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Keskikesän kuulumisia senioririntamalta Muuramessa 18.7.2022 

• 11.5. pelattiin ensimmäinen Talousseura Senior Cupin osakilpailu. Tällä kaudella pelataan 

7 pb- ja 3 lp- muotoista kisaa. 13.7. (6. osakilpailu) oli lyöntipeli ja pelaajat yllätti ukkonen, 

joten kilpailu keskeytettiin. Toimikunnan sääntölisäyksen perusteella kisan saattoi pelata 

torstaina, perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina jatkaen siltä väylältä, jolla oli pelannut 

reiän loppuun ja tiiaten mahdolliselta keskenjääneeltä reiältä pelaten kierroksen loppuun.  

Poikkeusjärjestelyin voitiin tämäkin osakisa pelata loppuun. 

• Senioreiden kevään pelimatka suuntautui 2.-5.5. Pärnuun, josta matkasta Sirkka Sivill on 

kirjoittanut hienon jutun senioreiden sivuille, käykääpä se siellä lukemassa.  

• Naiset vs. seniorit 9 reiän iltakisa pelattiin 24.5. ja kisa päättyi tasapeliin. Koska pelattiin 

tasatulos, yhteistuumin palkitsimme sekä naiset että miehet, jonka lisäksi palkittiin paras 

pistebogeytulos sekä naisissa että miehissä, samoin kuin molemmissa myös paras scratch. 

Tiukkaa on siis sennumiesten -ja naisten kisa, kuten aina. Jatketaan taas ensi kaudella. 

• Muuramen senioreiden ja Hartolan (HaKG) perinteinen ystävyysottelu pelattiin 

Muuramessa 6.7. Ottelun voittivat Muuramen joukkue (10 pelaajaa, 7 miestä ja 3 naista). 

Hartolan joukkueen johtaja palautti pytyn, jonka olimme 1 pisteen erolla voittaneet 

edelliskesänä Hartolassa. Pytty oli ollut kadoksissa ja edeltävän vuoden voittajien (Hartola) 

nimeä ei siellä vielä ollut. Lupasivat sen tuoda Jyväskylään ja kaiverruttaa siihen myös 

MGS:n nimen. Näin myös kävi, joten kiertopalkinto on nyt ensi vuoteen meillä ja 

koonaistilanne vuodesta 2008 on Hartola 8 ja Muurame 7 voittoa. Pitää tasoittaa 

tuloshistoria ensi vuonna ja kiikuttaa pytty tänne Muurameen. Palataan siis asiaan ensi 

kaudella. 

• Muurame Golf sai kunnian toimia isäntänä M50 lyöntipelien SM- kisoissa 8.-10.7. 

Kenttämme oli viritetty Arin ja kenttätiimin kanssa huippukuntoon ja 38 seuran 

talkoolaisen (forecaddiet, tulospalvelu, startterit, klubi jne.) sekä Joonaksen ja hänen 

tiiminsä avulla kisaan ilmoittautuneita palveltiin tyylillä ja taidolla. Kisassa oli 152 pelaajaa, 

joista 78 jatkoi cutin jälkeen viimeiselle päivälle. Voiton vei suvereenisti oma ”poikamme” 

Matti Moilanen  (-4). Isot onnittelut Matille ja hyvää jatkoa Tourin muihin kisoihin! 

Seniorimme palvelivat kiitoksen arvoisesti erilaisissa tehtävissä kentällä ja klubilla, joten ei 

turhaan puhuta Muuramen hyvästä ja iloisesta hengestä, tämä ponnistus oli taas uusi 

osoitus siitä. Kenttämme, järjestelyt ja yleinen palveluilme saivat pelaajilta runsaasti 

kiitosta, joten nostakaamme itsellemme hattua ja jatketaan samaan tyyliin. Voitte lukea 

kisasta enemmän os. www.golfseniorit.fi. 

• Lauantaina 16.7. vietettiin Muuramessa osakaspäivää ja pelattiin 18 reiän kisa 

(henkilökohtainen pistebogey ja joukkuekisa Irish rumble). Tapahtumassa oli 120 henkilöä, 

sää vaihteli pilvisestä sateiseen, mutta lämpöä oli sen verra , ettei vilu yllättänyt. Perille 

päästyä aurinkokin tuli esille, joten yhteinen ruokailu ja palkintojenjako sujuivat lämpimissä 

tunnelmissa.  

https://muuramegolf.fi/fi-fi/article/seniorit/muuramen-seniorigolfareiden-retki-viroon-2-55-2022/345/
http://www.golfseniorit.fi/


 

 

TULEVIA KILPAILUJA/TAPAHTUMIA 

 

• 24.7.  Golfkesä scramble 

• 25.7.  Maakunnan Mestaruus, 4 seuran kilpailu sekä henkilökohtaiset sarjat 

Revontuligolfissa. Hankasalmella. Kutsu kisaan ilmoitustaululla 

(”vessakäytävä”) sekä ilmoittautumislista, 17.7. ilmoittautuneita 13, 

kisaan otetaan mukaan 24 pelaajaa/seura.  Vielä ehtii mukaan! 

• 29.7.  Naisten Pankki Open 

• 6.-8.8. Ikäkausimestaruuskilpailut 

 

Golf on jännä laji, jossa onnistumista saattaa seurata heti seuraavana päivänä 

epäonnistuminen tai ainakin huomattavasti hankalampi golfkierros: minne katosivat eilisen 

hyvät draivit ja puttien upotukset? Kuka tietää, mutta sehän ei meitä golffareita lannista, 

sillä tärkeintä on kokoontua yhteen, pelata ystävien ja tuttujen kanssa, vaihtaa kuulumisia 

ja harrastaa vaikka pientä kisailua. Jos tänään sataa niin huomenna voi paistaa taas. 

 

Vielä on kesää jäljellä, tavataan kentillä ja nautitaan pelaamisesta, satoi tai paistoi.  

 

Kesäterveisin senioritoimikunnan puolesta, 

Erja M. 

emononen96@gmail.com 

p. 041 436 7426 
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