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Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille
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Kerigolf ry on ollut maaliskuusta 
2019 lähtien mukana kolmen 
golfseuran yhteisessä Leader 
rahoitteisessa Elinvoimaa Järvi-
Suomen golfkentille -kehittämis-
hankkeessa, jonka tavoitteena on 
innostaa golfin pariin uusia har-
rastajia sekä tehdä golfista lajina 
tutumpaa Etelä-Savon alueella. 
Kerigolf ry:n lisäksi mukana ovat 
Rantasalmi Golf ry sekä Karta-
nogolf ry, joka toimii hankkeen 
hallinnoijana.

Itä-Suomen golfseuroilla jäsenten 
keski-ikä nousee, jolloin heidän har-
rastamisensa hiipuu ja lopulta he 
jättäytyvät pois toiminnasta. Jäsen-
ten ikäjakauma ennakoi voimakasta 
jäsenmäärän pudotusta lähivuosina. 
Hankkeen ensisijainen tavoite on 
kasvattaa siihen osallistuvien golf-
seurojen jäsenmäärää ja säilyttää näin 
golfharrastuksen ja seurojen elinvoi-
ma tulevaisuudessa. Kahden vuoden 
aikana tavoitteena on innostaa golfin 
pariin 600 uutta harrastajaa kaikista 
ikäluokista. Tavoite on korkea, mutta 
myöskään hankkeen vaikutukset jä-
senmäärään eivät välttämättä näy heti 
hankkeen päätyttyä. Hankkeen kah-
den kauden aikana kokeiltujen eri-
laisten toimenpiteiden pohjalta laa-
ditaan seuroille tulevaisuutta varten 
omat elinvoimastrategiat jäsenhan-
kintaan ja aloittelijoiden tukemiseen 
sitouttamiseen seuran toimintaan. 

Kauden 2019 aikana hankkeen toi-
menpiteitä ovat olleet markkinoinnin 
kehittäminen ja näkyvyyden lisäämi-
nen eri kanavissa. Pyöräytettiin sosi-
aaliseen mediaan mainoskampanjoi-
ta näkyville, laitettiin esitteitä jakoon 
ympäri seutukuntaa, laadittiin tie-
dotteita paikallislehtiin julkaistavaksi 
esimerkiksi tutustumistapahtumista 

ja osallistuttiin aktiivisesti erilaisiin 
kesätapahtumiin ja näin jalkauduttiin 
paikallisten ihmisten pariin tekemään 
golfista tutumpaa. Lisäksi yhteistyötä 
koulujen ja työyhteisöiden kanssa py-
ritään lisäämään entisestään. Paikan 
päällä kesän aikana Kerigolfilla on 
käynyt tutustumassa muun muassa 
Anttolan koululaisia, KUP:n jouk-
kuelaisia ja seura-aktiiveja ja Sosterin 
työntekijöitä. Marraskuussa pidetään 
kaksi golftutustumista Heikinpohjan 
koululaisille heidän omassa liikunta-
kerhossansa. 

Kaikille avoimia tutustumistapahtu-

mia järjestettiin Kerigolfilla aikai-
sempaa enemmän ja ne olivat myös 
suosittuja, lähes parisenkymmentä 
osallistujaa, lapsista eläkeikäisiin, 
kerta toisensa jälkeen. Perinteisen 
alkeiskurssin ohelle tuotteistettiin 
”Kaverikurssi”, joka sisälsi opetusta 
5 tuntia, ja kurssin ajankohta oli so-
vittavissa Pron kanssa. Kurssia tar-
jottiin 3-5 henkilön ryhmille (esim. 
kaveri -tai työporukat, perheet), 
jolloin kurssikaverit ovat entuudes-
taan tuttuja ja samalla porukalla on 
helpompi jatkaa kurssin jälkeen pe-
laamista ja lajin parissa kehittymistä.

Kerigolfin Caddiemasterina työs-
kennellyt Sanna Hirvonen parhail-
laan opinnäytetyötä liittyen Kerigol-
fin uusien ja aloittelevien jäsenten 
sitouttamiseen golfharrastuksen pa- 
riin ja seuratoimintaan. Hänen ide-
ansa oli myös syyskuussa järjestetty 
”Tuoreiden golfareiden tapahtuma”, 
mikä saikin todella hyvän vastaan-
oton 27 osallistujan myötä. Tapah-
tumassa parin vuoden sisällä golfin 
aloittaneet pääsivät kisaamaan leik-
kimielisen 9 reiän pistebogey kisan 
joukkueissa ja mukana joukkueissa 
oli aina yksi kokeneempi pelaaja 

opastamassa. Tapahtuman ohjel-
maan kuului myös Pro Tuomaksen 
ohjaama alkulämmittely sekä ruo-
kailu. Osallistujilta tapahtuma sai hy- 
vää palautetta, joten tämänkaltaisia 
tapahtumia tullaan varmasti myös 
jatkossa järjestämään!

Iso kiitos kaikille mukana olleille 
seuran jäsenille, jotka olette auttaneet 
hankkeen toteuttamisessa. On ollut 
ilo tutustua teihin kaikkiin ja odotan 
innolla jo ensi kevättä hankkeen pa-
rissa. Nostetaan yhdessä golf  ”kar-
talle” ja tehdään siitä houkutteleva 
harrastus! 

Essi Pajunen, 
hankkeen koordinaattori
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Kerigolf, Rantasalmi Golf  ja Kar-
tanogolf  olivat hankkeen tiimoilta 
esillä syyskuussa Savonlinnan hy-
vinvointimessuilla Tanhuvaaran ur-
heiluopistolla. Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry järjestämä tapahtu-
ma on kasvanut vuosi vuodelta, tänä 
vuonna messuilla oli noin 200 eri 
näytteilleasettajaa esittelemässä toi-
mintaansa ja messukävijöitä kahden 
päivän aikana arviolta 3600. 

Hankkeen ja golfseurojen päätee- 
mat olivat messuilla TYHY-toimin-

nan esittely ja tarjonta sekä junnu-
golf. Golfpisteellä pääsi myös ko-
keilemaan puttausta ja chippausta 
maalitauluihin, mikä houkuttelikin 
hyvin kaikenikäisiä messukävijöitä 
tarttumaan golfmailan varteen. Mes-
suilla tavoitettiin monia, joilta Green 
Card löytyy takataskusta, mutta itse 
golfin harrastaminen tai jäsenyyden 
hankkiminen on vuosien mittaan 
jäänyt. Tai golfin pelaamista ei ole 
alkeiskurssin jälkeen edes aloitettu. 

Toivotaan, että nämä kohtaamiset 
innostavat heitä palaamaan vihe-
riöille ja aloittamaan golfharrastus 
uudelleen. 

Messuilla oli mahdollista osallistua 
myös arvontaan, jossa palkintona oli 
1 h golfopetus Pro Tuomas Sistosen 
ohjaamana Kerigolfilla tai Rantasal-
mi Golfilla. Arpalipukkeita arvonta-
laatikkoon oli täytetty 102 kappaletta 
ja arpaonni suosi tällä kertaa Joonas 
Puhakkaa, onnittelut voittajalle!

Savonlinnan hyvinvointimessut Tanhuvaarassa

Puheenjohtajalta
Millä händärillä
Suomi siirtyy maailmanlaajuiseen 
tasoitusjärjestelmään 19.2.2020

Maailmassa on tällä hetkellä käytös-
sä kuusi erilaista järjestelmää: eu- 
rooppalainen, yhdysvaltalainen, brit- 
tiläinen, australialainen, eteläafrikka-
lainen ja argentiinalainen malli. Ensi 
vuodesta alkaen on vain yksi tasoi-
tusjärjestelmä koko maailmassa. 

Millä tasoituksella sitten pelaan 
tästä eteenpäin? Tämä askarruttaa 
monen pelaajan mieltä. Itsellä on kä-
sitys että oma tasoitus nousee, mutta 
kuinka paljon. Miten tasoitus sitten 
jatkossa lasketaan. 

Tasoitus muodostuu 20 viimeisen 
tasoituskortin perusteella siten, että 
kahdeksan parhaan tuloksen keskiar-
vo on uusi tasoitus ja aikaa 20 kortin 

jättämiselle on 24 kuukautta.  Ja aina 
kun jätät uuden tuloskortin järjestel-
mään, niin vanhin putoaa pois. Siir-
tymävaiheessa voidaan huomioida 
myös kahta vuotta vanhemmat tu- 
loskortit, mutta vanhempien kierros-
ten merkitystä todennäköisesti vä- 
hennetään.

Tasoituksen nousemiselle ja mah-
dollisesti myös laskemiselle tullaan 
todennäköisesti asettamaan yläraja. 
Tämän hetkinen ehdotus on, että 
tasoitus voisi nousta 12 kk aikana 
korkeintaan 5,0 lyöntiä. Tasoitus-
ryhmiä ei jatkossa tule olemaan ja 9 
reiän kierrosten huomioiminen on 
edelleen selvityksen alla.  Slope -jär-
jestelmä pidetään edelleen voimassa 
ja kilpailuissa käytetään PCA-muun-
totaulukkoa, joka  vastaa nykyistä 

CBA-laskentaa. Vuositarkastusme-
kanismi jää edelleen käyttöön. 

Itse pelaamista nämä muutokset ei 
muuta mitenkään. Järjestelmä huo-
lehtii kunkin pelaajan tasoitukses-
ta, kun muistamme jättää riittävän 
määrän tuloskortteja kauden aikana. 
Suositeltavaa on tallentaa tulos aina 
kierroksen jälkeen. Näin tasoitus 
asettuu oikealle kohdalle ja pysyy 
aktiivisena.

Hyvää syksyä kaikille!
Arto Lipsanen, puheenjohtaja



T E E K E R I   syKsy 2019   n E T T I4

Nurkkahuoneesta

Kausi alkoi 
kakkubuffalla.

Pian voimmekin rauhoittua jou-
lun viettoon ja aloittaa vuoden 
vaihteen jälkeen valmistutumisen 
uuteen pelikauteen.

Pelaaja ensin –jäsenkysely to-
teutettiin jälleen heinäkuussa ja 
syyskuussa. Kiitos vastauksista. 
Kenttätoimikunta on kirjannut 
omaan juttuunsa keskeisiä asioi-
ta palautteista ja tässä muutamia 
vastauksia esitettyihin komment-
teihin ja parannusehdotuksiin:

1.   ”Väylien väliset siirtymätiet 
olisi jyrkimmissä rinteissä saatava 
asfaltoitua, koska vähänkin ran-
kempi sade syö niihin aina valta-
vat urat. Niiden korjaaminen sitoo 
henkilöstöresursseja ja myös mak-
saa. Sama koskee tulotietä klubil-
le, joka on myös yläosastaan liian 
jyrkkä ja suorastaan vaarallinen nä-
kemisen kannalta. Myös paikoitus-
alue olisi asfaltoitava ja pysäköinti-
ruudut tehtävä riittävän leveiksi ja 
merkittävä selvästi. Muuten asiat 
ovat hyvällä mallilla”.

- On totta, että päällystämällä tiet 
kestäisivät rankkoja sateita parem-
min ja myös klubitalon sekä konehal-
lin piha-alueet kaipaavat pinnoitetta. 
Olemme selvittäneet asvaltoinnin 
kustannuksia. Kokonaisuus, jossa 
päällystettäisiin kentän siirtymät 
kriittisiltä osin, piha-alueet ja tulotie 
sekä parkkipaikat maksaisi saadun 
arvion mukaan 70-80.000€. Tämä 
summa pitäisi tällä hetkellä rahoittaa 
ulkopuolisella rahoituksella. 

 
2.    ”...Ajotiet huonossa kunnossa 
paikoitellen, alkaen heti Kerimäel-
le menevältä tieltä käännyttäessä, 
ei olisi suuri työ korjata ne muuta-
mat röykkyiset tai päällystämättö-

mät kohdat”...
- Alueella on kaksi yksityistiekuntaa 

Ukonmurron YT ja Kerimaan YT 
ja vielä kolmas Tihviintiellä. Ukon-
murrontien osalta haasteellinen so- 
rapäällysteinen kohta vaatisi koko-
naisremontin, jossa pohjustus uu-
sitaan ja pinta päällystetään. Ukon-
murron tiekunnalla ei ole ollut tähän 
toistaiseksi varoja (kustannusarvio 
20.000€). Kerimaantien osalta väy-
län 6. teepaikan läheisyydessä olevat 
kuopat on pyrkimys saada tasaisem-
maksi. Ongelmana siinä kohdassa 
on kalliolta jatkuvasti virtaava vesi, 
jos syövyttää kerroksia.  Mutta es-
teenä näidenkin pienten korjausten 
tekemiseen on rahan puute. Tiekun-
nan osakkaat eivät mielellään lähde 
kustantamaan remontteja eikä Keri-
golfilla myöskään yksinään ole niitä 
mahdollisuus toteuttaa. Torvelantie 
ei ole virallinen tie eikä sitä ylläpidä 
tällä hetkellä kukaan, joten siinä ajo 
tapahtuu täysin omalla harkinnalla ja 
vastuulla.

3.   ”Kentällä olevat kivet ja kallio 
poistettava. Raffit leikattava lyhy-
emmiksi”.

- Kentän suunnitellut arkkitehti 
Ronald Fream on nuo peliä ohjaavat 
elementit kentälle aikanaan suunni-
tellut ja siksi ne kivet siellä ovat. Ne 
tekevät kentästämme myös omalei-
maisen ja Freamin suunnittelemak-
si tunnistettavan. Raffien leikkuu-
korkeuteen voimme toki vaikuttaa 
ja siihen kiinnitämme jatkossakin 
huomiota. Välillä kuulee myös ih-
mettelyä pelaamista ohjaavien pui-

den sijainneista ja nehän ovat myös 
arkkitehdin näkemyksen mukaan 
paikoillaan. Toki ne ovat vuosien 
mittaan kasvaneet ja kaipaavat siksi 
harkiten tehtävää harvennusta ja 
mahdollisesti uusimista.

Joissakin kommenteissa toivottiin 
myös puututtavan pelaajien käyttäy-
tymiseen.  Esille nostettiin mm. golf-
autoilla ajo lähes lipulle, kärryjen 
vienti viheriölle naruista huolimatta, 
ei tervehditä jne. 

- Nämä ovat kaikki etiketti- ja käyt-
täytymisasioita, jotka jokaisen golfin 
pelaajan tulisi muistaa. 

Listaan voisi vielä lisätä ’karkaa-
misen ykkösteeltä’ eli vaikka ryhmä 
tietää, että samaan lähtöön on vielä 
tulossa pelaaja (esimerkiksi vieras tai 
vasta aloittanut), niin lähdetään hie-
man ennakkoon, että tuo oudompi 
pelaaja ei siihen ryhmään mukaan 
ehtisi. Tällainen käytös on tieten-
kin paitsi golfin etikettiä vastaan ja 
aiheuttaa mielipahaa, myös erittäin 
moukkamaista. Reilumpaa olisi jär-
jestellä ryhmät tarvittaessa uudelleen 
caddiemasterin kanssa. Varsinkin 
aloittavien pelaajien on haastavaa 
päästä sisään golfyhteisöön, jos jou-
tuu pelkäämään, voiko peliryhmään 
lähteä. Ja aina, kun toivotaan muilta 
kohtuullista käyttäytymistä ja positii- 
vista huomiointia, voidaan myös miet-
tiä, miten itse näissä menestymme. 

Hyvää ja reipasta 
talviaikaa kaikille! 

Nurkkahuoneen terveisin 
Soili Pelkonen
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Naistoimikunta

Ladykapteenin terveiset

Naistoimikunnan touhut 2019
Jälleen yksi golfkesä takanapäin, 
mitä jäi kesästä mieleen. Kevät alkoi 
naisilla Humaniassa hemmotteluhoi-
doilla ja herkutteluilla. Tapahtuma 
on perinteisesti ollut suosittu ja niin 
se oli tänäkin vuonna. Ensimmäinen 
kisa oli Superladyday. Tapahtumassa 
eniten puhutti osanottajien vähyys. 
Olikohan ajankohta huono vai eikö 
naisia enää kiinnosta yhteiset tapah-
tumat. Siinä on ollut yksi pohdinnan-
aihe naistoimikunnalle tälle kesälle.
 
Kesäkuussa tiistaisin meillä oli tar-
jolla yhdeksän väylän opaskierrok-
sia kentällä. Ajatuksena kierroksilla 
oli että enemmän pelannut henkilö 
lähtisi kiertämään yhdeksän väylää 
tuoreen pelaajan tai vähän pelanneen 
henkilön kanssa. Lähtöjä oli yksi 
tiistaiaamuisin tai -iltaisin. Aamun 
lähdöt olivat suositumpia kuin illan 
lähdöt. Osallistujien vähyys vaivasi 
myös tätäkin tapahtumaa. Seuraava 
naistoimikunnan tapahtuma olikin 
naisten kisa Kerigolfin Kerttu.

Osanottajia oli melkein sama mää-
rä kuin edellisenä vuonna. Tähän 
olemme tyytyväisiä ja varmaankin 
kisa toteutuu myös ensi vuonna.

Sekaparikisana pelattu Aida avec 
open pelattiin ensimmäistä kertaa 
scramblenä ja se taisi olla hyvä veto 
naistoimikunnalta. Saimme paljon 
positiivista palautetta ja se lämmit-
tää sydäntä. Harmittaa vain, että kisa-
päivänä oli kesän kuumin päivä eikä 
edes tuulenvire jäähdyttänyt pelaa-
jia. Onneksi kaikki pääsivät maaliin 
asti, mitä nyt voittajaparista toinen 
sai auringonpistoksen eikä kyennyt 
palkintojenjakoon. Voittajapari sai 
kuitenkin palkinnon mökkiovelle 
toimitettuna kukkakimpun kera. Iso 
kiitos oopperajuhlille ykköspalkin-
nosta, kaksi oopperalippua vapaa-
valintaisesti ensi kauden esitykseen. 
Seuraava naistoimikuntaa puhuttava 
aihe olikin mestaruuskisat. Onneksi 
nyt yksi sarja saatiin kerättyä nippa 
kautta nappa. Tämän vuoden mesta-
rikin saatiin selville, ONNEA Reija.

 
Naistoimikunta palkitsi tänä vuon-
na Pekka Räinän hierontalahjakor-
tilla. Me olemme nähneet Pekan 
työn jäljen monessa paikkaa kentällä 
ja klubilla. Tänä vuonna nuo uudet 
väyläkarhut väylillä ja mustikat juh-
lakakussa lämmitti erityisesti sydä-

miämme, ISO KIITOS!
 

Haluan näin lopuksi haastaa sinut 
naisgolfari. Kirjoita naistoimikun-
nalle ajatuksia/ideoita ensi vuodelle 
osoitteeseen clubhouse@kerigolf.fi . 
Miten saamme jälleen naiset yhdessä 
golfkentälle? Onko naistoimikunnal-
la tulevaisuutta? Vuosi sitten syys-
kokouksessa tuli esille tarvitaanko 
tällaisia toimikuntia, näitä asioita on 
välillä hyvä miettiä.

Hyvää syksyn jatkoa!

Katja Turtiainen

naistoimikunnan puheenjohtaja

Karhu ja Kerigolfin Kerttu tuloskortti.

Kulunut vuosi on Kerigolf  ry:n juhla-
vuosi. Seura on 30 vuoden aikana va-
kiinnuttanut asemansa seutukunnan 
suurimpana ”juniorista senioriin” 
–liikuttajana. On hienoa todeta, mi-
ten monta, jo 30 vuotta sitten golfin 
aloittanutta pelaajaa, edelleen pelaa 
aktiivisesti golfia. Onnea seuralle ja 
näille ”super” -naisille ja –miehille.

Suomen Golfliiton vuoden 2019 
teema #muntapapelata tarkoittaa, 
että golf  on mahtava laji ”täynnä 
erilaisia tapoja harrastaa”. Golfaria 
ei voi laittaa mihinkään yhteen muot-
tiin. Jokainen, riippumatta iästä, 
taitotasosta tai vuotuisesta kierros-
määrästä, voi nauttia pelaamisesta ja 
harrastamisesta hyvän lajin parissa, 
ihan omalla tavallaan.

Vuosi toi mukanaan myös monen-
laista uutta. Ehkä odotetuimpana oli 
golfin uudet säännöt. Arto Teittisen 
sääntöilta toukokuussa kokosi klu-

bille salin täydeltä golfareita kuun-
telemaan osin hupaisaakin esitystä. 
Ravintola Ursa aloitti ravintolatoi-
minnan klubilla ja 10-kioskilla. Mo-
nesti kisapäivän kohokohta olikin 
runsas salaattipöytä ja lämmin ruoka. 
Uusi proshop aloitti klubilla moni-
puolisine tuotevalikoimineen. 

Essi Pajunen aloitti keväällä Elin-
voimaa Järvisuomen Golfkentille 
–hankkeessa. Tavoitteena on esitellä 
lajia erilaisissa tapahtumissa ja kana-
villa, kuten sosiaalisessa mediassa ja 
saada uusia harrastajia golfin pariin. 
Lajiesittelyt klubilla ja rangella ovat 
olleetkin suosittuja. Hanke jatkuu 
vielä ensi kesänä ja seuran jäsenet 
ovat tervetulleita Essin kaveriksi 
mukaan näihin tapahtumiin.

Naisgolfareilla oli myös aktiivinen 
kesä. Perinteiset kauden aloittajaiset, 
sekä eclectic-kisa, birdie-puu, Super 
Ladyday ja Kerigolfin Kerttu -kisa 

kuuluivat kesään. Uutena kisana saa-
tiin Gloria Lady cupin idän alueen 
osakilpailu Kerigolfiin. Aida Avec 
pelattiin tänä kesänä scramblena ja 
kauden päätteeksi pelattin Texas-
scramblea. 

Vaikka syksy onkin pitkällä, niin 
pelikausi jatkuu. Väylän 18 talvi-
greeniltä bongasin kenttähenkilö-
kunnan iloisen tervehdyksen meille 
golfareille. Hymyssä suin siis kiitok-
set vielä kenttähenkilökunnalle ja toi-
miston väelle mukavasta kaudesta!

Tuula Karjalainen
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Tiedottamisen ongelma on se, että 
saako tiedon tarvitsija sen, mitä hän 
on etsimässä helposti ja oikea-aikai-
sesti. Nykyajan valtavan tietotulvan 
keskellä emme ole kokeneet järke-
väksi kiusata ihmisiä sähköposteilla ja 
muilla joutavanpäiväisillä höpinöillä, 
joissa ei ole varsinaista asiaa.

Kilpailuista ja tapahtumista säh-
köpostia ja tekstiviestejä jäsenille lä-
hetetään viikoittain. Muu oleellinen 

tieto löytyy omilta nettisivuilta www.
kerigof.fi ja viihteellisemmät golfyh-
teisömme omien jäsenten julkaise-
mat materiaalit löytyy facebookista. 
Kannattaa käydä katsomassa noita 
fb-julkaisuja, koska useasti tykkäyk-
siä on ollut 350 kieppeillä, joten kyllä 
ihmisiä kiinnostaa, mitä toiset ovat 
kokeneet tai muuten vain halunneet 
kertoa. Toivotaan lisää aktiivisuutta 
lajitovereiltamme asian tiimoilta.

 Tiedotustoimintaa pyritään te-
kemään jäsenistömme toiveiden 
mukaisesti, joten rohkeasti ideoita 
esille, joko toimistoon tai tiedotus-
toimikunnalle.

Positiivisella meiningillä 
eteenpäin!

Esa Juuti

tiedotustoimikunnan pj.

Tiedotustoimikunta

Kiitos sekä henkilökunnalle että pelaajille sujuvasta 
yhteistyöstä, hyvää talviaikaa kaikille!

Kerigolfin juniorit harjoittelivat tä-
nä kesänä aktiivisesti kahdessa eri 
ryhmässä pro Tuomaksen johdolla. 
Niin kilpailevat kuin ”pikkujunnut-
kin” harjoittelivat ahkerasti iloisella 
mielellä ja omaan silmääni ainakin 
edistystä tapahtui molemmissa ryh-
missä. Ensi kauteen olisi ajatus jatkaa 
kahdella ryhmällä joka palvelee hyvin 
kaikkia junnuja. 

Kilpajuniorit suoriutuivat mieles-
täni kaudesta hyvin. Molemmilla oli 
nähtävissä selkeä tason nosto edelli-
seen kauteen verrattuna. Eveliina oli 

ensi kertaa mukana FJT -kisoissa ja 
SM-kisoissa ja Tomi paransi sijoitus-
taan 16 v sarjan rankingissa ja pääsi 
Vierumäen golfyläkoulu -leirityk-
seen talveksi, joten saa nähdä mitä 
se tuo mukanaan. 

Ensi kautta odotellen 
Junioritoimikunnan puolesta 
Jorma Viinanen

Junioritoimikunta 2019

Alkukausi oli haastava vaikka kilpai-
lut sujuivat hyvin. Kauden pääkil-
pailuun Vierumäelle jäi tänä vuonna 
pääsemättä. Kauden puolivälissä al- 
koi peli parantua. Syksyn kilpailut 
olivat haastavia,  lyönti katosi vähi-
tellen, mutta onneksi Peuramaan FJ 
karsinnan aikana lyönti toimi, vaik-
ka tulos ei ollut huipputasoa. Tänä 
vuonna haastavinta oli pelata tasai-
sesti kierroksen ajan. Suurimman 
osan aikaa, jos lähipeli toimi oli lyönti 

hukassa ja toisinpäin. Minut valit-
tiin Vierumäen yläkoululeiritykseen 
Golfliiton -talent ryhmään, joka on 
osa Suomen Olympiakomitean ur-
heiluakatemiaohjelmaa. Pääsin käy- 
mään jo yhden leirin. Leirillä oli 
huippuvalmennus ja hyvät oltavat. 
Joulukuussa on seuraava leiri.

Syksyisin terveisin 
Tomi Viinanen

Tunnelmia kaudelta
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Anttolan koulun viides luokkalais-
ten syyslukukausi pyörähti vauhtiin 
liikunnallisissa merkeissä, kun he 
tekivät päiväretken Kerigolfille elo-
kuun lopussa. Kerigolfille koulu-
laisryhmä opettajineen saapui pyö- 
räillen, onhan Anttolan koulu lähes 
kivenheiton päässä Kerigolfin ken-
tästä! Myöskään aurinkoinen ja läm-
min loppukesän sää ei olisi voinut 
olla mainiompi pyöräilylle ja golfille. 
Aiemmin keväällä Kerigolf  ry:n pu- 
heenjohtaja Arto Lipsanen ja golf-
hankkeelle työskentelevä Essi Paju-
nen kävivät pitämässä Anttolan kou-
lulla paikan päällä golftutustumisen 
liikuntasaliin soveltuneilla välineillä 
kaikille luokka-asteille.

Liikuntasalissa harjoiteltu puttailu 
ja chippailu saivat nyt hyvän jatku-

mon, kun oppilaat pääsivät näke-
mään ja kokemaan lajin varsinaisen 
ympäristön. 

Tällä kertaa golftutustumisen oh-
jasivat aktiiviset seuratoimijat Pertti 
Vento ja Esa Juuti. Ohjelmassa oli lu-
vassa puttailua ja pidempien lyöntien 
kokeilua rauta- sekä puumailoilla har-
joituslyöntialueella. Puttauspaikan 
ruoho herätti ihmetystä; miten tää on 
saatu näin lyhyeksi? Tää on tekonur-
mi, eikö ookin? Pertti osasi kertoa 
tarkasti, mutta selkokielellä golfkent-
tien nurmen vaativasta hoidosta ja sai 
myös oppilaat vakuuttumaan ruohon 
aitoudesta. Vaikka puttailu osoittau-
tui aluksi yllättävän haastavaksi, ke-
hitystä puttilyönneissä alkoi tapahtua 
hetkessä. Keskittyminen olikin tässä 
osiossa kaiken A ja O. 

Esa puolestaan ohjasi ja opasti op-
pilaat lyömään pitkiä lyöntejä, swin-
gejä rauta- ja puumailoilla. Nuoret 
pääsivät nopeasti jyvälle myös swin-
geistä, taisipa muutama saada pallon 
lentämään jopa 200 metriin asti! Osa 
oppilaista oli jo illalla tulossa takaisin, 
oli se rangella pallojen lyöminen niin 
hauskaa!

Päivästä jäi varmasti hyvät tun-
nelmat Anttolan koululaisille sekä 
myös meille järjestäjille. Aina on hie- 
noa nähdä nuoria, innokkaita tutus-
tujia golfin parissa, jotka ovat mah-
dollisesti lajin tulevia harrastajia. 
Koulujen ja urheiluseurojen välinen 
yhteistyö on tärkeää molemmille osa-
puolille, joten pidetään yhteistyötä 
yllä jatkossakin.

Anttolan koulun 5. luokkalaiset 
tutustumassa Kerigolfiin

”Kerigolfissa oli kivaa. Meitä oli vastas-
sa todella avartavaa opetusta: Parasta 
oli heidän opetustaidot sillä he näytti-
vät selkeästi mitä piti tehdä ja miten.
Suosittelemme käymään kokeilemas-
sa golfia kaiken ikäisille ihmisille. Golf 
oli tosi taitoa vaativa laji mutta silti se 
oli helppoa ja kivaa.” 
Pinja Ristolainen ja Viivi Kähkönen, 
Anttolan koulun 5 luokka.

”Tultiin pyörillä paikan päälle. Golfaa-
minen oli hauskaa ja vaativaa ja välillä 
vaikeaa. Puttaus oli ihan helppoa ja 
hauskaa.”
Eetu Mikkonen 
Anttolan koulun 5 luokka.

”Kun oltiin Kerigolfissa meidät jaettiin 
kahteen ryhmään. Toisessa ryhmässä 
harjoiteltiin puttaamista ja toisessa 
lyötiin pituutta. Se oli todella kivaa, 
suosittelen muillekin.”
Eero Laamanen,
Anttolan koulun 5.lk

”Oli kiva mennä pyörällä golfaamaan, 
kun oli niin hyvä sää. Kun pääsim-
me paikan päälle niin siellä oli hyvä 
vastaanotto. Meidät jaettiin kahteen 

ryhmään. Toisessa harjoiteltiin puttaa-
maan viheriöllä. Toisessa pisteessä 
harjoiteltiin aloituslyöntiä. Opetus oli 
hyvää. Voin suositella kaikille.”
Niclas Vellonen, 
Anttolan koulu 5lk

”Ensin menimme pyörillä Kerigolfille. 
Siellä meitä odotti lämmin vastaanotto. 
Sitten menimme puttaamaan. Se oli 
kivaa. Meidän piti putata niitä palloja 
niihin golf reikiin. Oli mukavan lämmin 
sää, ja meillä oli hyvät opettajat. 
Oli mukavaa myös, kun pääsimme 
lyömään kovaa niitä palloja, sekin oli 
kivaa. Menimme semmoiselle radalle 
missä sai lyödä tosi kovaa ja nurmikko 
kieri pois. Se oli kivaa ja sitten lähdim-
me takaisin pyöräilemään koululle ja 
mietimme että olipas kivaa!”
Sanni Kettunen & Vappu Hartikainen, 
Anttolan koulun 5.lk

”Kerigolf kerta oli mukava. Siellä mei-
dät jaettiin kahteen ryhmään. Sitten 
me putattiin. Ensin meille opetettiin 
miten pitää lyödä ja toinen ryhmä meni 
swingaamaan ja se oli kivaa. Siellä oli 
hyvä opetus ja golffaaminen oli kivaa!”
Moona Laamanen, 
Anttolan koulu 5lk
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”Me mentiin pyörillä golfaamaan 
Kerimaahan. Se oli mukavaa ja vähän 
vaikeaa ja piti osata lyödä oikealla 
tavalla.  Ja puttaaminen oli mukavaa 
koska se oli vaativaa ja jos löi liian 
kovaa se meni minne sattuu. Ja put-
taaminen oli hauskaa. ”
Eemil Repo, Anttolan koulu 5.lk

”Kävimme Kerigolfissa golfaamassa. 
Menimme Kerigolfiin pyörillä. Harjoitte-
limme puttaamista ja swingiä. Saimme 
oman korin, jossa oli palloja. Saatiin 
ne pallokoneesta. Tapasimme ohjaajat 
club talon edessä. Lähdimme ensin 
puttaamaan ja eihän mennyt kun 50 
lyöntiä kolmeen reikään. Swingaami-
sessa oli tarkoitus lyödä mahdollisim-
man pitkälle. Elmo sai 150metriin.”
Elmo Turunen ja Oliver Kanniainen, 

Anttolan koulu 5lk

”Sää oli aurinkoinen, kun lähdimme 
ajamaan pyörällä kohti Kerigolfia. Kun 
pääsimme klubi talolle meitä vastassa 
oli golf-klubin jäseniä. Kun me saatiin 
pyörät parkkiin meille annettiin ohjeet 
ja säännöt miten meidän pitää toimia. 
Meidät jaettiin kahteen ryhmään. Toi-
set menivät puttaamaan ja toiset löivät 
pituutta(siwngiä). Meidän puttipaikka 
oli aika pieni, siinä oli kolme koria. 
Pituudessa minä löin 100m driverilla. 
Pisimmälle lyönyt löi 200m.”
Eemil Aalto, Anttolan koulun 5.lk

Tämän vuoden heinä- ja syys-
kuussa tehtiin jälleen Pelaaja 
ensin-sähköpostikysely. Vasta-
usten (156) perusteella kenttää 
koskeva arvio oli hieman laske-
nut edellisvuodesta (81->77/100). 
Heinäkuun arvio oli selvästi 
syyskuuta kriittisempi ja vaikutti 
kokonaisarviota alentavasti. 
Numeroarvioiden ja avointen 
vastausten perusteella karheikot, 
viheriöt, tiipaikat ja harjoitusalu-
eet ovat aiempien vuosien tapaan 
kehittämistoiveiden kohteena.

Toiveiden toteutusaikataulu on il-
meisesti liian hidas. Syitä tähän löy-
tyy ensisijaisesti käytettävissä olevis-
ta resursseista. Monien tarpeellisten 
ja tiedossa olevien uudistusten hin-
talappu on vielä yhtiölle, sen osak-
kaille ja pelaajille liian korkea. Tästä 
tarkemmin toimitusjohtajan jutusta 
toisaalla tässä Teekerissä.

Ruohon kasvatuksesta 
Tänä vuonna väylien leikkuukorke-
us viheriöiden edessä sai muutamia 
palautteita.

Viheriöiden edustojen ja ympärys-
ten ruohon hoito on konetekninen 
ongelma. Kerigolfin (ainoa) väylä-
leikkuri ei oikein sovellu kenttämme 
korotettujen ja voimakkaasti muo-
toiltujen viheriöiden ympäristön 
siistiin leikkuuseen, vaan skalpeeraa 
ajan myötä ruohon pilalle.

Viheriöillä Kerigolfin ruohola-
jit taas eivät pitemmän päälle kestä 

hyvin alas leikkaamista. Herkän vi-
heriöruohon kasvu- ja pelikunnon 
turvaamiseksi myös lippujen paik-
koja täytyy joskus laittaa pelaajan 
kannalta vähän hankalampiin paik-
koihin. Ja siirto täytyy tehdä jo en-
nekuin pelaamisen jäljet alkavat sel-
västi näkyä reiän ympärillä, muuten 
ollaan myöhässä. Reiän ympärillä on 
pelaamisen aiheuttama suurin rasitus 
25 neliömetrin alueella, joten niistä 
harvoista ”helpoista”  lipun paikoista 
joudutaan kauden mittaan aika usein 
luopumaan. 

Korjaavat toimenpiteet ovat luon-
nollisesti tiedossa. Ns. semiraffileik-
kuri taipuu myös viheriöiden ym-
päristön jyrkkiin muotoihin ja peliä 
helpottava  reitti väylältä viheriölle 
voidaan leikata. Samalla koneella, 
jollainen oli jo kesällä koekäytössä, 
voidaan myös helpottaa karheikko-
jen väylän puoleisia reunoja. Tämän 
henkilöauton hintaisen vekottimen 
hankinta ajoittuu ensi kaudelle.

Viheriöiden saneeraus on 30 vuot-
ta vanhalla kentällä jossain vaiheessa 
edessä. Silloin on mahdollista niin 
haluttaessa (toki kentän sijainti huo-
mioiden) valita ruoholaji, joka kes-
tää paremmin alempia leikkuukor-
keuksia. Toimenpide ei kuitenkaan 
ole lähitulevaisuudessa näköpiirissä, 
eikä missään tapauksessa mutkaton. 
Kerigolfin viheriöillä on runsaasti 
kylänurmikkaa, eikä muiden lajik-
keiden kylvöllä voida tilannetta juuri-
kaan korjata, vaan tarvitaan viheriön 
täysremontti. Työn alla oleva viheriö 

on pitkään poissa pelistä ja tässäkin 
hinta on rajoittava tekijä. Yhden 
viheriön peruskorjauksen hinnalla 
saa myös hyvän perheauton. Ja jotta 
viheriöt olisivat keskenään saman-
tasoiset, pitäisi kaikki viheriöt korjata 
kerralla… 

Kentän eri osa-alueiden leikkuu-
tiheys on kiivaalla kasvukaudella 
haasteellinen. Konekanta ja henki- 
löresurssit asettavat rajoituksia ken-
tänhoidolle. Esimerkiksi ainoan väy-
läleikkurin rikkoutuessa jää väkisin-
kin joksikin päiväksi väylä ajamatta. 
Sunnuntaiaamun viheriöiden leikkuu 
on myös asia, joka on tiedostettu, ja 
edellyttää lisäpanostusta kentän hoi-
toresursseihin. Myös luonnonolot 
voivat kurittaa kenttää kuten viime 
kesänä, jolloin ukkonen rikkoi kas-
telujärjestelmän ohjausjärjestelmän 
kaksi kertaa. Onneksi sadettakin 
piisasi…

Puuston hoito
Kentän ja reuna-alueiden puusto on 
30 vuoden aikana kasvanut pituutta 
ja leveyttä. Aiemminkin on jo pois-
tettu pelialueilta puita ja työtä jatke-
taan sitä mukaa kun puiden kunto 
heikkenee, tai ne vaikuttavat liikaa 
pelialueen ruohon kasvuun. Samoin 
reunametsiä hoidetaan ruohon kas-
vun parantamiseksi. Joillakin väylillä 
varjostavaa reunapuustoa on merkit-
tävästi ”vieraalla maalla”, mikä luon-
nollisesti vaikeuttaa toimenpiteiden 
toteutusta. Myös Kerimaan alueen 
ranta-asemakaava rajoittaa suojelu-

Kenttätoimikunta  -KENTTäPoSTia 2019
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25.7. Reija Kinnunen KeG 
 väylä 16

16.9. Arto Pekkinen KeG 
 väylä 9

17.6. Aleksi Kotiranta GT 
 väylä 16

26.6. Pentti Paukku KeG 
 väylä 9

30.6. Kari Virkki KeG 
 väylä 9

Ari ja hole in one. Kenttä on Benalmaden-
assa oleva BilBil ja onnekas sattuma reiällä 
9, mailana Arilla oli Titleist vogey 52 ja 
pallo Titleist pro v 1. Kannustusjoukoissa 
Asta vaimo ja Rutaset Kaino ja Satu sekä 
merkkarina Esa Juuti.

9

Kerigolf Onnittelee !

HIO 

Kerigolfissa 

tehtiin 
kesällä 2019 

viisi 
hole-in-onea

merkinnöillään muutamien väylien 
vierusmetsiköiden käsittelyä. 

Kentän alkuperäisen layoutin mu-
kaisesti ainakin osa ajan myötä pois-
tettavista puista korvataan uusilla. 
Pelilinjaa ohjaamaan voidaan myös 
puita ja hankaliksi koettuja kivikasoja 
korvata hiekkaesteillä.

Kokemusten jakoa
Kenttätoimikunta ja kenttähenkilös-
tön edustajat ovat tutustuneet naa-
purikenttien toimintaan vierailuilla 
parin viime vuoden aikana (Imatra, 
Kartano). On vaihdettu kokemuksia 
ja näkemyksiä kentänhoidosta ja saa-
tu ja jaettu toteutustietoa tehdyistä 
kunnostus- ja peruskorjaustöistä. 

Kaikilla kentillä on yhteinen ta-
voite ja haaste ylläpitää ja kehittää 
mahdollisimman hyvät olosuhteet 
golfin pelaamiselle. Lähiseudunkin 
kentät ovat kuitenkin kaikki hyvin 
erilaisia. Maapohja, ruoholajikkeet, 
pienilmasto ja maaston topografia 
vaihtelevat, mikä näkyy esimerkiksi 
kenttien avaamis- ja sulkemisaikatau-
luissa. Ja tietysti resurssit vaikuttavat 
myös vahvasti siihen mitä, missä ja 
milloin kentällä voidaan tehdä. 

Kiitokset kenttähenkilöstölle ja 
talkoolaisille!
Kauden vaihtelevissa olosuhteissa 
ammattitaidolla ahkeroineen ken-
tänhoidon tukena on kuluneellakin 

kaudella ollut jäsenten  talkootyö. 
On  korjattu lyöntijälkiä, huolehdit-
tu klubitalosta ja sen ympäristöstä, 
raivattu risukkoa, maalattu konehalli  
toiseen kertaan… Risuryhmän ydin-
porukan voimin on ruiskumaalattu 
kentän roskikset, talutettu uudet kar-
hut paikoilleen ja vielä viime päivinä 
jatkettu 8. väylän aitaa edelleen kohti 
viheriötä. Ja myös muihin kiinteistö-
jen ylläpito- ja kehittämistoimiin on 
löytynyt ammattiosaamista omasta 
porukasta. Kiitos kaikille!

Hyvää hiihtokauden odottelua!

Kenttätoimikunta
Pertti Vento
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LyöNtiPELiMEStARuuS
Miehet (36 reikää) 
1. Lipsanen Lasse 157
2. Heikkinen Toni 168
3. Vanninen Lauri 169 

Naiset (36 reikää)  
1. Kinnunen Reija 182
2. Virkki Mari 188
3. Turtiainen Katja 215 

Seniorimiehet (36 reikää)  
1. Tikka Tommi 164
2. Hirn Marko 174
3. Lajunen Jaakko 176

Veteraanit (36 reikää)  
1. Immonen Heikki 167
2. Peltopuro Ilkka 175
3. Härkönen Ari 184

Onnittelut 2019 mestareille!

REiKäPELi:
Miehet: Lasse Lipsanen
Naiset: ei pelattu 

JouKKuEREiKäPELit: 
Miehet: Olli Laamanen 
ja Lasse Lipsanen

Naiset: Tuula Karjalainen 
ja Mari Virkki.

Sioma Oy

Savonlinnan Golfshop Ky

P. Heinonen Oy

Citykukka

MPT Kuljetus Oy

Rengas-Savotta Oy

Saint-Gobain Finland Oy 

K-Rauta Savonlinna 

SV Element Oy

Savonlinnan LVI palvelu Oy

Punkaharjun Vesi ja Lämpö Oy

Sahakuutio Oy

PK Rengas

Lampimat kiitoksemme kerigoLfin junioreiden 

harjoitteLua ja kiLpaiLemista 

tukeneiLLe yrityksiLLe!

.. ..

Aamukasteinen viheriö kertoo, että naruohjauksista 
huolimatta joillakin on tarve päästä kärryjen kanssa 
lipun viereen. Mikähän tähän asenteeseen auttaisi?


