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kiitos kuluneesta kaudesta ja
mukavaa joulun odotusta!
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Kesä 2022 oli meille menestys kentän kunnon osalta. Talvi ei ollut kaikille tasapuolinen, ja 
Etelä-Suomessa kenttien tilanne olikin toinen. Oli ilo pelata Kerigolfissa ja nauttia vihe-
riöiden ja väylien moitteettomasta kunnosta läpi kauden, toisin kuin kahdella edellisellä 
kaudella. 
Edes ykkösväylän mittavat muutokset eivät saaneet muihin aatoksiin. Päin vastoin, sain 
seurata työn etenemistä kierrokselle lähtiessä ja hyvältä tuntui - olimmehan saamassa 
kauan puuttuneen harjoitusalueen kuntoon. Mikon porukka on mielestäni tehnyt loistavaa 
työtä.

Kulunut kausi vietiin seuran osalta läpi tutulla suunnitelmalla. Perinteiset kilpailut ja tapah-
tumat toimivat runkona toimintasuunnitelmille. Oman lisänsä antoivat Kerigolf oy:n järjes-
tämät menestykselliset uutuudet, joille toivottiinkin jatkoa tulevana kesänä. 
Reikäpelit sekä mestaruuskisat järjestettiin melko perinteisellä kaavalla, mutta kilpailuihin 
osallistui jäsenistöä valitettavan vähän. On esitetty, että klubimestaruus voitaisiin pelata 
samassa yhteydessä, ja näin saisimme mahdollisesti lisää pelaajia viikonloppuun.

Kerigolf ry:n toiminta perustuu vapaaehtoiseen toimintaan, ja ilman vapaaehtoisia ei ole 
seuratoimintaakaan. Vapaaehtoiset toimivat antaumuksella omalla vapaa-ajallaan, että 
muut jäsenet pääsisivät nauttimaan tilaisuuksista ja tapahtumista. 
Palautetta tarvitaan, että toiminta kehittyy, mutta on muistettava, että mitään ei tapahdu 
ilman tekijöitä. Jos tunnet, että hommia voitaisiin parantaa ja kehittää on helpointa hypätä 
mukaan vapaaehtoistoimintaan ja viedä sitä kautta asioita eteenpäin. Mielestäni seuras-
samme perusasiat ovat erittäin hyvällä mallilla, kunhan vain saamme lisää aktiivisia toimi-
joita mukaan.

Muistutan, että seurassamme on nollatoleranssi epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen 
suhteen. Haluamme luoda kaikille turvallisen ympäristön ja mahtavat puitteet harrastaa 
golfia. Seurahenki paranee koko ajan, ja se vie meitä eteenpäin seuratoiminnassa. 
Omalta osaltani aktiivinen seuratoiminta on tullut päätökseen, ja haluankin kiittää kaik-
kia niitä henkilöitä vuosien varrelta, joiden kanssa olen saanut toimia ja kehittää seuran 
toimintaa. On ollut hienoa ja antoisaa olla mukana erilaisissa tehtävissä ja seurata ihmisten 
antaumuksellista toimintaa. 

Kiitos kaikille!

Toivon kaikille loistavia ja 
nautinnollisia pelihetkiä.

Arto Lipsanen

Puheenjohtajan terveiset
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Kerigolfin kenttä kohenee 
Kerigolfin kentän ykkösväylä on saanut uutta ilmettä tiiauspaikkojen uudistamisen ja ison 
puttigreenin myötä. Ja lisää on tulossa, lupaa kenttäremontin suunnittelussa ja toteutuk-
sessa mukana oleva Mikko Ilonen.

Suomen menestynein kilpagolfari Mikko Ilonen on kesän aikana ollut tuttu näky Kerigol-
fissa. Ammattilaiseksi vuonna 2001 siirtynyt Ilonen pelasi viimeisen kisansa neljä vuotta 
sitten, mutta toiminta golfin parissa jatkuu edelleen. 

Ilonen siirtyi pelaajauralta sujuvasti golfkenttien rakentamisen ja peruskorjausten pariin 
ja hänen nimeään kantava suunnittelutoimisto, Ilonen Design, tekee tällä hetkellä yhteis-
työtä paitsi Kerigolfin myös Kytäjä Golfin ja Tammer Golfin kanssa. 

”Kerigolfin kanssa yhteistyötä alettiin rakentaa vuosi sitten elokuussa. Nyt kentän kun-
nostus on aloitettu käytännössä, ja ihmisiltä on tullut positiivista palautetta. Tuntuu, että 
koko hanke on otettu yhteisössä hyvin vastaan ja on tietenkin hyvä, että voimme tuntea 
olevamme tervetulleita”, Mikko Ilonen sanoo tyytyväisenä.

Toisin kuin monet Etelä-Suomen kentät, on Kerigolfin kenttä ollut loistavassa kunnos-
sa läpi kauden. Talvi kuritti monia kenttiä, niin kuin kuritti Kerigolfiakin parina edellisenä 
talvena, mutta ongelmiin pystytään Mikko Ilosen mukaan vastaamaan osaavalla kentän 
hoidolla.

”Mutta jos elokuussa vielä sanotaan, että talvi oli huono, niin silloin kentän hoidon pitää 
katsoa peiliin. Resurssipula voi tietysti olla asia erikseen.”

Ykkösväylältä liikkeelle, edetään tarpeen mukaan
Kerigolfin kentän kehityshanke on monivuotinen ja ensimmäiset askeleet kentän paranta-
miseksi on nyt otettu. Ykkösväylän tiipaikat on rakennettu uudelleen ja näkyvin osa kentän 
alkua on uusi, iso puttigreeni.

ilonen design vauhdissa
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Suunnitelma etenee yhteistyössä Kerigolfin ja Ilonen Designin kanssa askel kerrallaan, 
Mikko Ilonen sanoo.

”Suunnitelma ei ole mikään raamattu, vaan se on elävä dokumentti työn avuksi.”
Ilosen mukaan ykkösväylän työt tehtiin ensimmäisenä paitsi tarpeesta, myös sen takia, 

että pelaajille haluttiin selkeästi viestiä kentän kunnostamisesta.
Tiettyjä reunaehtoja Ilonen joukkioineen on saanut yhtiön puolelta, mutta myös toiveita 

esimerkiksi kunnollisesta puttigreenistä.
”Se piti vain nähdä, että tähän ykköstiin viereen se tehdään. Ja täyttömassathan löytyi-

vät ihan siitä vierestä”, Mikko Ilonen sanoo.
Työt etenivät loppukaudesta tiipaikoilta ykkösväylää pitkin ja seuraavana muokataan 

kakkosväylän tiipaikkoja. Ahtaita tiibokseja laajennetaan, mutta ne jäävät entisille paikoil-
leen.

Myös kastelujärjestelmää uudistetaan ja se vaikuttaa Ilosen mukaan myös väylien kun-
nostusjärjestykseen.

”Puustoakin poistetaan talven aikana. Ei mitään isoja aukkohakkuita, mutta tarkoitus on 
saada ilmaa kulkemaan väylillä ja greeneillä. Takaysillä on monta paikkaa, missä otetaan 
hiekkaa esiin samoin kuin ykkösväylän alussa tehtiin.”

Golfkentillä kunnioitetaan hyvin pitkälle alkuperäisiä kentän suunnitelmia. Näin tulee 
olemaan Ronald Freamin aikoinaan suunnittelemalla Kerigolfin kentälläkin.

”Nykyisin on huomioitava myös turvallisuus kaikissa toimenpiteissä. Esimerkiksi väline-
kehitys on saanut aikaan sen, että palloa lyödään tänä päivänä paljon pidemmälle kuin 30 
vuotta sitten”, Ilonen muistuttaa.

Tuttuja naamoja nimikkokisassa
Syyskuun puolessa välissä Mikko Ilosen vieraillessa Kerigolfissa ohjelmassa oli paitsi pa-
lavereja kentän peruskorjauksen tiimoilta, myös Mikko Ilonen Backtee Challengen finaali. 
Ilosen nimeä kantava Backtee Challenge -kisa oli varta vasten Kerigolfille suunnattu ja osa 
kentän peruskorjauksen markkinointia. 
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Ilonen ei itse pelannut kisaa, vaan oli mukana palkintojen jakajana ja pohjatuloksen pe-
laajana. Oma pohjakierros keväältä päätyi tulokseen 76. Kisassa oli mukana tuttuja naa-
moja.

”Sanoisin, että 80 prosenttia finaaliin osallistuneista oli jollain tavalla tuttuja kesän ajalta, 
kun olemme kiertäneet kentällä”, Ilonen sanoo.

Ensimmäisen kerran Mikko Ilonen kertoo pelanneensa Kerigolfissa jo 1990-luvun lopulla 
nuorten reikäpelin SM-kisassa.

”Tiettyjä kohtia muistin kentästä, mutta en mitään yksityiskohtia. Nyt oli hyvin jännää 
pelata, sillä en ollut koskenut mailaan yhdeksään kuukauteen ennen kierrosta. Se oli sel-
lainen läpikävely, pitkät lyönnit löin ihan hyvin, mutta mitä lähemmäs reikää tultiin, niin sen 
vaikeampaa pelaaminen oli”, Ilonen naurahtaa.

Mikko ja Mikko’s Backtee Challengen finalistit Roni Malkki, Marko 
Kostensalo, Eveliina Tirkkonen, Teemu Silventoinen, Lasse Lip-
sanen, Lauri Vanninen, Vili Roivainen ja Risto Laitinen. (Lisäksi 
finaaliin osallistui Luukas Kiiskinen).

Mikko Ilonen kertoo pelanneensa Kerigolfissa jo 
1990-luvun lopulla nuorten reikäpelin SM-kisassa.
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hYvä Pelikausi Paketissa
Päättynyt kausi oli kentän osalta työntäyteinen, mutta monilla tavoilla onnistunut. Myöhäi-
nen kevät siirsi hieman aloitusta, mutta kesäviheriöille pelattiin kuitenkin 165 päivää. Edel-
lisvuosien talvituhojen pitkäjänteinen korjaaminen tuotti tulosta ja kenttä oli ruohopintojen 
osalta lähes niin hyvä, kuin se Kerigolfin olosuhteissa pystyy olemaan. Parista kuivemmas-
ta sääjaksosta huolimatta tänä vuonna vesi riitti kasteluun, eikä säännöstelyä tarvittu.

Talkootoiminta alkoi lupaavasti kevättalkoilla toukokuun alussa, mutta myöhemmin kesällä 
ja syksyllä talkoointo hieman hiipui. Pelaajien osallistuminen kentän kunnossapitoon oli 
kauden mittaan pääosin hyvällä tasolla, hiekkapulloja käytettiin ahkerasti. Aivan loppu-
kaudesta ote hieman lipesi ja korjaamattomia jälkiä ilmaantui väylille ja viheriöille.  Myös 
kentällä liikkuminen autoilla ja kärryillä oli opasteista ja ohjeistuksesta huolimatta toisinaan 
huoletonta.

Risuryhmä teki mittavan urakan ykkösväylän alkupään kunttatalkoissa. Myös perinteisiä 
raivaustöitä tehtiin syys-lokakuun aikana pääosin 1-3 henkilön voimin. Talkootyö on mer-
kittävä ja kustannustehokas resurssi kentän ylläpitoon, joten innostuksen lisääminen  on 
talven aikana seuran ja kenttäyhtiön pohdittavana. Ensi talvelle suunniteltujen hakkuiden 
jälkien siistimisessä on ennen tulevan  kauden avausta työtä tarjolla meille kaikille.
 

kenttätoimikunnan kuulumiset
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Pelaaja ensin – kyselyn tulokset
KKentän hyvä kunto näkyi myös Pelaaja ensin-kyselyn tuloksissa. Viheriöt, väylät ja kar-
heikot saivat hyvät arviopisteet ja vertailussa Itä-Suomen muiden kenttien kesken me-
nestyttiin hyvin. Toisaalta entiset murheenkryynit, bunkkerit ja tiipaikat, jäivät kyselyssä 
vielä heikolle tasolle, samoin harjoitusalueet. Keväällä aloitetun kentän kehittämisohjelman 
tuloksena parantuvat harjoitusalueet näkyvät varmasti tulevien kyselyiden arvioissa. Toi-
vottavasti kehittämisohjelman toteutuksessa myös bunkkerit ja tiipaikat voitaisiin kunnos-
taa etupainotteisesti.

Kenttätoimikunta
Pertti



T E E K E R I  joulu  2022

8 TP

Kerigolf osallistui tällä kaudella Suomen Golfliiton käynnistämään Naiset golfaa -projektiin, 
jonka tavoitteena oli saada lisää naispelaajia golfin pariin uudenlaisella tavalla korostaen 
yhdessä tekemistä ja oppimista, lajin sosiaalisuutta sekä kannustavaa ilmapiiriä. Yhtenä 
tärkeänä tavoitteena oli myös ryhmäyttää kurssin osallistujat keskenään, jolloin he saavat 
pelikaverit toisistaan heti kurssin päätteeksi. 

“Kyseessä oli aivan uudenlainen kokeilu ja oli hienoa päästä seurana tähän golfliiton 
pilottiin mukaan. Tänä kesänä meillä oli Naiset golfaa -kurssilla mukana 5 osallistujaa” 
kertoo Kerigolf ry:n ladykapteeni Tuula Karjalainen. 

Kaudella 2022 projektissa oli mukana Kerigolfin lisäksi 14 golfseuraa ympäri Suomen. 
Naiset golfaa -teemaprojekti aloitettiin Kerigolfissa kaikille avoimella tutustumistuokiol-
la, jonka jälkeen lajista innostuneet saivat mahdollisuuden osallistua viiden opetuskerran 
kokonaisuuteen. 

Opetuskertoja ohjasivat vaihdellen Kerigolfin pro Tuomas Sistonen sekä nais- ja klu-
bitoimikunnan jäsenet. Osallistujat pääsivät näin sekä tutustumaan seuran jäseniin että 
kuulemaan golfista harrastajan näkökulmasta. 

“Melkein jokaisen opetuskerran päätteeksi istahdimme porukalla saman pöydän ääreen 
ja pääsimme hyvin tutustumaan puolin ja toisin.”

Jokaisella ohjauskerralla keskityttiin golfin eri teemoihin, mm. sääntöihin ja etikettiin 
sekä lyöntitekniikkaan, mutta mukana oli lisäksi muuta liikunnallista yhdessä tekemistä ja 
hyvinvointiin keskittyvää sisältöä.

“Esimerkiksi toteutimme kenttäkävelyn niin, että osallistujat seurasivat caddieina 
naistoimikuntalaisten pelaamista. Näin he näkivät käytännössä kentällä liikkumista, pelin 
kulkua sekä tuloskortin täyttämistä. Viimeistä kurssikertaa ja green cardeja juhlistimme 
skumpan ja hyvän ruoan äärellä”, Tuula kertoo. “Kaiken kaikkiaan projekti sai osallistujilta 
hyvää palautetta ja oli jopa ylittänyt odotukset!”

Kerigolfin Naiset golfaa -projekti 
sai kiitosta osallistujilta

NaiseT golfaa -ProjeKTi
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Kerigolfin naistoimikunta satsasi kaudella 2022 
yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen
Naistoimikunnan kesään 2022 kuuluivat perinteisesti Superladyday kapteenskan kahvien 
kera, birdiepuukisa, naisten harjoitukset, Aida Avec Open scramble, naisten syysretki ja 
naisten syyspäivä. Uutena tapahtumana tänä kesänä osallistuimme valtakunnalliseen nai-
set golfaa –projektiin ja kokeilimme perjantaisin työpäivän jälkeen kahta lähtöä pelkästään 
naisille. 

Superladyday pelattiin sokkoysinä eli kisa oli normaali pistebogeypeli, josta huomioitiin 
tuloksissa yhdeksän väylää. Caddiemaster arpoi väylät kisan jälkeen. Osallistujia kisas-
sa oli 14 ja kisan voitti Mari Rutanen. 10- kioskilla oli kaikille osallistujille tarjolla kahvia ja 
suolaista purtavaa.

Birdiepuu kisattiin viime vuoden konseptilla eli birdien tekijöistä arvottiin kuukauden 
voittaja. Siis jos teet meidän kentällämme birdien, niin voit laittaa linnun klubin alakerrassa 
pukuhuoneiden lähellä olleeseen birdiepuuhun. Voittaja saa lahjakortin Korpiravintolaan 
ja tänä vuonna palkinnon voi voittaa kesä-, heinä- ja elokuussa sekä ekstrana vielä syys-
kuussa. 

Aida Avec Open. Kesän menestyksekkäin naistoimikunnan järjestämä kisa oli Aida Avec 
Open. Osallistujia kisassa oli 46 paria. Kisan voittivat Teemu Silventoinen ja Sara Jako-
nen tuloksella 61. Palkinnoksi he saivat Savonlinnan oopperajuhlien sponsoroimana liput 
ensi vuoden Sevillan parturi –oopperan ensi-iltaan. Teemu kertoikin puheessaan, ettei ole 
aiemmin oopperassa käynyt.

Syyskuussa naiset kävivät viikonlopun mittaisella pelimatkalla Lappeenrannan ja Imatran 
kentillä yöpyen yhden yön Imatran kylpylässä. Naisten kisakauden päätti perinteisesti 
naisten syyspäivä, jossa pelattiin joukkuepeliä tällä kertaa valssin tahtiin 

Kaikki naisten tapahtumat ovat matalan kynnyksen tapahtumia, joihin toivotaan mahdol-
lisimman paljon osallistujia. Naistoimikunnan järjestämissä tapahtumissa tavoitteena on, 
että naiset tutustuisivat toisiin golfnaisiin ja saisivat uusia pelikavereita. 

Terveisin, 
Katja Turtiainen

NaisToimiKuNTa - Keg ladies
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Porvoo golf ja Viron Niitvälja
Syksyn golfmatka 5.-9.10. suuntautui Porvoo Golfiin ja Viroon. Virossa pelasimme kaksi 
kierrosta Estonian Golf and Country Sea Course kentällä ja yhden kierroksen Niitväljan 
kentällä. Porvoo golfissa kuten muillakin Etelä-Suomen kentillä tänä kesänä, oli viime tal-
ven aiheuttamia vaurioita etenkin greeneillä.

Viron kentät olivat hyvässä kunnossa, mutta etenkin Niitväljan erinomaisessa kunnossa 
olevat greenit saivat pelaajilta kiitosta. Sään suhteen päivät olivat vaihtelevat, mutta ajan-
kohtaan nähden tavanomaiset. Saimme palata kauniissa syyssäässä, mutta emme vältty-
neet kovalta tuulelta tai rankkasateeltakaan.

Neljän päivän pistebogey-kilpailu oli tiukka aina viimeiseen päivään saakka, jolloin voit-
taja ratkesi. Henkilökohtaisen kilpailun voiton vei Malisen Ari. Viimeisen pelipäivän jouk-
kuekilpailu oli myös tasainen, mutta voittoon nousi Kerigolfin-Mikkeli Golfin sekajoukkue, 
jossa Kerigolfia edustivat Kososen Taina ja Tynkkysen Heikki. Onnea voittajille ja kaikille 
kilpailussa pelanneille hyvistä suorituksista!

 Ensi kevään golfmatka on suunnitteilla ja siitä tulee lisätietoa, kun matkaohjelma on 
valmis. Hyvää alkavaa talvikautta kaikille!

Ensi kevään pelikauden 
aloitusta odotellen,
Anneli
Klubitoimikunta

sYksYn golfmatkan terveiset

EGCC Antti avaamassa. Pelaaja Porvoo Golfin bunkkerissa.

Itkusaari , Niitvälja
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junnutreeneihin uutta draivia golfsimulaattorilla
Kerigolfin junioriharjoitukset saivat uutta draivia, kun talvikaudella päästiin treenailemaan 
golfsimulaattorin avulla Pro Tuomas Sistosen Palo Golf Studiolla Savonlinnan Hernemäes-
sä. 

Harjoituksissa Junioreiden mielestä kauden parhaat hetket koetaan kentällä pelatessa 
ja liikkuessa. 

Kesäkuun alussa Kerigolfissa järjestettiin juniorileiri pro Tuomaksen ohjaamana. Mukana 
oli tällä kertaa viisi innokasta junnugolfaria. Hauskaa taisi leirillä olla, sillä eräs pieni osallis-
tuja harmitteli, kun leiripäivä oli liian lyhyt!

junioreiden kausi 2022
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eveliina Tirkkosen kisaukauden kuulumiset
Kausi 2022 oli viimeinen juniorivuoteni ja ensi vuodesta eteenpäin siirryn kilpailemaan 
ammattilaisten ja amatöörien yhteiskiertueelle Finnish Tourille. 

Ensimmäiset juniorikilpailut pelasin vuonna 2014 Rantasalmi Golfissa ja muistan tuon 
päivän edelleen todella hyvin. Oli nätti aurinkoinen sää ja äidin pakkaamat eväät jäivät 
syömättä jännityksen takia. Jännityksestä huolimatta pelasin 49 bogeypistettä ja yhden 
pisteen erolla voitin tuon kilpailun. Siitä alkoi yhdeksän vuotta kestänyt kilpailu-ura eri 
juniorisarjoja kierrellen ympäri Suomea.

Näihin yhdeksään vuoteen on mahtunut paljon kaikenlaista. On tullut itsensä ylittämisen 
hetkiä, mutta välillä on myös turhauttanut ja paljon. Kaikkiaan kilpailujen perässä eri kent-
tiä Suomessa on tullut pelattua noin 40 aina Eke Golfista Katinkulta Golfiin ja Archipelagia 
Golf Clubista Karelia Golfiin. On tullut käytyä sellaisissa paikoissa, joissa ei varmasti olisi 
muuten tullut käytyä ja tutustuttua uusiin ihmisiin.

Jollain tapaa tuntuu siltä, että yksi ajanjakso on nyt ohi ja tästä alkaa uusi vaihe. Kilpai-
leminen ei varmasti jää tähän ja talven aion treenata kesää silmällä pitäen. Talvella kuiten-
kin ensihoidon opinnot vievät osan ajasta, joten nähtäväksi jää kuinka paljon treenitunteja 
talven aikana kertyy.

tulevaisuus finnish tourilla
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Kaudella 2022 Kerigolfissa 
juhlittiin kymmentä holaria!
Yhden lyönnin taktiikalla onnistuivat seuraavat pelaajat:

27.5.2022  Aija Huuhko  (KeG)  väylä 16
9.6.2022  Arto Pekkinen  (KeG)  väylä 16
20.6.2022  Marianne Viinanen (KeG)  väylä 5
29.6.2022  Esko Liimatainen  (KeG)  väylä 5
31.7.2022  Arto Huurinainen  (KeG)  väylä 9
9.8.2022  Carita Kenias  (Master)  väylä 16
17.8.2022  Pertti Koikkalainen (KeG)  väylä 9
28.8.2022  Taija Silvennoinen (KeG)  väylä 5
19.9.2022  Marja Neittaanmäki  (KeG)  väylä 9
9.10.2022  Ilkka Peltopuro  (KeG)  väylä 16

onnittelut kaikille!

hole-iN-oNe
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Kerigolfin mestaruudet ratkottiin 20.-21.8. 

Tänä vuonna kaikki sarjat pelattiin saman viikonlopun aikana. Lyöntipelimestareiksi pelasi-
vat yleisessä sarjassa Eveliina Tirkkonen (153), seniorimiehissä Marko Hirn (169), seniori-
naisissa Mari Virkki (183), naisten sarjassa Reija Kinnunen (194) ja veteraanisarjassa Lauri 
Heikkinen (172).

Veteraanisarjaan osallistui 14 pelaajaa ja mestaruus ratkaistiin 3 miehen uusinnassa. 
Lopputuloksena 1. Heikkinen Lauri 2. Peltopuro Ilkka 3. Jaskio Matti. Kaikkien tulos 2 kier-
roksen jälkeen oli 172.

mestaruuskilPailut 2022

LP Seniorimiehet
1. Hirn Marko (169)

2. Tikka Tommi (174)
3. Rinkinen Timo (186)

LP Seniorinaiset
1. Virkki Mari (183)

2. Rauma Marjaleena (201)
3. Turtiainen Anne-Mari (215)

LP Yleinen
1. Tirkkonen Eveliina (153)
2. Simanainen Jouni (157)

3. Malkki Roni (159)

LP Naiset
1. Kinnunen Reija (194)

2. Turtiainen Katja (208)
3. Viinanen Marianne (217)
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Kiitos kuluneesta kaudesta,
keväällä taas startataan!

onnittelut mestareille ja 
kiitos kaikille osallistuneille! 

 
Kaikki tulokset Nexgolfin kilpailukalenterissa 
https://keg.nexgolf.fi/keg/tournaments.nxg?r=1266

LP Veteraanit
1. Heikkinen Lauri
2. Peltopuro Ilkka

3. Jaskio Matti

Reikäpelimestarit 2022
Reikäpelimestariksi pelasi Teemu Silventoinen.
Joukkuereikäpelimestaruuden voitti 
pari Matti Jaskio - Arto Pekkinen.


