

kisoihin. 

 

Jyväskylässä 9.9.2022 

Senioritoimikunna puolesta 

Erja Mononen/emononen96@gmail.com/p. 041 - 436 7426 


