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Erikoinen golfvuosi 2020
Kesä 2020 jää varmasti kaikkien 
mieleen koronakesänä. Oliko se 
yksi ja ainutkertainen kesä vai 
toistuuko tämä useamminkin, sitä 
emme voi tietää. Epävarmuus on 
ilmeinen, sillä maailmankartta 
hehkuu jälleen punaisena tartun-
tojen lisääntyessä.

Onneksi Suomessa tartuntojen mää-
rä on tällä hetkellä hillitympi kuin 
muualla Euroopassa ja maailmalla. 
Nähtäväksi jää, miten tilanne meillä 
kehittyy talven aikana.

Viime keväänä jokainen odotti 
pelonsekaisin tuntein, onko pelaami-
nen mahdollista tiukkojen rajoitus-
ten astuessa voimaan. Golftoimiala 
sai laadittua yhteiset ohjeet kentille 
ja seuroille, kuinka järjestää palaami-
nen turvallisesti hygieniasta huoleh-
tien ja turvavälejä noudattaen. Tämä 
muodostuikin menestykseksi koko 
lajille. Tässä mitattiin golfareiden 
vastuullisuutta ja hyvin siinä kaikki 
onnistuivatkin.

Pelaajat ottivat uudet käytännöt 
kiitettävästi alusta alkaen uusiksi nor-
meiksi. Lipputanko pysyi paikoillaan 

ja bunkkerit tasoitettiin jaloin koska 
haravat puuttuivat. Olihan siellä 
huomauttamistakin, teipattujen ros-
kisten ympäristö rehotti tyhjistä pul-
loista, tölkeistä ja muista roskista. 
Kun tiukat rajoitukset sitten poistet-
tiin, ei roskaamista siinä määrin enää 
esiintynyt.

Vastuullisesta pelaamisesta ja oh-
jeiden noudattamisesta kuuluu oi-
kein suuri kiitos kaikille pelaajille. 
Asiat olisivat voineet mennä huo-
nomminkin eikä pelaaminen olisi 
ollut mahdollista.

Pyydänkin nyt nöyrästi kaikkia 
noudattamaan ohjeita ja määräyksiä 
koronan suhteen myös talven aika-
na, että ensi keväänä voimme jatkaa 
samaa turvallista pelaamista omalla 
kentällämme.

Tähän meillä on selvä tilaus, sillä 
pelikierrosten määrä kasvoi noin 
5000. kierroksella edellisvuodesta 
ja mikä ilahduttavinta, seuran jäsen-
määrä kääntyi kasvuun. Huolena on-
kin, miten saamme tämän kehityksen 
jatkumaan ja pystymme tarjoamaan 
tasapuolisesti kaikille haluamaansa 
toimintaa. On tärkeää, että kaikki 

pelaajat tuntevat kuuluvansa osana 
tähän yhteisöön ja nauttivat pelaa-
misesta joka kerta. 

Voimmekin miettiä, miten saam-
me onnistumaan oman ja toisten 
pelaamisen vieläkin paremmin. Ra-
kentavia ehdotuksia ja kommentteja 
saa ja kannatta antaa. Näin edesau-
tamme omaa ja toisten viihtymistä 
lajin parissa.

Arto Lipsanen, puheenjohtaja

Tiedostustoiminnassa tehtiin yhteis-
työtä Rantasalmigolf- ja Kartano-
golf-seurojen kanssa julkaisemalla 
yhteinen lehti keväällä. Virikkeenä 
tähän oli yhteinen elinvoimahanke 
sekä golfliiton tuki.

Some-maailmassa on havaittavis-
sa hienoista piristymistä, kun katsoo 
Kerigolfin facebook-sivuilla käyn-
tien ja julkaisujen määrää. Ehkä tä-
mä kertoo nuorentuvasta jäsenistös-
tä.  Muutoin tiedotustoiminnassa on 
menty perinteisillä linjoilla.

Golf-toimialan onneksi koronavi-

ruksen ja siitä aiheutuneen terveys-
riskin vaikutus kääntyi positiiviseksi 
kahdella tavalla. Harrastajien määrä 
lisääntyi huomattavasti ja tuloskort-
tien räpläämisen ja siitä aiheutuvan 
infektioriskin takia kilpailuissa siir-
ryttiin sähköiseen tuloskirjaukseen.

Tällaista kirjausmenettelyä olin jo 
pari vuotta sitten seuran kokoukses-
sa esittänyt, mutta eihän se silloin saa-
nut kannatusta ollenkaan. Nyt pakon 
edessä uudet asiat alkoivat kuitenkin 
sujua ja sähköiseen tuloskirjaukseen 
oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kil-

pailuissa pelaajien tuloksien seuraa-
mien reaaliaikaisesti lisää kilpailun 
jännittävyyttä, pidän tätä asiaa posi-
tiivisena.

Tiedotuksen kehittämistä varten 
tiedostustoimikunnan jäsenet Matti 
Turtiainen ja Juha Pelkonen laativat 
tiedotusstrategian, jota Kerigolfissa 
pyritään tulevaisuudessa noudatta-
maan.

Positiivin mielin eteenpäin!

Esa Juuti, tiedotustoimikunnan pj.

Tiedotuksen vuosi 2020
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Syys-
kokouksessa 
päätettyä
16 seuran jäsentä kokoontui 
sääntömääräiseen syyskoko-
ukseen klubille to 26.11.2020.

Kokouksessa käsiteltiin tulevan kau-
den toimintasuunnitelma ja budjetti 
sekä valittiin seuralle puheenjohtaja 
ja hallitus vuodelle 2021.

Puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti edelleen Arto Lipsanen.

Hallitukseen valittiin uutena jäse-
nenä Essi Pajunen. Erovuoroisista 
jatkamaan valittiin Pertti Vento, Esa 
Juuti ja Jorma Viinanen. Muut halli- 
tuksen jäsenet ovat Katja Turtiai-
nen, Anneli Puustinen, Timo Viro, 
Heikki Tynkkynen ja Lauri Vanni-
nen.

Lisäksi hallituksen kokouksiin 
osallistuvat kapteenit Tuula Karjalai-
nen ja Olli Laamanen sekä sihteerin, 
rahastonhoitajan ja toiminnanjohta-
jan roolissa Soili Pelkonen.

Perusjäsenmaksut aikuisilta 85€ ja 
junioreilta 45 € säilyivät ennallaan. 
Kausijäsenten maksuihin tehtiin pie-
ni korotus ja ne ovat aikuisilta 60 € 
ja junioreilta 40 €.

Yläkuva: Seuran järjestämä Range Party 
-tapahtuma syyskuussa sai hyvän vastaanoton.
Kuvassa Marja Appelroth chippaamassa.

Alakuva: Elinvoimaa Järvi-Suomen golfkentille 
-hankkeessa mukana olevien seurojen puheen-
johtajat Ari Korhonen RanG, Paavo Tervonen KGOLF 
ja Arto Lipsanen KeG tapasivat kesän mittaan ja 
pelasivat pj-cupin, jonka vei tänä vuonna nimiinsä 
Ari Rantasalmelta ja sai voitostaan 
muistoksi pokaalin.
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Mitä kymmenessä vuodessa tapahtuikaan?

4

Kerigolf ry juhli vuosi sitten 30-
vuotista taivaltaan. Juhlavuosi sä-
vytti monin tavoin kautta. Onnek-
si kaikki tapahtui viime vuonna. 
Siinä laajuudessa kuin juhlimme, 
ei koronan vuoksi olisi voitu nyt 
toimia. Seuran täyttäessä 10 vuot-
ta ja 20 vuotta koottiin toiminnas-
ta historiikit. Jossain vaiheessa 
tehdään seuraava historiikki. 
Ehkäpä uudessa muodossa.

Mitä on tapahtunut viimeisten kym-
menen vuoden aikana?  Katson näi-
tä vuosia  omasta näkökulmastani. 
Golfkenttä on kokonaisuus. Ei ole 
toimintaa ilman kenttää ja päinvas-
toin. Puurot ja vellit sekoittuvat jos-
kus. Kerigolf  Oy vastaa ulkoisista 
puitteista. Toiminta on Kerigolf  ry:n 
vastuulla.  Monien vaiheiden ja vaike-
uksien jälkeen valmistui uusi klubita-
lo. Sen omistaa Kerigolf  Oy, joka on 
myös hankkinut yhtiön omistukseen 
kentän ja oheistoimintojen tarvitse-
mat maa-alueet kokonaisuudessaan.

Pelaamisen kannalta on golfkenttä 
meille tärkeä. Kentän kunto on jatku-
va puheenaihe. Taloudelliset resurs-
sit vaikuttavat asiaan. Luonnon olo-
suhteet merkitsevät myös paljon.

Uuden klubitalon valmistuttua 
muuttui myös väylien pelaamisjär-
jestys. Vaatihan se totuttelua aloittaa 
kierros entiseltä kymppiväylältä. Vai-
keahko väylä. Viime vuonna väylät 
myös nimettiin. Ykkösväylä on ken-
tän suunnittelijan mukaan Freamin 
kivet.

Reilu kymmenen vuotta sitten Ke-
rigolf  ry:n jäsenmäärä oli hieman yli 
tuhat. Surutta kehuimme olevamme 
alueen suurin urheiluseura. Jäsen-
määrä on sen jälkeen laskenut mm. 
ikääntymisen ja poismuuttojen myö-
tä. Se on ollut 700 – 800 välillä, mutta 
tänä vuonna jäsenmäärä nousi hie-
man ja on nyt 815. Ehkäpä olemme 
edelleen suurin. Päättyneenä kautena 
pelaamassa oli ilahduttavasti uusia 
pelaajia, eri ikäisiä. Haastavaa on 
nyt, miten heidät saadaan pysymään 
mukana. Toivon, että suhtaudumme 
myönteisesti ja kannustavasti uusiin 
golfareihin. Jokainen meistä on aika-
naan ollut samassa tilanteessa.

Kerigolf  ry:n toimintaa on leiman-
nut aktiivisuus ja monipuolisuus. 
Syys- ja kevätkokousten ohella on 
järjestetty koulutusta, kilpailuja ja 
tapahtumia. Toimintahan on toimi-
joidensa näköistä. Niistä nousevat 
esiin naisten tapahtumat ja senio-
reiden toiminta. Ne eivät toteudu 
itsestään, vaan tarvitaan aktiivisia 
tekijöitä. Mukaan tarvitsemme uusia 
henkilöitä.  Erityiskiitoksen saa risu-
ryhmä, joka jaksaa ahertaa joka kau-
della. Tulokset näkyvät kenttäalueen 
avartumisella.

Digitaalisuudesta on golfkentillä 
tullut arkea. Merkittävä osa mm. pe-
liaikojen varauksista ja aikojen vah-
vistamisesta, ilmoittautuminen kil-
pailuihin sekä tapahtumiin tapahtuu 
netin kautta. Erityisen suosittua on 
ollut kilpailutuloksien seuranta netin 
kautta. Tuloskortti on saanut kilpaili-

jan digitaalisesta sovelluksesta. Toki 
on myös niitä, jotka luottavat enti-
siin käytäntöihin. Kerigolfin nettisi-
vuja on jatkuvasti kehitetty. Niiden 
ja Facebook -sivujen kautta jaetaan 
ajankohtaista tietoa. Toivoisin, että 
kerigolfilaiset pyytäisivät Facebook 
-kavereitaan sivujemme seuraajiksi. 

Moni asia on säilynyt onneksi en-
nallaan, jopa voimistunut. Golfin 
arvostus terveys- ja sosiaalisten omi-
naisuuksien ansiosta on lisääntynyt. 
Lajiin liittyneet golfmyytit ovat vä-
hentyneet. Laji on saanut koronakau-
della paljon uusia harrastajia. Golf  
pelasti monen pelaajan koronakesän. 
Sai liikkua luonnossa turvallisesti ja 
pelata tuttujen sekä uusien pelaajien 
kanssa. Näkemykseni on tietysti sub-
jektiivinen. Lyhyessä kirjoituksessa 
voin vain sivuta muutamia asioita. 
Mietinkin, mikä olisi näkökulma, jos 
haastateltaisiin seuramme toimin-
taan vaikuttaneita henkilöitä. Niitä-
hän on tietenkin päättävissä elimissä 
olevat, mutta myös monia muita. 

Tuulikki Kosonen

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



T E E K E R I   syKsy 2020   n E T T I5

Eveliina Tirkkonen
Kausi 2020 oli varmasti monelle mie-
leenpainuvin kausi vähään aikaan. 
Onneksi tässä lajissa on helppo pi-
tää huolta turvallisuudesta, niin tämä 
poikkeustilanne ei juurikaan vaikut-
tanut omaan treenaamiseen. Kilpai-
lukausi jäi kuitenkin melko lyhyeksi 
tänä vuonna, kun kilpailuja saatiin al-
kaa pitämään vasta kesäkuusta eteen-
päin ja viimeiset juniorikisat olivatkin 
jo elokuun lopussa. 

 Talvella kävin treenaamassa Mik-
kelissä pron luona noin kerran kuu-
kaudessa. Teimme selkeän harjoi-
tussuunnitelman, jonka avulla sain 
lyöntiin enemmän toistettavuutta ja 
tarkkuutta. Alkukausi lähtikin hyvin 
käyntiin ja odotukset olivat korkeal-
la. 

Kun viimein kesäkuussa pääsi kil-
pailuihinkin, lyönnin varmuus näkyi 
tuloksissa. Kauden puolessa välissä 
alkoi kuitenkin tulla haasteita ava-
uksien kanssa sekä lähipelissä. Ava-
uksilla oli välillä vaikea päästä hyvin 
peliin, joka vaikeutti sitten lähesty-
mistä. Lähipelissä eniten haasteita 
tuotti chippaaminen.

 Tällä kaudella kävin Future Tourin 
kilpailuja, joka on toiseksi korkein ju-
niorikiertue Suomessa. Korkeimmal-
le juniorikiertueelle eli Finnish Junior 
Tourille pääsy olisi vaatinut joko toi-
sen sijan tai voiton jossakin Future 
Tourin osakilpailussa, mutta kuten jo 
mainitsinkin kausi oli haasteellinen ja 
noille sijoituksille ei ylletty. 

Pelasin kesäkuun lopussa Kotkassa 
Kymen Golfin kentällä SM -kisoissa 
21 -vuotiaiden tyttöjen sarjassa. SM-
kisoissa kaikki pelasivat kaksi päivää 
ja kymmenen parasta jatkoi kolman-
nelle päivälle. Ensimmäinen kierros 
oli tasaista tekemistä ja ensimmäisen 
päivän jälkeen olinkin kymmenen 
parhaan joukossa, mutta toinen päivä 
oli hieman haasteellisempi itselleni ja 
en lopulta päässyt enää kolmannelle 
päivälle. 

 Tänä kesänä oli erityisen mukavaa, 
kun myös pikkusisko Peppi innostui 
enemmän golfista. Loppukaudesta 
hänkin sai tasoitusta hieman pudo-
tettua ja innostus sen kun kasvoi. 
Haaveena olisi vielä saada sisko 
innostumaan kilpailemisesta niin 

päästäisiin käymään yhdessä kisa-
matkoilla. 

 Vaikka tämä kausi ei täysin täyttä- 
nytkään odotuksia niin voin silti jää-
dä hyvillä mielin odottamaan mitä 
kaikkea uutta tuleva kausi tuo tul-
lessaan. 

 
Eveliina Tirkkonen

Kausi alkoi vaihtelevasti. Pelasin 
pojat Elite (21v.) -sarjaa. Kisoissa 
menestys oli ajoittain ihan hyvää ja 
välillä jäi parantamisen varaa. Kesän 
paras sijoitus Elite -sarjan kisoissa 
tuli Karelia golfissa, jossa olin 5. tu-
loksella 81 +9 paariin. Klubikisoissa 
Kerigolfissa tuli hyvää menestystä lä- 
pi kauden.

Kesällä pääsin Vierumäelle kolme- 
päiväiseen SM -kisaan, jossa valmen-
taja Tuomas Sistonen oli ensimmäi-
sen päivän mukana. Siellä kilpailu 
pelattiin valkoisilta tiiltä. Kierros-
tulokset olivat 79, 89 ja 85 eli +37 

lyöntiä paariin, sijoitus 41.
Pääsin tänäkin vuonna Vierumä-

elle golfin yläkoululeireille ja myös 
Golfliiton Itä-Suomen Talent-ryh-
mään. Molemmat tuovat harjoitte-
luun monipuolisuutta ja vaihtelua. 

Oma ennätykseni tänä vuonna 
Kerigolfin kentällä oli 76 lyöntiä kel-
taisilta. Tasoitukseni on tällä hetkel-
lä 5,7 (kauden alussa 12,8). Talvella 
keskityn fysiikkatreeniin ja odottelen 
uutta kautta alkavaksi.

Tomi Viinanen

Tunnelmia kaudelta 2020
Tomi Viinanen:
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Villen paluu kilpailuihin
Villen jalka vihdoinkin pelikun-
nossa ja pitkä odottelu päättyi 
viime keväänä. Tarkoitus oli osal-
listua kaikkiin E—Tourin 
osakilpailuihin.

Kevään ensimmäiset kilpailut pe-
ruuntuivat koronan vuoksi, kuten 
Kerigolfin kisa kesäkuun lopulla. 
Osa kilpailuista siirtyi myöhempään 
syksyyn. Kerigolfin kisa siirtyi suo-
raan ensi vuoden kesäkuulle.

Seuraavaksi vuorossa oli SM-
lyöntipelikisat 15-18.7.2020  Etelä-
Pohjanmaan Golf   Ruuhikoskella, 

jonne E-yleiseen sarjaan pääsi 12 
parasta ilmoittautunutta tasoituksen 
mukaan. E-Yleinen sarja pelattiin 
tavanomaisesta poiketen kaksipäi-
väsenä, kun varsinaisten sarjojen 
cut-raja oli leikannut osan pelaa-
jista pois. Ville joutui jännittämään 
osallistumisoikeutta viimeiseen asti 
ja lopulta osallistuminen varmistui 
kymmeneksi parhaimpana. Se ei kui-
tenkaan Villeä huolestuttanut, sillä 
pelattiinhan kisat takatiiltä.

Hienoa oli taas katsella Villen toi-
mintaa kisamoodissa eikä kisojen 
painoarvo tuntunut häiritsevän yh-

tään. Eka päivä ja tulos 96 lyöntiä 
varmisti pääsyn kuumaan ryhmään 
Teron ja Peten kanssa. Perässä pelasi 
vain kaksi parasta naisten- ja miesten 
ryhmää. Toisen päivän tuulosparan-
nus, 93 lyöntiä takasi SM-pronssimi-
talin kolmen lyönnin erolla  seuraa-
vaan pelaajaan. Voittaja Tero Peltola 
ja hopealle Petri Takkunen.

Ensi kesänä on tarkoitus jatkaa 
samoilla tavoitteilla. Päätähtäin SM-
kisat heinäkuussa ja oman seuran 
kisat kesäkuussa.

Caddie Arto Lipsanen

E-Tourin kisoja pelattiin   
Heinäkuussa: 
E-Tour 1 Sea Golf  Rönnäs, 
SCR-tulos 91 ja 3. sija
Elokuussa: 
E-Tour 3 Tarinagolf, 
SCR tulos 89 ja 5. sija

E-Tourin kokonaisranking 2020 

SCR-Sarja

1. Tero Peltola
Tarinagolf  90 pistettä
2. Oskari Rantannen
Tawast Golf  87 pistettä
3. Ville Lipsanen
Kerigolf  77 pistettä 

Net-Sarja

1. Hannu Eronen 
Keimola Golf  80 pistettä
2. Viille Lipsanen 
Kerigolf  59 pistettä
3. Oskari Rantanen 
Tawast Golf  52 pistettä

Kerigolfissa 
pelatiin ajalla 

1.5.-16.11. eli

199
päivää

Pelikierroksia

kaudella pelattiin yli 

22.000
mikä on  

5000
enemmän kuin 

viime kaudella 

Jäseniä 

seurasamme 

815
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Kerigolfin juniorit harjoittelivat tä-
nä kesänä aktiivisesti kahdessa eri 
ryhmässä pro Tuomaksen johdolla. 
Niin kilpailevat nuoret kuin ”pikku-
junnutkin” harjoittelivat ahkerasti 
iloisella mielellä ja omaan silmääni ai- 
nakin edistystä tapahtui molemmissa 
ryhmissä. 

Ensi kauteen olisi ajatus jatkaa kah- 
della ryhmällä, joka palvelee hyvin 
kaikkia junnuja. Osanottajia ryhmäs-
sä oli parhaimmillaan 12 ja keskiar-
vona 8 harjoittelijaa, joka on jonkin 
verran enemmän kuin edellisvuonna. 
Eli golfin noste lajina näkyi myös ju-

nioripuolella. Kilpailijat Tomi, Eve-
liina ja Ville pärjäsivät minusta hyvin 
kisoissaan. Tomi jatkaa Vierumäen 
yläkoululeiritystä ja Team Finland 
akatemiaa Kuopiossa ensi kaudella. 

Kesällä järjestettiin junioreiden tu- 
kikilpailu, jossa osallistujamäärä 
jäi hieman vaatimattomaksi, mutta 
toivottavasti ensi vuonna saadaan 
enemmän porukka mukaan, kun 
kuitenkin palkinnot olivat huippu-
tasoa.

Kiitos kaikille yrityksille, jotka 
osallistuivat junioreitten tukemiseen 
mainostaulun kautta!

Junioritoimikunta 2020

Kiitos!

Ensi kautta odotellen 
Junioritoimikunnan puolesta 
Jorma Viinanen

KErigOlfin JuniOriTOiminTaa TuKEmaSSa:
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Seuran kilpailukausi 2020
Viime keväänä golfkauden käyn-
nistyessä ilmassa oli varmasti 
monenlaisia mietteitä, kuinka 
koronavirus vaikuttaa tulevaan ja 
nimenomaan rakkaaseen harras-
tukseen golfiin. 

Toukokuun loppupuolella päästiin jo 
kuitenkin ensimmäisen kerran ken- 
tälle ”numerolappu” rinnassa ava-
jaisScramblen merkeissä 76:n parin 
voimin. Tulosten kirjaukseen tuli uu-
tena lisäyksenä mobiilinen tuloskort-
ti Nexgolf- sovelluksen muodossa. 
Suurelle osalle tulosten kirjaaminen 
mobiilisti perinteisen tuloskortin 
täyttämisen sijaan aiheutti aluksi har-
maita hiuksia, mutta useamman käyt-
tökerran jälkeen rutiini alkoi tässäkin 
hommassa löytyä. Se, että onko tulos 
nopeampi tai helpompi kirjata pela-
tun väylän jälkeen korttiin vai puhe-
limeen, on varmasti makuasia, mut-
ta ainakin tulosten kirjaaminen itse 
kierroksen jälkeen klubilla nopeuttaa 

ja helpottaa toimiston väkeä. 
Täksi vuodeksi saimme myös uu-

den tasoitusjärjestelmän. Nykyinen 
menetelmä, jolla tasoitus määritel-
lään, on mielestäni kohtuullisempi ja 
kertoo tarkemmin, kuinka tasoi-
tuskierrokset ja kilpailut ovat viime 
aikoina sujuneet. Kaikki kierrokset 
kannattaa tallentaa, jolloin tasoitus 
pysyy ajantasaisena. 

Kesäkuussa kilpailtiin reikäpeli-
mestaruuksista. Uutena tulokkaana jo 
perinteisten reikäpelimuotojen li-
säksi pelattiin joukkuereikäpeli se-
kaparein, joka sai lämpimän vas-
taanoton.

Elokuun alussa järjestettiin tuo-
reiden golfareiden tapahtuma, jossa 
he pääsivät kilvoittelemaan yhdeksän 
reiän verran. Seuran lyöntipelien 
mestaruuskisat oli hajautettu kah-
delle eri viikonlopulle. Innokkaim-
mat pystyivät urakoimaan molem-
pina viikonloppuina. Osallistujia oli 
kiitettävä määrä jokaisessa sarjassa, 

mutta lisääkin pelaajia mahtuisi mu-
kaan.

Erilaisia kilpailuja meillä Kerigol-
fissa järjestettiin hyvä määrä aina lo-
kakuun alkuun asti, jolloin pelattiin 
vielä puheenjohtajan sunnuntaisc-
ramblet 4.10.2020. Tässä kohtaa 
kiitokset kaikille kilpailuiden järjes-
täjille kuin  myös osallistujille.

Scramblet ovat ehdottomasti se 
suosituin pelimuoto kilpailuissa, ne 
saavat hyvin osanottajia kerta toisen-
sa jälkeen. Voihan tässä pelimuodos-
sa antaa paineet kaverille, jos itsellä 
ei satu lyönti olemaan sinä päivänä 
kohdillaan. Muita ehdotuksiakin 
pelimuodoista ja ideoita kilpailuihin 
otetaan mielellään vastaan esimier-
kiksi sähköpostilla clubhouse@ke-
rigolf.fi 

Hyvää joulunodotusta kaikille!
Lauri Vanninen

Kilpailutoimikunta
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Aloitettuaan golfharrastuksen ja saatu-
aan greencardin kesällä 2010, on Arto 
Pekkinen pelannut vuodesta 2011 lähti-
en Kerigolfin kentällä yli sata kierrosta 
joka pelikaudella. Tänäkin vuonna Arto 
on pelannut Kerigolfin väylät pelkästään 
harjoittelukierroksilla 132 kertaa. Lisäksi 
golfkierroksia on kertynyt kilpailuissa ja 
ulkomaiden kentillä, joten kierrosmäärä 
tänä vuonna on yhteensä yli 200.

Kruununa tähänastisella uralla voi pi-
tää hole in one -suorituksia, joita Arto on 
tehnyt peräti viisi. Aikamoinen ihme ja 
erinomainen saavutus lajissaan, sillä suu-
rin osa golfin harrastajistahan ei onnistu 
tekemään yhtäkään hole in onea. 

Arton holareista neljä on tullut Ke-
rigolfin väylillä ja yksi Kuubassa. En-
simmäinen niistä tuli jo vuonna 2012 ja 
toinen vuonna 2015. Nämä ensimmäiset 
holarit tulivat väylällä numero 14, joka 

on nykyään numero 5. 
Vuoden 2017 Kuuban matkan mu-

kavaksi muistoksi Varaderon kentällä 
tuli kolmas holari. Seuraava onnistumi-
nen tulikin sitten 2019 taas Kerigolfis-
sa väylällä 9. Viimeisin hole in one on 
kuluneelta kesältä kotikentän väylällä 
numero 5. Kolmen viimeisen Kerigol-
fin kentällä tehdyn holarin palkintona 
on siis ollut paikallisen rengasliikkeen, 
Rengas-Savotan, lahjoittamat uudet ren-
kaat Arton autoon.

Arton kanssa yhdessä pelanneet ja 
miehen tuntevat ymmärtävät, miten tä-
mä on mahdollista. Onnistuminenhan 
lähtee riittävän usein ja samalla tavalla 
tehdystä suorituksesta. Tavoitteellisesti 
ja ajatuksella pelaten tulee myös tulos-
ta, sen myöntänevät skiniporukassa ja 
muissa kisailuissa mukana olleet.

11.7. Arto Pekkinen KeG 
 väylä 5

22.5. Aimo Rauma KeG 
 väylä 9

9.9. Asta Malinen KeG 
 väylä 9

6.8. Maarit Ahlqvist KeG 
 väylä 9

16.7. Lasse Hätinen ReG 
 väylä 16

Kerigolf Onnittelee !

HIO 

Kerigolfissa 

tehtiin 
kesällä 2020 

viisi 
hole-in-onea

Ahkeruus palkitsee golfissakin, 
sanoo viiden holarin mies
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Golfkentän karu vuosi jää historiaan
Kerigolfin kenttä, kuten monet 
muutkin golfkentät, koki kovia 
viime talvena. Kenttähenkilökun-
nan kovan työn ansiosta ruoho 
vihersi kuitenkin jo loppukau-
della. nyt toiveissa on normaali 
runsasluminen talvi.

Viime talven sääolot olivat Suomessa 
poikkeukselliset. Lunta Itä-Suomessa 
saatiin ajoittain ja lähinnä nimek-
si, mutta sitäkin enemmän taivaalta 
vihmoi vettä läpi talven. Kun vesisa-
teen perään piti pakkasta, jäätyi vesi 
painanteisiin. Seuraukset näkyivät 
ikävästi golfkentällä, kun keväällä 
monella väylällä ison osan ruohosta 
havaittiin kuolleen.

”Suurin syy tuhoon oli jääpolte”, 
sanoo Kerigolfin kenttämestari Ta-
pan Pihlanen. ”Paikoitellen väylillä oli 
jäätä 10-15 senttiä. Ei tällaista vahin-
koa ole meillä tullut kertaakaan tällä 
vuosituhannella.”

Jääpolte tuhoaa heinän totaalises-
ti, kun olosuhteet ovat hapettomat. 
Käytännössä jääpoltteen tuhoaman 
osan voi korjata ainoastaan uudel-
leenkylvöllä, mutta siinäkin on omat 
haasteensa. Kuollut heinä estää sie-
menten itämisen siihen asti, kunnes 
kuollut kasvusto on lahonnut tar-
peeksi ja uudet siemenet pääsevät 
kiinni kivennäismaahan. 

”Pystyleikkasimme ja kylvimme 
tuhoutuneet kohdat alkukesästä uu-
delleen, vaikka tiesimme, että itämi-
nen voi olla huonoa. Muokkauksella 
itämisen voisi varmistaa, mutta väyliä-

hän ei voi muokata mustalle mullalle, 
sillä niiden pitää olla pelattavissa koko 
kauden”, Pihlanen sanoo.

”Viheriöt sen sijan kuntoutuvat 
yleensä nopeasti, kun pintaa rikotaan 
ja kasvukerros ilmastoituu.”

Kenttämestari kiittelee pelaajia 
ymmärryksestä haasteellista tilan-
netta kohtaan, joka oli myös monilla 
muilla Itä-Suomen kentillä. Myös 
kenttätoimikunnan puheenjohtaja 
Pertti Vento sanoo, että pelaajat ym-
märtävät hyvin kentän hoidon haas-
teet.

”Väylien ja viheriöiden hoito mo-
nivaiheinen prosessi. Ennen pelaa-
misen aloittamista pitää olla monta 
toimenpidettä tehtynä. Ja sama tie-
tenkin syksyllä, enne talven tuloa on 
ehdittävä tekemään tietyt toimenpi-
teet kentällä.”

RisuRyhmä taas vauhdissa

Viime vuosina leudontuneet talvet 
ovat tuoneet uutta haastetta Kerigol-
fin kentän hoitoon. Syksyt ovat pitkiä 
ja kosteita, mikä lisää kasvitautien ris-
kiä väylillä ja griineillä.

”Nyt marraskuun kelit ovat olleet 
oikeastaan pahimmat mahdolliset. 
Kentällä jouduttiin käyttämään kas-
vinsuojeluaineita tavallista enem-
män”, Pihlanen sanoo.

Kerigolfin kenttä on varsin metsäi-
nen ja puusto haastaa paitsi pelaajat 
myös kentän hoidon. Vankat kasvus-
tot väylien ympärillä estävät tehokasta 
ilman liikkumista ja sen eteen tehdään 
vuosittain töitä.

Pertti Vento kehuu Pekka Räinän 
vetämän ”risuryhmän” työtä, joka nä-
kyi tänäkin syksynä konehallin edus-
talle kerättynä kerättynä hakkeeksi 
päätyvänä risuröykkiönä.

”Tämä on sitä talkootyötä, jota 
golfkentällä aina tarvitaan”, Vento 
muistuttaa.

Risuryhmän työ näkyy pelaajille 
muun muassa siinä, että varsin usein 
väylän ulkopuolelle päätyvä pallo löy-
tyy helpommin. Tämä taas sujuvoittaa 
peliä, mikä näkyykin jo nopeutuneita 
kierroksina.

Metsäalaa kentällä on noin 15 heh-
taaria eli varsin mukavasti, kun ver-
rataan keskimääräiseen suomalaiseen 
metsätilaan, jonka pinta-ala on noin 
30 hehtaaria. Käytännössä Kerigol-
fin metsätalous, jos sellaisesta halu-
taan puhua, on jatkuvan kasvatuksen 
metsätaloutta.

”Puustohan halutaan pitää puisto-
maisena”, Pertti Vento sanoo.

Viitisen vuotta sitten kentän alu-
eella tehtiin vähän isompi hakkuu, 
ja tulevana talvena näkyvin harven-
nus tehdään väylän 13 oikean reunan 
männikössä, jos talven sääolosuhteet 
ovat suotuisat.

”Sitä harvennetaan, mikä helpot-
taa jonkin verran pelaamista ja samal-
la väylän reuna-alueen ruohon kasvu 
paranee”, Vento sanoo. 

vanhan ajan 

talvea toivotaan

Hankalasta alusta huolimatta kenttä-
henkilökunta sai Kerigolfin kentän 
loppukaudelle varsin hyvään kun-
toon. Kaksi pystyleikkausta ja kylvöä 
vihersi väylät ja griinit, ja elokuusta 
alkaen kenttä oli jo normaalissa kun-
nossa. Nyt kenttämestarin toiveissa 
on ”vanhanaikainen” talvi.

”Pari viikkoa kuivaa pakkaskeliä, 
että pinnat jäätyisivät ja sen jälkeen 
muutaman kymmenen sentin lumi-
kerros kevääseen asti. Silloin kentän 
säilymiselle hyvässä kunnossa olisi 
parhaat edellytykset”, Tapani Pihla-
nen sanoo.

Ensi keväänä ennen pelikauden 
avausta myös muut seuran jäsenet 
kuin risuryhmäläiset pääsevät talkoi- 
lemaan kentän kunnostuksessa. 
Pertti Vento kertoo, että keväälle on 
suunnitteilla isommat talkoot, jossa 
kenttä siivotaan pelikuntoon. Pork-
kanana talkooväelle tarjotaan mah-
dollisuutta päästä päivää muita aiem-
min pelaamaan kentälle.

Golfkentän hoito vaatii kunnon koneet. Talvea vasten koneet on puunattu ja 
huollettu kunnolla, esittelee kenttämestari Tapani Pihlanen..

10
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Pertti Vento (oik.) ja Pekka Räinä (kesk.) mittasivat kentän kehittämissuunnitel-
maa varten mm. kentän tiestön pituuden. Tapani Pihlanen kiittelee talkootyö-
tä kentän hoidossa.

”Lisäksi otamme ensi kesänä käyt-
töön väyläkummi-järjestelyn. Väylil-
le nimetään kummit, jotka hoitavat 
väyläänsä huolehtimalla pienistä asi-
oista, kuten tiiauspaikkojen siistey-
destä ja vinoon menneistä vesiesteen 
tolpista”, Pertti Vento kertoo.

Kentän kehittämissuunnitelma

Yli 30 vuoden ikä alkaa painaa Ke-
rigolfin kenttää. Yhtiön edustajat ja 
kenttätoimikunta ovat tehneet syksyl-
lä kenttäkatselmuksen, jossa on kar-
toitettu niin lyhyen kuin pitemmänkin 
tähtäimen toimenpidetarpeita. 

lyöntipaikoilla on paikoin pin-
tojen oikaisutarvetta ja muutamilla 
väylillä tiipaikkoja pitäisi yhdistellä ja 
laajentaa niiden kunnossa pysymisen 
turvaamiseksi ja hoitotöiden helpot-
tamiseksi.

väylät kaipaavat kuluneimmilta 
osiltaan lisää kasvukerrosta ruohon 
kasvun parantamiseksi. Lisäystä teh-
dään vuosittain syysilmastoinnin yh-
teydessä. Yksittäisissä, pienialaisissa 
kohteissa voi myös siirtonurmi tulla 
kyseeseen. Myös vesitaloutta on pa-
rissa kohteessa tarpeen parantaa sa-
laojitusta uusimalla. 

kaRheikoissa on kentän rungon 
painumisesta syntyneitä kuoppia, 
ja savolaiseen tapaan myös kiviä on 
noussut pintaan, mikä haittaa raffien 
koneellista hoitoa.

viheRiöiden rakenteet ovat iän 
myötä painuneet ja kasvukerrokset 
tiivistyneet. Ruohopeitteen lajikoos-
tumusta ei voida täydennyskylvöillä 
juurikaan muuttaa, joten kehittämis-
suunnitelmassa varaudutaan joiden-
kin viheriöiden peruskorjaukseen. 
Peruskorjaus on kallis operaatio ja 
edellyttää tilapäisen viheriön raken-

tamista pelikaudeksi. Toimenpiteiden 
perustaksi on otettu näytteitä, jotka 
on analysoitu Englannissa.

hiekkaesteiden kunnostus on 
myös suunnitelmassa. Joissakin on 
tarvetta laajentaa estettä niin, että 
niiden koneellinen hoito olisi mah-
dollista. 

vesiesteiden reunat ovat ajan mit-
taan rehevöityneet ja ruoppaus alkaa 
olla ajankohtaista. 

teiden kokonaispituus kentällä on 
3.7 kilometriä.  Tiestöstä on kentän 
alueen jyrkimmät mäet ja kuluneim-
mat kohdat kirjattu suunnitelmaan. 
Klubitalon ympäristöstä teineen ja 
pysäköintialueineen  on tehty erilli-
nen suunnitelma ja laskelmat. Tämä 

kokonaisuus on kustannuksiltaan niin 
suuri, että sen toteutus edellyttää eril-
listä rahoitusta.

Kentällä olevien puiden osalta 
mennään vuosi kerrallaan. Puiden 
kasvukuntoa tarkkaillaan ja kuolleet/
kuolevat puut poistetaan tarvittaes-
sa. Strategiset, peliä ohjaavat puut/
puuryhmät pyritään säilyttämään ja 
tarvittaessa korvaamaan. 

Yhtiön hallitus käsittelee suunni-
telman ja   päättää toimenpiteiden 
aikataulun, laajuuden ja rahoituksen. 
Kehittämissuunnitelman aikajänne 
on vähintäänkin 5-6 vuotta, ja var-
sinkin pelaamiseen vaikuttavat toi-
met, kuten viheriöiden peruskorjaus, 
harkitaan tarkoin.
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Linnun Raimon linnunpöntöt

12

raimo lintu rakensi ja huolsi 
useita kymmeniä linnunpönttöjä 
Kerigolfin alueella.

Kentällämme ympäröivä luonto ja 
siihen liittyen luontoarvot yleensäkin 
ovat merkittävässä roolissa. Siivek-
käiden viserrys varsinkin keväällä tuo 

kentällemme lisää viihtyvyyttä. Kun 
Raimo viime keväänä menehtyi eikä 
ole enää pöntöistä huolehtimassa, 
päätimme Immosen Heikin kanssa, 
että linnunpönttöperinnöstä huoleh-
ditaan.

Pöntöt on nyt kerätty pois puista ja 
puhdistettu. Meillä on tarkoitus kun-
nostaa ne talven aikana. Pieni osa hy-
vin palvelleista pöntöistä oli tullut jo 
tiensä päähän ja jäävät pois käytöstä. 

Heikki onkin suunnitellut hieman 
uudistuneen rakennelman ja teemme 

uusia pönttöjä talven pimeinä päivi-
nä huoltohallilla. Tavoitteena on, että 
kauden alussa meillä on pesäpaikka 
vähintään sadalle lintuparille.

Lokakuussa kiertelimme Heikin 
kanssa etsimässä Raimon asentamat 
pöntöt huoltoa varten pois ja lähes 
kaikilta väyliltä niitä löytyikin. 

Etsintäkierroksella päätimme jul-
kistaa tarkkasilmäisille pelaajillemme 
kilpailun: 

”arvaa kuinka monta 
linnunpönttöä oli asetettu 

väylälle 18?”

Lähimmäksi arvanneet saavat pal-
kinnoksi hienon linnunpöntön. Jos 
oikeita vastauksia tulee useita, niin 
arvomme kolmelle onnekkaalle pal-
kinnot. Laita 15.1.2021 mennessä 
arvauksesi tai varma tietosi sähkö-
postilla clubhouse@kerigolf.fi ja 
viestin otsikoksi Linnunpönttö. 

Juha Pelkonen

Osallistu 

kilpailuun!
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Yleinen LP
1. Lauri Vanninen, 150
2. Lasse Lipsanen, 163
3. Olli Laamanen, 166

Naiset LP
1. Eveliina Tirkkonen, 160
2. Mari Virkki, 190
3. Katja Turtiainen, 225

Seniorinaiset LP
1. Virkki Mari, 172
2. Kinnunen Reija, 183
3. Suhonen Susi, 199

Veteraanit
1. Malinen Ari, 166
2. Lipsanen Arto, 168
3. Immonen Heikki, 168

Seniorimiehet
1. Tikka Tommi, 159
2. Hirn Marko, 173
3. Turunen Sami, 174

Onnittelut 2020 mestareille!

Kiitos kuluneesta kaudesta,
keväällä taas startataan!


