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Rauhaisaa 

Joulua!

Reipasta tulevaa vuotta.

Salama iski puuhun väylällä 7. 
Onneksi suuremmilta vahingoilta vältyttiin.

Näppärä ja nätti teline 
hiekka-nurmiseospullolle.



T E E K E R I   joulu 2018   n E T T I2

Puheenjohtajalta
Uudet tuulet puhaltavat nyt golfille
Säännöt kokevat merkittäviä muu-
toksia ensi kaudesta alkaen. Muu-
toksilla pyritään lisäämään golfin 
viihtyvyyttä ja pelattavuutta. Turhia 
rangaistuksia poistuu ja pelaamista 
pyritään nopeuttamaan. Muutoksis-
ta tullaan järjestämään tiedotusta ja 
koulutusta ennen uuden pelikauden 
alkua.

Kun vielä omaksumme golfliiton 
lanseeraaman Ready Golfin, niin 
muistamista ja opettelua riittää. 

Ready Golf  suosittaa valmiina ole-
vaa palaajaa lyöntisuoritukseen, jos 
tästä ei aiheudu vaaraa kanssa pelaa-
jille. Varmaankin hyvänä käytäntönä 
on kohtelias ilmoitus aiotusta suori-
tuksesta.

Pelaajien tulee toimia aina järkeväs-
ti varmistaakseen, ettei ’väärällä’ vuo-
rolla pelaaminen  vaaranna tai häi- 
ritse muita pelaajia. Ready Golf  ei saa 
estää normaalia kohteliaisuutta tai 
urheiluhenkeä eikä normaaleja golf-
käytäntöjä, kuten merkitsijän vel- 
vollisuuksia ja pallon etsinnän avus-
tamista. Golfliiton Ready Golf  –tie-
dote, joka löytyy golf.fi –sivuston 
materiaalipankista, antaa hyvän ku-
van kuinka toimia kentällä.

Kerigolf Ry täyttää 

pyöreät 30 vuotta ensi vuonna

Juhlavuosi tulee näkymään kauden 

aikana erilaisten tapahtumien yh-
teydessä ja huipentuu juhlakisaan. 
Toimikunnat työstävät parhaillaan 
ensi kauden toimintasuunnitelmia 
ja uusia idearikkaita, seuratoiminnan 
kehittämisestä kiinnostuneita jäseniä 
pyydetään ilmoittautumaan mukaan 
toimintaan. Viestin kiinnostuksesta 
voi laittaa toimistoon: clubhouse@
kerigolf.fi. 

Muutoksia yhteistyökumppaneissa

Valitettavasti Maarit ei enää jatka 
kahvila-ravintolan toimintaa Keri-
golfissa ja yhtiö joutuukin järjestä-
mään ravintolapalvelut ennen kau- 
den alkua. Myös Savonlinnan Golf-
shop lopettaa toimintansa pro sho-
pissa. Parhaimmat kiitokset Maari-
tille ja Raimolle hyvästä yhteistyöstä 
sekä menestystä uusien haasteiden 
parissa.

Kenttä oli taas loistavassa kunnos-
sa koko kauden. Tästä kuluu suuri 
kiitos koko henkilökunnalle ja risu-
ryhmälle. Välillä unohtuu minkä työn 
henkilökunta tekee päivästä toiseen, 
että saamme nauttia golfista par-
haimmillaan.

Kilpailumenestystä

Kilpailevat juniorimme saivat me-
nestystä kauden aikana. Eveliina 
Tirkkonen lunasti syksyllä FJT:n kar- 
sinnassa osallistumisoikeuden ensi 

kaudelle sijoittumalla 10 parhaim-
man joukkoon. 

Tomi Viinanen pelasi pronssil-
le koululiikuntaliiton SM –kisoissa 
Nokialla. Paljon onnea Eveliina ja 
Tomi.

 Seniori Heikki Pekkinen on kil-
paillut ansiokkaasti ulkomailla ja ko- 
timaassa. Kruununa 70v Senior 
Tourin voitto 2018. Lämpimät on-
nittelut myös Heikille!

Pidetään itsestämme hyvää huol-
ta myös talven aikana ja nautitaan 
parhaimmasta terveysliikunnasta 
taas ensi kesänä.

Arto Lipsanen, puheenjohtaja

Yhteistyötä Itä-Suomen golfkenttien kesken
Golfissa on myös tärkeää tutustua 
uusiin kenttiin ja toimijoihin, joten 
päätimme antaa jäsenillemme mah-
dollisuuden kokeilla naapurin kent-
tää. Kerigolfin jäsenillä oli mahdol-
lisuus pelata Rantasalmi Golfissa 
kierros ilmaiseksi kahtena vaihtoeh-
toisena päivänä ja vastaavasti Ranta-
salmen jäsenet pääsivät vierailemaan 
Kerigolfiin. Rantasalmi Golfin jäse-

nistä 36 pelaajaa hyödynsi tämän tu-
tustumismahdollisuuden.

Perinteisenä yhteistyömuotona on 
ollut ns. lähiseura-alennus 10 euroa 
ajankohdan normaalista green fees-
tä lähialueen kentillä ja sitä jatkettiin 
myös kuluneen kauden aikana. 

Lisäksi osakkailla oli mahdollisuus 
ottaa käyttöön veloitukseton Järvi-
Suomen golfkortti, jossa on muka-

na 8 kenttää Itä-Suomesta tarjoten 
omalla pelioikeudellaan pelaavalle 
osakkaalle mahdollisuuden tutustua 
vieraskenttään -50 % green fee mak-
sulla kerran 
kauden 
aikana. 
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1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 - puheenjohtaja     - sihteeri      

 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa    - kaksi ääntenlaskijaa

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja varainhoitoon

6. Jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2019

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

8. Palkkioiden ja korvausten suuruudet vuodelle 2019

 - palkkio tilintarkastajille, kokouspalkkiot, matkakorvaukset, päivärahat

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019

10. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

12. Kokouksen päättäminen

Illallisella 

pIkkujoulubuffet

Alkumalja

*
leivät ja levitteet

*
Salaatteja, kylmät alkupalat

*
lihapata, kermaperunat,

lämpimät kasvikset

*
jouluinen makea

*
kahvi tai tee

/hlö

28€
Illalliskortti

maksetaan etukäteen 
seuran tilille Nordea 

fI23 2035 1800 0673 01

Ilmoittautuminen Nexgolfin kautta tai clubhouse@kerigolf.fi

Tervetuloa!

Tervetuloa Kerigolf ry:n 

sääntömääräiseen syyskokoukseen 
ja illalliselle pe 30.11.2018 klo 18:00.
Paikka: Klubitalo (Torvelantie 67)
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Naistoimikunta
Golfkesä naistoimikunnan näkökulmasta
Golfkesä 2018 on taputeltu. Mitä 
jäi mieleen kesästä? Minulle jäi mie-
leeni, ettei pitkiä kalsareita tänä ke-
sänä tarvinnut käyttää, ötököitä oli 
kentällä kohtuullisesti, kenttämme 
oli hyvässä kunnossa, kierroksia ker-
tyi mukavasti ja oma pelikin kohentui 
kauden loppua kohden. Voisiko golf-
kesältä toivoa enempää? Ei miusta, 
mutta saamani palautteen mukaan 
ehkä sittenkin voisi toivoa enem-
mänkin.

naistoimikunnan näkökulmasta 
ajatellen kesä oli kuin morsian... jo-
tain uutta, jotain vanhaa, jotain lai-
nattua ja ehkä jotain sinistäkin. Kausi 
starttasi uudella tavalla kaptenskan 
kahveilla. Tapahtuman yhteydessä 
naiset pesivät klubitalon ikkunat ja 
niitähän riitti. Iso kiitos kaikille ik-
kunanpesutalkoisiin osallistuneille. 

Uutta kaudessa oli myös kesäkuun 
tiistai-iltaisin järjestetyt kaksi lähtöä 
naisille, jotka halusivat pelata puo-
likkaan kierroksen ”konkari”-nais-
golfarin kanssa. Osallistujat olivat 
todella tyytyväisiä tempaukseen. 

Harmikseni on kuitenkin todetta-
va, että osallistujia kierroksille oli aika 
vähän. Näin ollen haluan muutoinkin 
peräänkuuluttaa rohkeutta ja uskal-
lusta osallistua kaikkiin tapahtumiin 
mitä suurella sydämellä järjestämme. 
Niistä saa varmasti uutta näkökulmaa 
ja kokemuksia golfharrastukseen.

jotain vanhaa kesässä on tie-
tenkin naistoimikunnan järjestämä 
Aida Avec Open. Tosin kilpailu on 
muuttunut todella paljon ajan saa-
tossa ja lisää muuttuu. Naistoimi-
kunta on päättänyt, että kesällä 2019 
pelimuotona on sekapari -scramble. 
Toivottavasti kukaan ei menetä yö-
unia muutoksesta.  Muuten jatketaan 
perinteisesti hienoilla palkinnoilla, 
lasillisella kuohuviiniä kierroksen 
jälkeen ja herkuttelemalla golfnaisten 
tekemistä suklaakakuista. Savonlin-
nan Oopperajuhlat on sponsoroinut 
upeat lippupalkinnot ja Sahakuutio 
tarjonnut kuohuviinit, naistoimikun-
ta kiittää.

tämän kauden suurin ponnistus 
oli uuden naisten kisan järjestämi-
nen. Ihmetystä herätti kisan nimi, 
jonka tunnustan keksineeni. Laina-
sin ajatusta Kartanogolfin naisten 
kisasta, jonka nimi on Kartanon Ka-
tariina. Ajattelin, että pitäähän meillä 

olla yhtä sointuva nimi eli Kerigolfin 
Kerttu. 

Täytyy tunnustaa ettei kisaan ollut 
osallistujaryntäystä, mutta naistoimi-
kunta päätti jatkaa kisan järjestämistä 
ainakin ensi vuodelle. Pelimuotohan 
on todella mukava. Saa valita pistebo-
geyn ja lyöntipelin välillä tasoitukses-
ta huolimatta ja vielä vaihtaa kesken 
pelin lyöntipelistä pistebogeyhin.

naistoimikunnan kokoonpanos-
ta Marjaleena Rauma halusi luopua 
paikastaan. Näin ollen tarvitsemme 
uuden jäsenen mukaan toimintaan. 
Toivottavasti uusia innokkaita jäse-

niä löytyy mukaan. Myös minä olin 
erovuorossa tänä vuonna hallituk-
sesta ja olin valmis luopumaan nais-
toimikunnan puheenjohtajuudesta. 
Halukkaita ei löytynyt, joten olen lu-
pautunut vielä seuraavat kolme vuot-
ta ohjaamaan tätä värikästä laivaa. 

toivonkin, että muut toimikunnan 
jäsenet jatkavat minun kanssani yh-
teistä matkaa. Annoimme tänä vuon-
na kukkaset kiitokseksi toimikunta-
työstä Marjaleenalle ja kiitokseksi 
nauttimistamme herkuista kahvila 
Svingin pitäjä Maarit Loposelle.

Mukavan sinisiä 
hetkiä kaikille ;)

Katja Turtiainen

naistoimikunnan puheenjohtaja

Ladykapteeni Tuula 
Karjalainen ja nais-
toimikunnan pj. Katja 
Turtiainen Kartano-
golfin väylällä 12.

Avauspaikan kukka-asetelma, Aida 
Avec Open.

Karhu ja Kerigolfin Kerttu tuloskortti.
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Tiedottaminen golfseurassamme ja 
kentän osalta  tapahtuu pääosin net-
tisivujemme ja ajanvarausjärjestelmä 
Nexgolfin kautta.  Ahkerimmat ”so-
mettajat” käyttävät myös facebookia 
ajankohtaisten juttujen seuraamiseen 
ja kertomiseen.  Internetin eri palve-
lut tarjoaa näppärän mahdollisuuden 
perustaa ryhmä omia tiedotustarpei-
ta varten, esimerkiksi milloin poruk-
ka kokoontuu pelaamaan omia pikku 
kisojaan. 

Keväällä julkaisimme paikallislehti 
Puruveden laajalevikkisen julkaisun 
mukana oman 8-sivuisen asiapitoisen 
tiedotelehdykkeen, jossa kerroimme 
golfharrastuksesta lukijoille. Pääsim-
me taloudellisesti plussan puolelle,  
kiitos yritysten, jotka mainostivat 
toimintaansa ko. julkaisussa.

Perusgolfarille tärkein tieto lienee 
golfkentän ajanvarausjärjestelmä, 
josta voit varata peliajan kentälle, toi-
seksi tärkeimpänä näkisin kilpailuka-
lenterin ja sen mukana kilpailutiedot-
teet ja osallistumisilmoittautumisen 
ja tulospalvelun.  Tulokset toivotaan 
nopeasti kisan päätyttyä myös nettiin. 
Seuran muu toiminta, kuten matkat, 
seniorit, juniorit ja valmennustoi-
minta on tietysti tärkeää monille ko. 
asioista kiinnostuneille. 

Nykyaikainen reaaliaikainen netti-
tieto tuo golfiin omat ongelmansa. 
Sen saimme kokea kuluneena kesänä 
ns. epäonnistuneina sääennusteina, 
jotka lupaa kisapäivälle sadetta, joka 
ei sitten toteudukaan.  Näin moni jät-

tää kilpailuihin osallistumatta sateen 
pelossa, näin kenttä jää vajaakäytöl-
le, koska se on varattu kilpailua var-
ten. Sääennusteita kannattaa seurata 
varauksellisesti ja kriittisesti. Oma 
vihjeeni on, että katsokaa ennusteen 
sademäärää millimetreinä, jos se on 
vain 1-3 mm, niin eihän sellainen sa-
de oikeaa golfaria juurikaan kiusaa.

Kuluneen kauden parannuksia on, 
että nettisivuiltamme löytyy nyt 
väyläkartat videoesittelyineen. Tu-
levaisuudessa yritämme saada tie-
dottamisen avulla kenttäämme ja 
seuran palveluita paremmin esille, 
joka toivottavasti näkyy positiivises-
ti myös kenttäyhtiön ja golfseuran 
taloudessa.  

Päätoiminen kentän toimitusjoh-

taja ja seuran toiminnanjohtaja Soili 
Pelkonen on avainasemassa ajatellen 
yhteisömme toimintaa, hänelle ja cad-
diemestareille voi kertoa mieleen tul-
leista kehittämistä vaativista asioista. 
Toivon, että jokainen kerigolfilainen 
myös aktiivisesti omissa piireissään 
kehuu kenttäämme ja klubitaloam-
me, että saamme lisää harrastajia ja 
greenfee -pelaajia tänne. 

Tiedotustoimikuntaan kuuluu al-
lekirjoittaneen lisäksi Hanna Juuti, 
Juha Pelkonen ja Matti Turtiainen, 
meihin voi myös olla yhteydessä tie-
dottamisen kehitysehdotusten mer-
keissä.  

Esa Juuti

tiedotustoimikunnan pj.

Tiedotustoimikunta

Kentällä työskentelivät kaudella 2018 Tapani Pih-
lasen johdolla Miika Kuutti, Ari Makkonen, Jaana 
Tihilä-Pihlanen, Juho Nykänen, Jere Ylikärppä, Roni 
Sairanen, Vili Värtinen ja Juho Kaasalainen. 

Caddiemasterin tehtävissä asiakkaita palvelivat 
Antti Liimatainen, Sanna Hirvonen, Konsta Tarna-
nen ja Eveliina Tirkkonen. 

Kiitos sekä henkilökunnalle että 
pelaajille sujuvasta yhteistyöstä, 

hyvää  talviaikaa kaikille!

Soili Pelkonen, toimitus- ja toiminnanjohtaja
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Kenttätoimikunta  -Kenttäarvio 2018

eteenpäin on menty
Viime vuonna julkaistu Golfpisteen 
kenttäranking toi meille kunniakkaan 
kolmossijan kategoriassa ”Kehitty-
nein kenttä”.  Ensi vuonna tehtävää, 
seuraavaa rankingia odotellessa on 
hyvä todeta jalkapallovalmentaja 
Antti Muurisen sanoin: ” Eteenpäin 
on menty”.  Kerigolfin jäsenille teh-
dyn järjestyksessään toisen ”Pelaaja 
ensin”-kyselyn perusteella kehitystä 
on tapahtunut monilla osa-alueilla. 

toiveita on toteutettu

Tämän vuoden heinä- ja syyskuussa 
tehtyyn sähköpostikyselyyn vastasi 
148 jäsentä. Vastausten perusteella 
kehittämistoimet ovat olleet oikean-
suuntaisia. Esimerkiksi arvostelun 
kohteena olleiden karheikoiden ar-
viot olivat reilusti viime vuotta pa-
remmat (suositteluindeksi 76->80). 
Karheikot leikattiin tänä kesänä hie-
man aiempaa lyhyemmiksi (44 mm) 
ja myös kuivuus hillitsi kastelun 
ulkopuolella olevien karheikoiden 
ruohon kasvua. Tämä vaikutti po-
sitiivisesti myös arvioitaessa pallo-
jen etsintäaikaa, mikä tietysti uusien 
sääntöjen myötä tulevilla kausilla on 
tervetullutta…

Viheriöiden arviot olivat lähes vii-
me vuoden tasolla. Heinäkuun arvi-
ot olivat kriittisempiä kuin syyskuun 
kyselyssä. Kuluneena kesänä kuivuus 
esti sen, ettei viheriöillä voitu aina 
leikata alimpaan mittaan, joka Keri-
golfin kentän nata-rölli seoksella on 
4 mm. Väylillekään ei aivan joka pai-
kassa kastelu yllä, joten muutamilla 
väylillä jouduttiin leikkuualuetta ka-
ventamaan. Väylät saivat kuitenkin 
edellisvuotta hieman paremman ar-
vosanan (suositteluindeksi 87->88).

kehittämistoiveita 
Avoimia kommentteja kyselyssä saa- 
tiin viime vuotta vähemmän. Yk-
sittäiset kehittämistoiveet olivat sa-
mankaltaisia kuin viime vuonnakin. 
Ja näin myös vastaukset komment-
teihin ovat pitkälti samat…

karheikot

Karheikot kärsivät paikoitellen kui-
vuudesta, joten piti tasapainoilla ruo-
hon hengissä pysymisen ja leikkuun 
välillä. Jo viime vuonna esillä ollut 
tarve hankkia ”semiraffikone” on 
edelleen toivelistalla.

tiiauspaikat

Alun perin hyvin (liian) pieniksi raken- 

nettujen tiiauspaikkojen kunnossapi-
täminen on vaativa homma. Tiimerk-
kien kierrolla pyritään kasvattamaan 
riittävä ruohopeite käytetylle alueel-
le oheisen kuvan mukaan.  Edelleen 
myös oikaistaan pari tiiauspaikkaa 
vuosittaisen työohjelman mukaan. 

ohjausnarut

Viheriöiden edustoja ja vieriä suo-
jataan edelleenkin kulkua ohjaavilla 
naruilla. Kyse ei ole meillä sen pa-
remmin kuin muillakaan kentillä 
kiusanteosta, vaan lähipelialueen 
kunnossapitämisestä. Muutamilla 
väylillä narujen vaikutus alkaa jo nä-
kyä, chippaamaan pääsee kunnolli-
sen ruohon päältä. 

Autojen käyttö lisääntynee jatkos-
sa, mikä voi entistä enemmän näkyä 

lähipelialueiden ruohopeitteessä. 
Ruoho painuu ja kasvukerros tiivis-
tyy, jos autoilla ajetaan viheriöiden 
ympäristössä. Märällä kelillä tapah-
tuu myös ”sutimista”, mikä näkyy 
erityisesti kaltevilla pinnoilla pitkään. 
Edestakaisin ajelu ja jyrkät käännök-
set rasittavat myös turhaan kenttää. 
Autojen ”turvarajaa” viheriöihin 
(25-30 metriä) on jatkossa syytä ko-
rostaa autoissa jo olevien ohjeiden li-
säksi muullakin ohjeistuksella, kuten 
monilla kentillä on käytäntönä.

puut ja kivet

Kenttäsuunnittelussa on aikoinaan 
pyritty ohjaamaan ja haastamaan pe- 
laajien pelistrategiaa puiden ja ki-
vien avulla muutamilla väylillä. Ne 
ovat osa Kerigolfin erityisluonnetta, 
vaikkakin niiden arvoa pelinautin-
non kannalta on kieltämättä joskus 
vaikea sulattaa. Kuolevia ja huono-
kuntoisia puita on poistettu ja pois-
tetaan edelleen, myös reuna-alueiden 
metsiköitä harvennetaan aika ajoin. 
Isompi kysymys on 1. ja 4. väylän 
kivien kohtalo. Tällä hetkellä niiden 
poistaminen ei ole suunnitelmissa, 
joten kiven takaa on edelleenkin 
lyötävä pallo tarvittaessa sivulle, jos 
eteenpäin ei pääse.

kustannustehokasta 

kentänhoitoa

Kuluneella kaudella kentänhoitoon 
oli käytettävissä suunnitellusti hie-
man enemmän henkilöresurssia, 
kuin edellisenä vuonna. Silti moneen 
muuhun kenttään verrattuna men-

Viheriöiden lähialue vaikuttaa usein merkittävästi tuloksentekoon. Siksi sitä 
on syytä varjella liialliselta kulutukselta.

Tiimerkkien siirtojärjestys.
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nään edelleen suhteellisen pienellä 
porukalla. Turha odottelu ei hyödy-
tä sen paremmin kentänhoitajia kuin 
pelaajiakaan, joten varhaisaamut 
ovat jatkossakin tehokasta työaikaa 
aina kukonlaulusta alkaen. Tavoit-
teena on, etteivät kentänhoito ja 
pelaajat juurikaan kohtaisi. Jos näky-
mättömyys ihmetyttää, niin aamuyön 
töiden jälkeen henkilökuntaa löytyy 
konehallilta, kentällä tehtävä työ on 

vain osa päivittäisiä rutiineja. 

talkoot apuna

Kentänhoidon tukena on edelleen-
kin ollut jäsenten aktiivinen osallistu-
minen talkoisiin. Kauden aikana on 
korjattu lyöntijälkiä, pesty ikkunoita, 
haravoitu piha-alueita, raivattu risuk-
koa, maalattu konehalli ja rakenneltu 
vähän siellä sun täällä… viimeisim-
pänä pelaamista selkeyttävä aita 8. 

väylän lammen rantaan. Suuret kii-
tokset kaikille talkoolaisille! 

Leppoisaa uuden 
kauden odottelua!

Pertti Vento, 
kenttätoimikunta
puh. 040 152 3544, 
pertti.vento@suursaimaa.com

Kerigolfin viikoittaisiin juniorihar-
joituksiin osallistui tänä kesänä ak-
tiivisesti 6-10 eri-ikäistä ja tasoista 
junioria. Harjoitukset pidettiin pro 
Tuomas Sistosen johdolla joko ran-
gella tai kentällä peliharjoituksina. 

Kauden aikana Juniori SaPKo 
D05 joukkue kävi tutustumassa la-
jiimme kahden tunnin ajan. Uusi laji 
sai lapsilta positiivista palautetta ja 
innostusta lajiin. Tätä on tarkoitus 
ensi keväänä jatkaa muiden joukku-
eiden kanssa. 

Seuramme junioreista kaksi; Eve-
liina ja Tomi osallistuivat golfliiton 
junior -toureille kesän aikana, siitä 
molemmat kertovat oman kokemuk-
sensa jäljempänä. 

Eniten pikkugolfareita tuntui 
harmittavan saman ikäisen peliseu-
ran puute, josta kaikki kannamme 
suurta huolta. Ilman innokkaita ju-
nioreita on vaikea saada lajillemme 
jatkuvuutta, josta kyllä itsekin Tomin 
mukana pelireissuilla liiton ja muiden 

vanhempien kanssa juteltuani voin 
todeta, että ongelma on kaikkialla 
sama ja pula junioreista tuntuu ole-
van kaikilla seuroilla. 

Golfliitolta on kyllä lisätty panos-
tusta juniorigolfin kiinnostuksen li- 
säämiseksi, viimeisimpänä draivia 
kouluun hanke, joka ymmärtääkseni 
on saanut hyvän vastaanoton kou-
luissa ja oppilaitoksissa. 

Kentän sijainnin vuoksi avainase-
massa junioreiden golfharrastuk- 
sessa ovat vanhemmat, joiden va-
rassa junioreiden kuljettaminen har-
joituksiin ja kierroksille on. Vuo-
rottelemalla perheiden kesken voi 
osittain keventää kuljettamisen taak-
kaa. Harjoitusten aikana vanhemmat 
voivat itsekin harrastaa, jos golf  ei 
ole vielä tuttu juttu, sitä pääsee kokei-
lemaan ja harjoittelemaan tai vaihto-
ehtoisesti voi lähteä vaikkapa lenkille. 
Kenttämme läheisyydessä on hienoja 
ulkoilumaastoja.

Ensi kesää odottaen 
Jorma Viinanen

eveliinan kausi 2018

Kausi 2018 oli vaikea ja haasteita 
täynnä. Alkukausi oli varsinkin koet-
televa, kun mikään ei tuntunut onnis-
tuvan ja kisat menivät kerta toisensa 
jälkeen huonosti. Ongelmaa oli toki 
lyönnissäkin hieman, esimerkiksi lä-
hestymiset olivat hankalia, mutta eni-

ten ongelmaa oli kuitenkin itseluot-
tamuksessa. Alkukesästä vahvuuteni 
oli avaukset, erityisesti draivit. 

Heinäkuussa kisoissa Viipurin 
Golfissa en asettanut itselleni juuri 
mitään tavoitteita pelin suhteen ja 
pidin hauskaa kentällä. Se toimi. 
Huonojenkin väylien jälkeen pystyin 
kokoamaan itseni. Loppukausi oli jo 
paljon helpompi ja kisoissakin alkoi 
tulosta syntyä. Lähipeli oli huomat-
tavasti parempaa loppukaudesta, 
mutta draivi puolestaan toi omat 
haasteensa peliin.

Itselleni päällimmäiseksi jäi mie-
leen tältä kaudelta Catmandoo Fin-
nish Junior Tourin karsinnat, jossa 
sijoituin kymmenen parhaan jouk-
koon ja sain sillä lunastettua paikan 
itselleni alkukauden kisoihin vuo-
delle 2019. Tämäkin asia todisti taas 

itselleni, että pitää luottaa itseensä, 
sillä syntyy tulosta. 

Toki mieltä lämmittäviä hetkiä 
olivat myös isin kanssa voitetut ava-
jais- sekä päättäjäisscramblet, nais-
ten seuranmestaruus sekä naisten 
reikäpelimestaruus, mutta paras oli 
ehdottomasti pikkusiskoni Pepin 
kanssa voitettu tutustuja-golfari-kisa 
kesäkuussa. Toivon, että siskoni nyt 
innostuisi hieman lisää ja muutaman 
vuoden kuluttua saisi isi etsiä itsel-
leen uutta paria scrambleen.

Hieman harmittaa, kun peli alkoi 
sujua juuri kun kausi päättyi. Mie-
luummin kuitenkin ehkä niin, että 
kauden voi lopettaa hyvissä mielin ja 
jäädä innolla odottamaan mitä tuleva 
kausi tuo tullessaan. 

Eveliina Tirkkonen

Junioreiden kausi 2018
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tomin kausi 2018

Pelasin kaudella golfliiton Future tour itä 
pojat 16 v. sarjaa, jossa kauden päätteeksi 
sijoitukseni oli kymmenes. Pelasin myös 
Junior Challenge tourin alle 21 v. sarjassa, 
jossa taso oli vielä liian haastava, mutta 
sitä varten harjoitellaan talvella ja ensi 
kesänä lisää.

Klubikisoista parhaiten meni SaPKo 
Golf  Open -kisa, jonka voitin. Paras 
suoritukseni oli minusta koululiikunta-
liiton sm-kilpailuiden 14 vuotiaitten pis-
tebogey sarjan pronssimitali Nokialla. 
Samassa kisassa olin scratch lyöntipelissä 
sijalla 7.

Minun tavoitteeni seu-
raavalle kaudelle ovat 
oman tason nosto, lyön-
tien tarkkuuden paranta-
minen ja Junior Future 
Tourin kokonaissijoi-
tuksen parantaminen.

Syksyisin terveisin 
Tomi Viinanen 13 v.

HIO 

Kerigolfissa tehtiin 
kaudella 2018 

kolme hole-in-onea

9.7. Pekka Pulkkinen
 väylä 12 

20.6. Anssi Virkki
 väylä 9

10.8. Pekka Selimaa
 väylä 16

27.7. Helena Sinisalo
 väylä 16

Ensimmäisen teki Anssi Virkki 20.6. väy-
lällä 9. Anssilla oli käytössä suorituksessa 
rauta 6. 

Toinen hole-in-one tehtiin 9.7. Tekijänä 
Pekka Pulkkinen Porvoo Golfista väylällä 
12, mailana Pekalla oli rauta 4. 

Kauden kolmas hole-in-one tehtiin 
27.7. väylällä 16. Holarin tekijänä oli He-
lena Sinisalo Golf  Talmasta. Mailana He-
lenalla oli käytössä Niken 5Q-puumaila. 
Hänen pelikaverinsa kommentoivat, että 
lyönti lähti erinomaisessa kaaressa ja meni 
yhden pienen pompun kautta kuppiin.

8

Kerigolf Onnittelee !
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Kentänhoito

tässä tiivistelmässä esitellään 
kentällä, lähinnä viheriöillä, tehtä-
viä toimenpiteitä. teksti on Suo-
men kentänhoitajien yhdistyksen 
(FGa) laatima ja tämä, sekä pal-
jon muuta mielenkiintoista löytyy 
myös verkosta (fga.fi). tutustu 
ja kertaa tietojasi, mitä, miksi ja 
milloin kentällä tehdään!

LeiKKUU
Pyritään pitämään pelipinta mah-
dollisimman tasalaatuisena ja siistin 
näköisenä. Leikattuna ruoho pysyy 
”nuorena” ja uusiutuu nopeammin 
korjaten pelaajista aiheutuvaa rasitus-
ta. Harvoin leikattu ruoho korsiintuu 
(kovettuu) ”vanhentuessaan”. Niin-
pä kuivina aikoina harvennetaan leik-
kuukertoja. Tällä pyritään estämään 
kasvin kuihtuminen.

Loppukaudesta leikkuukorko nos- 
tetaan 6-8 millimetriin, millä pyri-
tään ennaltaehkäisemään talvituho-
ja. Leikkuukorkeutta laskettaessa 
nyrkkisääntönä on, että ruohosta ei 
saa leikata enempää kuin 1/3 kerral-
laan. Tämä pätee lähinnä matalaan 
leikatuilla alueilla. Liian iso leikkuu-
korkeuden lasku kerralla aiheuttaa 
skalppeerautumista, joka johtaa kas-
vin erittäin hitaaseen toipumiseen 
tai pahimmassa tapauksessa kasvin 
kuolemiseen.

GrooMaUS, PYStY-
LeiKKUU, verKoitUS Ja 
HarJaUS
Kaikilla näillä toimenpiteillä on ta-
voitteena nostaa ruoho pystyyn, jol-
loin se kannattelee palloa paremmin. 
Tästä seuraa luonnollisesti nopeam-
mat viheriönopeudet. Pystyleikkuul-
la pyritään myös poistamaan ”yli-
määräistä” ruohoa, kylänurmikan 
siemeniä (rikkaheinä) sekä kuitua. 
Tätä toimenpidettä käytetään usein 
myös ennen hiekkakattausta autta-
maan hiekan painumista alas.

Pystyleikkuu myös agressivoi ruo-
hoa kasvamaan vaakatasossa, mikä 
siis auttaa ruohoa korjaamaan pelin 
aiheuttamia nurmettomia kohtia. 
Valitettavasti tämäkään toimenpide 
ei korjaa putoamisjälkiä, eli edelleen 
paras tapa pitää putoamisjäljet poissa 
on pelaaja, joka korjaa ainakin oman 
putoamisjälkensä viheriöltä!

HieKKaKattaUS eLi 
DreSSaUS
Tavoitteena puttialustan pysyminen 
tasaisena, kuidun hoito ja kasvupis-
teen suojelu matalissa leikkuukorke-
uksissa. Hiekkakattausta käytetään 
myös kylvön jälkeen siemenen peit-
tämisessä.

iLMaStUKSet
Tappi-/syväilmastus on ehdotto-
masti yksi tärkeimmistä golfkentän 

hoitotoimenpiteistä. Pelikauden ai-
kana käytetään pääosin 8 millimet-
rin paksuisia tappeja, joilla lyödään 
reikiä n.10-20 senttimetrin syvyy-
teen. Syksyllä ennen talven tuloa 
käytetään paksumpia, 12 mm tap-
peja. Ilmastuksen pääajatus on estää 
tiivistymistä viheriöillä ja näin pitää 
juurilla hyvä elintila pinnan alla. Sa-
malla veden läpäisykyky kasvaa, mikä 
taas helpottaa viheriön kuivumista 
sateen jälkeen takaisin niin sanotusti 
pelikuntoon.

Läpäisykyvyn paraneminen auttaa 
myös ravinteita pääsemään parem-
min pinnan alle juuriin, mistä kasvi 
ottaa suurimman osan ravinnos-
taan. Ruoho tarvitsee myös happea 
kasvaakseen, joten hyvin ilmastoi-
dun viheriön hapensaanti on taattu. 
Viilto-/pintailmastuksella pyritään 
hoitamaan viheriön pintaa sekä pi-
tämään auki syväilmastuksessa teh-
dyn reiän yläpää. Tämä takaa ilman 
liikkumisen. 

reiKien Ja tiiMerKKien 
PaiKan vaiHto
Pelaajista aiheutuva kuluminen ja 
stressi pyritään jakamaan mahdolli-
simman laajalle alueelle. Esimerkiksi 
viheriöllä uusi reiän paikka pyritään 
siirtämään riittävän kauaksi edellises-
tä. Näin edellinen alue saa rauhassa 
levätä ja toipua pelin aiheuttamasta 
stressistä.

KaSteLU
Lähtökohtaisesti kastelua tehdään 
tarpeen vaatiessa sääolosuhteiden, 
lannoitusten, kylvöjen sekä muiden 
hoitotoimenpiteiden mukaan. Hei-
nä pyritään totuttamaan siihen, että 
vettä annetaan enemmän kerralla ja 
harvemmin. Lyhyt ja tiheä kastelu to-
tuttaa ruohon juuret pintaan, minkä 
seurauksena kuihtumisen ja kuumi-
na hellepäivinä tuulikuivumisen riski 
kasvaa.

KUitUKerroS
Kuitu muodostuu kuolleesta ruo-
hosta ja orgaanisesta materiaalista 
nurmen pinnassa. Liian paksu kui-
tukerros haittaa veden ja ravinteiden 
kulkua juurille. Usein myös rankan 
sateen jälkeen kuivuminen on hi-
dasta ja peli pehmeän kuidun päällä 
tahmeaa. Kuivina ajanjaksoina kuiva 
kuitu päästää vettä läpi juurille erittäin 
huonosti, jolloin kuihtumisen riski 

Pelipinta pyritään pitämään mahdollisimman tasalaatuisena ja siistin 
näköisenä. Leikattuna ruoho pysyy ”nuorena” ja uusiutuu nopeammin 
korjaten pelaajista aiheutuvaa rasitusta. Kuivina aikoina harvennetaan 
leikkuukertoja. Tällä pyritään estämään kasvin kuihtuminen
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suurenee. Kuidusta on myös hyötyä. 
Sopiva määrä kuitua suojaa kasvus-
toa pallon putoamisjäljiltä ja muulta 
rasitukselta. Lisäksi, kun kuitua on 
sopiva määrä, palloon lyöty alakierre 
puree viheriöön paremmin.

JäLKien KorJaUS
Pallon putoamisjäljet viheriöillä ovat 
harmillisia niin pelaajille kuin kentän-
hoitajillekin. Pelaajille suurin haitta 
koituu kuoppaisesta viheriöstä, mis-
sä putti ei aina mene sinne minne 
itse yrittää. Kentänhoitajan painajai-
nen on taas ”rikkaheinä” nimeltään 
kylänurmikka. Korjaamaton pallon 
putoamisjälki aiheuttaa alkuperäisen 
viheriöheinän kuolemisen yhdessä 
yössä, ja sen tilalle pyrkii välittömästi 
kylänurmikka.

Kylänurmikka on luonnossa kas-
vava erittäin nopeasti lisääntyvä ruo-
holaji, jota esiintyy lähes jokaisella 
maailman golfkentällä enemmän tai 
vähemmän. Kylänurmikasta seuraa 
niin kosmeettista kuin fyysistäkin 
haittaa. Väriltään se on vaaleanvihreä 
tupsu, joka kasvaa hyvin usein huo-
nosti korjatussa tai korjaamattomas-
sa putoamisjäljessä. Kylänurmikan 
siementuotto on erittäin agressiivis-

ta, mutta talvea se kestää erittäin huo-
nosti. Lähes joka talven jälkeen nämä 
kylänurmikkakohdat ovat kuolleita ja 
lähtevät vajaa kuukausi myöhemmin 
kasvuun kuin rönsyrölli. Tämän seu-
rauksena keväällä kauden alkaessa vi-
heriöt ovat laikukkaat ja epätasaiset 

pelata. Vauhdikkaan leviämiskyvyn 
ansiosta kylänurmikka pyrkii laa-
jenemaan aina, kun sille annetaan 
mahdollisuus. Jokaisen pelaajan tu-
lisi aina korjata kaikki omat jälkensä 
kierroksen aikana!

Lyöntijälkien korjaus väylillä on yhtä tärkeää kuin greeneilläkin. Kerigol-
fissa korjataan lyöntijäljet väylillä erittäin kiitettävästi.

Vaihteleva pelikausi 2018
kulunut pelikausi alkoi aurinkoi-
sissa merkeissä toukokuussa ja ke-
vään nopea tuleminen sai pelaajat jo 
kyselemään kentälle pääsyä, vaikka 
lumi vielä osittain peitti pelialueita. 
Kausi avattiin helatorstaina 10.5. 
ja viimeisiä kierroksia pelattiin lau-
antaina 17.11., joten ihan reippaan 
mittainen kausi tänä vuonna oli.  
Toki marraskuussa kierrokset ovat 
yksittäisiä, aktiivisempi palaaminen 
loppui lokakuun puolella.
 
kierroksia kertyi hieman enem-
män kuin edellisenä vuonna, plussaa 
2% eli noin 500 kierrosta. Kaikkiaan 
pelattiin 17,5 tuhatta kierrosta, suu-
ria vaihteluita ei viimeisten vuosien 
aikana ole ollut. Touko- ja kesäkuus-
sa 2018 pelattiin aiempia vuosia 
enemmän, mutta heinäkuun helle 
oli hieman liian lämmintä pelaajille 
ja silloin jäätiin keskimääräisistä pe-
laajamääristä. 

Myös Kerimaan Lomakeskuksen 
ja Herttuan kiinni oleminen vaikutti 
varsinkin vieraspelaajien määrään. 

Perinteisesti näissä majoitusliikkeis-
sä on ollut myynnissä suosittuja ma-
joituksen ja pelaamisen yhdistäviä 
golfpaketteja.

kilpailukierroksia oli 90 enem-
män kuin vuonna 2017, yhteensä 

2099, joista 1516 jäsenten kilpailu-
kierroksia ja 583 vieraiden palaamia. 
Epäonneksemme sääennusteet lupa-
sivat useille kisapäiville ukkoskuuroja 
ja se verotti kilpailijoita. Usein sää oli 
huomattavasti ennustetta parempi. 
Pari kertaa ukkonen myös osui koh-
dalle kilpailupäivinä, jolloin kisoissa 
pidettiin taukoja ja odotettiin rinta-
man siirtymistä pois kentän alueel-
ta. Eräs kisaryhmä hakeutui tauolla 
suojaan paikalliselle huvilalle, jolloin 
mökin venäläiset asukkaat pyysivät 
sisään odottelemaan ja tarjosivat 
heille teetä.  

mistä seuroista eniten vieraita?

Rantasalmi Golf  (RanG)  371

Ulkomainen seura   234

Golf  Talma  (GT)  211

Karelia Golf   (KarG)  200

Imatran Golf   (IG)  158

Tarinagolf   (Tarina)  144

Viipurin Golf   (VG)  131

Revontuli Golf   (ReG)  118

Peuramaa Golf  Hj.  (PGH)  101

Kuvassa sekä avajaisscramblen 
että päättäjäiskisan voittaneet 
Eveliina ja Marko Tirkkonen.
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LyöntiPELiMEStAruuS
Miehet (36 reikää) 
1. Lasse Lipsanen
2. Roni Malkki
3. Olli Laamanen 

naiset (36 reikää)  
1. Eveliina Tirkkonen
2. Mari Virkki
3. Katja Turtiainen  

Seniorimiehet (36 reikää)  
1. Ari Malinen
2. Tommi Tikka
3. Alex Proskurov

Seniorinaiset (36 reikää)  
1. Reija Kinnunen
2. Jaana Tihilä-Pihlanen 
3. Marjaleena Rauma

Veteraanit (36 reikää)  
1. Aimo Rauma
2. Pentti Heinonen
3. Risto Paakkunainen

Onnittelut kaikille mestareille!

rEikäPELi:
Miehet: Tuomas Sistonen
naiset: Eveliina Tirkkonen 

JoukkuErEikäPELi: 
Olli Laamanen ja 
Lasse Lipsanen

Sioma Oy

Savonlinnan Golfshop Ky

P. Heinonen Oy

Citykukka

MPT Kuljetus Oy

Rengas-Savotta Oy

Saint-Gobain Finland Oy 

K-Rauta Savonlinna 

Savonlinnan Uusi Apteekki

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!

.. ..


