
Erityisgolfkiertue E- Tour mahdollistaa jokaiselle kilpailemisen. 
  

  Olen Petri Partanen ja kilpailen stableford sarjassa E- Tourilla. Itselläni on sääriproteesi, nivelrikkoja 

Ja selkävaivoja. Pyrin kävelemään kierrokset, jos vain suinkin on mahdollista. St. Laurence golfin 

aikoinaan valitsinkin, kun on kolme kenttää, jotka ovat tasaisia kävellä liikuntarajoitteiselle.  

 Yllätys puhelu tiistai aamuun 
 

 Oli toukokuun loppua, kun tuli puhelu golfliitosta. Erityisgolfin päävalmentaja Janne Eskola kyseli 

kiinnostustani lähteä joukkue EM-kisoihin Espanjaan. Stableford ryhmästä puuttuu yksi kisaaja. Ps. 

Yks pikkujuttu sun pitäisi olla lentokentällä Malagan koneessa sunnuntai aamulla. Sanoin oops , 

mulla ei ole passia ,  eikä henkilökorttia ja pitää saada vielä hallitukselta lupa(Vaimolta). Jos iltaan 

asti saisi miettii. No seuraavana päivänä pikapassi anomaan ja sunnuntaina Malagan koneeseen. 

Kaikki ei kuitenkaan mennyt niin kun elokuvissa.  Ilmoittautumis- aika kilpailuun oli ummessa 

Johannes Siikonen sai kuitenkin mut ilmoitettua joukkuekilpailuun mukaan, myös lennot ja hotellit 

järkättyyn. Siinä sivussa sit unohti tai onneksi tarkasti oman passin, joka olikin vanhentunut. Ei kun 

aamusta lentokentän poliisiasemalle uusimaan se ja toinen kaveri hakee mun passi kentän R-

kiskasta. Paikka minne tässä oltiin matkalla sijaisi noin 200 kilometriä Malagasta Real Novo Sancti 

Petri Golf Club. Kisakenttänä toimi Mary Pinos 

Makeet griinit, mut on nää huikeen nopeet 
 

 Aika tiivis viikko tiedossa. Aamulla rangeharkat  ,päivällä kierros kentällä , illalla rangeharkat 

tai Lähipelikieros  par 3.lla.Maanantai oli harkkakierros ja kenttään tutustuminen. Tiistai ja 

keskiviikko oli Joukkuekaverin Paragolfferin Tapio Eirtovaaran kanssa kisakierrokset. Eka päivä 

oli vaikeeta , toisena päivänä alettiin osaa käyttää toistemme vahvuuksia kisassa. Mulla toimi 

spooni  ja putteri oli jopa ajoittain liekeissä. Vastus vaan on niin kovaa, ett tarvis mennä kaikki 

nappiin koko viikon ajan, jotta pärjäis. Kesäkuun alku oli mulle kyllä aikasta .Takana kaksi 

kisakierrosta Alastaron ja Nordcentterin joista kuitenkin hyvät sijoitukset 3.s  ja 1.en. Espanjan 

torstai päivä oli sit singlet vuorossa. Sitä yritti korjata lyöntejään kesken kisan ja sitähän 

tietää, ettei siinä hyvin käy. Matkassa oli valmentamassa meitä päävalmentaja Janne Eskola ja 

Pia Koivuranta, joka toimii prona Espanjassa. Sain hyvää opetusta kummaltakin. Janne hoiteli 

mun draivii ja spoonii. Taas Pia rautamailat ja pallon paikka.  
 

Yksi haave jälleen toteutui. 

 Oli aivan mahtava matka ja tosi kiva porukka. Meitä ensikertalaisia oli joukossa 3.e.Kenttä oli todella 

huikee pelata ja ne griinit. Olen kiitollinen st.laurence golfille joka mahdollisti osaksi tämän 

kokemuksen. Ps viikko matkan jälkeen Tarinagolfissa opit tuottivat tulosta stableford sarjan voitto ja 

piste johtoon tourilla. 

Yst. Petri Partanen 
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