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Tässä Golfklubi saunarakennuksineen ja
terasseineen ulkopuolelta.

Ja sama klubi sisäpuolelta. Täällä sitten
tapaamme syyskokouksen ja pikkujoulun
merkeissä.

Pauli Lampinen on touhua täynnä oleva mies Kuortane
Golfin taustalla. Tekemistä on ainakin viime kesänä riittänyt. Sama tahti jatkuu todennäköisesti myös tulevana
suvena.

HUH - HUH
Pauli Lampinen

Seuran johdossa puuhamiehen roolista nähtynä ja koettuna voin
vilpittömästi todeta
että olihan tämä
huh-huh - elämämme kesä. Vertaistaan ei näillä kulmilla ole koettu!
Vuoden 1998 ”alkuräjähdyksestä”
lähtien olemme odottaneet kenttämme
valmistumista. Tuo päivä koitti vihdoin
perjantaina 12.7.2002. Aamu ei ottanut
tuolloin kuitenkaan valjetakseen, vaan
klo 8, kun “nolla-ryhmämme” ampaisi innostuneena pelaamaan ja tutkailemaan
kenttäämme yhdessä naapuriseuran
johdon (EPG) kanssa, taivas syyti vettä
parissa tunnissa peräti 27 mm! Peli oli
mitä oli ja kenttä lainehti vettä! – Tätäkö
tämä on sitten koko loppukauden? Eihän nyt toki! Kun kello tuli 12, niin aurinko, leppeä tuuli sekä toimivat kuivatusjärjestelmät olivat tehneet työnsä. Neitseellinen, kaunis kenttämme oli valmis
vastaanottamaan pelaajansa!
Kentän virallinen avaus suoritettiin
loistavissa olosuhteissa monikymmenpäisen yleisön seuratessa juhlallisuuksia, nauhojen leikkausta, puheita, samppanjan poreilua ja tietenkin avauslyöntiä jonka suoritti itseoikeutetusti kunnallisneuvos Rauno Myllymäki. Seuraavina vuorossa olivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilmari Niemelä ja Suuri Innoittajamme Arto Hakorinta. Paikkaan,
johon Raunon avaus lensi, tullaan pys-

tyttämään ”Raunon Raudus” merkiksi tuleville polville. Kesällä 2003 näet tuon
pyhän puun sijainnin. Mainittakoon vielä, että puun paikka tulee olemaan säteensä linjassa raffissa, oikealla puolella.
Kauden mittaan kenttäämme kierrettiin ahkerasti. Yhteensä kierroksia oli
5100, joista vieraspelaajakierroksia oli
noin 1800. Avajaiskisat pidettiin 27.7 tiiviissä yhteistyössä Eliittikisa-organisaation kanssa. Tuolloin syntyi myös kenttäennätys. Tuloksen 73 ( +3/par) löi naapuriseuran guru Mikko Autio JsG. Ensimmäisen kiinnityksen seuramestaruuteen teki puolestaan vakuuttavalla tavalla Juha Virtanen. Hänen nimensä tullaan
kirjoittamaan ensimmäisenä tulevaan
kiertopalkintoomme Kuortane Kannuun.
Seuratoimintaamme sekä viihtymistämme kotikentällämme edesauttaa
merkittävissä määrin myös puitteet, jossa vietämme yhteistä aikaamme. Klubimiljöömme ”tupsahti” kuin varkain mittoihin, joista monet muut seurat voivat
vain uneksia. Viihtyisä, maukkaasta ruuasta sekä palvelusta kiitelty klubitalomme järvenrannassa terasseineen, saunoineen sekä edullista majoitusta tarjoava Golfhouse-majataloineen luovat huikeat viihtymisen ja golf-fiiliksen elementit.

tamme asustaa kuitenkin Etelä-Suomessa. Tervetuloa bongaamaan tämä
ihanuus!
Ensimmäinen kautemme oli kaikin puolin onnistunut, operatiivinen toiminta sujui yllättävänkin hienosti, mutta
kaudesta on myös opiksi otettavaa. Tulevissa julkaisuissamme sekä web-sivullamme (www.kuortanegolf.fi) voit seurata ”matkaamme kohti yhä ylevämpiä
päämääriä”. Pitkiin talviuniin ei siis ole
aikaa, uusi kevät koittaa yllättävän nopeasti.
Onnelliseksi lopuksi toivon että
voimme yhdessä viettää menneen kaltaisia pelikesiä, rennon reippaassa, iloisessa ja mutkattomassa hengessä yhteisestä harrastuksestamme nauttien.
Turha tärkeily ei kuulu Kuortane Golfin
toimintafilosofiaan jatkossakaan.
Tässä vaiheessa haluan vielä lausua Suurkiitoset kaikille jäsenpelaajillemme, seuratoiminnassa venyneille
sekä yhteistyökumppaneillemme kuluneesta kaudesta. Hommat pyörivät vain
Teidän myötänne jatkossakin. Nähdään
7.12 syyskokouksen ja pikkujoulun merkeissä. Tervetuloa!

Seuramme 2-vuotispäivään
(23.10) mennessä joukkomme on kasvanut jo yli 600 jäsenen suuruiseksi, joista Kuortanelaisia ja ”kesäkuurtanelaisia”
on noin 200, mutta suurin osa joukois-

Joskus oli kiire.

KuortaneGolf ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 7.12 klo 17 Golfklubi Kuharannassa. Vierteenmäentie 89, 63130 Kuortane.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
KuortaneGolfin iloluonteinen pikkujoulu vietetään syyskokouksen päätyttyä klo 18.30 alkaen samassa paikassa, eli Golfklubilla. Seura
tarjoaa jäsenistölleen Jouluista Hirvisoppaa, iloista yhdessäoloa golf-pelien, jouluisen ja vähän muunkin musiikin sekä muisteloiden
merkeissä. Tervetuloa koko tonttujoukko! Ilmoittaudu ennakkoon kuortanegolf@kuortanegolf.fi tai tekstiviesti 0400 520 316.
PS. Jos haluat paljon joululahjoja, tutustu pikkujoulussa KuortaneGolfin ikiomaan löytökoriin. Löytökori sisältää golffareiden jälkeensä
jättämiä erilaisia esineitä ja ne jaetaan nyt pois. Ensimmäiset saavat parhaat ja arvokkaimmat palkinnot.
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SENIORIT
ASIALLA

Tarmo Rasku on ilmavoimien majuri evp ja on harrastanut golfia lähes koko pienen ikänsä. Tämä kesän hän toiminut kentän valvojana ja muistelee seuraavassa
vanhoja tapahtumia nuoruudestaan ja viime kesän golf-käytöstä.

Mauri Makkonen

Kuortane Golf ry:n jäsenmäärä on ylittänyt 600 rajan. Tämän myötä senioreiden määrä on noussut jäsenistössä
niin suureksi, että heille päätettiin perustaa oma toimikuntansa.
Senioreihin kuuluvat automaattisesti seuran kaikki yli 50-vuotiaat
naiset ja yli 55-vuotiaat miehet.
Erllistä liittymis- tai jäsenmaksua
ei siis tarvita. Seniorit järjestäytyivät 15.8.2002 pitämässään ensimmäisessä kokouksessaan ja toimikuntaan valittiin puheenjohtajan lisäksi Tuula Rasku ja Seppo Hyyppä Seinäjoelta sekä Heikki Jaskari
ja Jussi Kukkola Kuortaneelta.
Lokakuussa pidetyssä toisessa
senioreiden kokouksessa päätettiin mm. seuraavaa:
• Talviharjoittelukausi aloitetaan
12.1.2003 Kuortanmehallissa. Päivä on sunnuntai ja kellonaika 20 21. Kertamaksu on 3,5 €, joka
maksetaan opiston neuvontaan.
Harjoitukset jatkuvat 13.4.2003
saakka.

• Talvikaudella järjestetään ainakin yksi luento, jonka pitää Veli
Matti Arponen. Aiheena on golfin
pelimuodot, tasoitus- ja pb-laskelmat. Alustava aika on sunnuntaina 26.1.2003 kello 18.30 Osuuspankilla.
• Tavoitteena on saada myös
yleisöluento kaikille golfista kiinnostuneille. Luennoijaksi pyydetään Lassi Tilanderia, jolla on varsin kattava kokemus maailman
golfkentistä.

Jatkuu harmaalla pohjalla
seuraavalla sivulla >>>>>
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VALVOJAN TÄHYSTYSPAIKALTA
Tarmo Rasku

HISTORIAN HAVINAA
Otin Kuortaneen golfkentän valvojan tehtävät vastaan heinäkuun
lopulla, jonka jälkeen olenkin tullut
monille pelaajille tutuksi. Minulla oli
ilo tutustua pelaajiin, jotka muodostuivat Kuurtanehen ”nokiottista”, lähiseudun ja muun Suomen vieraspelaajista. Itse koin tärkeäksi sen,
että tunsin entuudestaan 60 -luvun
loppupuoliskolta useita golfinpeluun
aloittaneita “kuurtanelaasia”. Vanhoja Nokiottan aikaisia tapahtumia
muistellessamme oli silmiinpistävää
ja rentouttavaa, että valvoja tunnettiin, eikä tullut mitään ongelmia kuullun ymmärtämisessä
tai
yhteisen
tervallamaustetun sävelen
löytämisessä.
Jos silloin 60-luvun lopussa olisimme palokunnan poikaosaston
porukassa Hietakankaan Eskon ja
Nummelan Pekan kanssa puhuneet
golfkentästä, joka tulee Mäyryn kylän keskeiselle peltoalueelle, meidät
olisi suoraan ohjattu vähintäänkin
Törnävälle. Mutta niin vain on aika
kulunut ja Kuortaneella on pelattu
ensimmäinen kesä ikiomalla golfkentällä.
En voi olla mainitsematta mukavaa yksityiskohtaa, joka liittyy silloisen kotini ”Nokiottan” naapuriin.
Talossa toimi silloin Kuortaneen kunnantalo, jossa työskenteli kunnansihteerinä kaikkien tuntema Myllymäen Rauno. Rauno hurahti useiksi vuosiksi tenniksen pariin. 4-peliporukan tapasin usein vuosien varrella Urheiluopiston ns. johtajan
(Lähdesmäen Matin) kentällä. Porukassa pelasi edellämainittujen lisäksi Hakorinnan Arto, Liinamaan Tapani ja Vehniän Harri. Tänään
kunnallisneuvoksena ansaittuja
eläkepäiviään viettävä samainen
Myllymäen Rauno on ensimmäise-

nä golf-kautenaan pelannut kentällä
yli 100 päivänä ja tasoitus on putoamassa alle 30.
HUOMAUTETTAVAA
Aloituslyöntipaikoilla törmäsin aivan liian usein korjaamattomaan
lyöntijälkeen.
Jouduin jopa
huomauttamaan lähes singelin
tasoituksella pelaavalle ryhmälle
korjaamisesta, vaikka olin esitellyt
itseni ja seisoin 5 metrin päässä
”rikospaikalta”.
Suurin
syy
laiminlyöntiin ei ole useinkaan pelkästään lyöjän vaan myös
kanssapelaajat voivat edesauttaa korjaamisen ”unohtamisessa” esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
• Seuraava lyöjä on usein
jo asettamassa omaa tikkuaan ruoholle, eikä näin anna
edellälyöjän rauhassa korjata lyönnin jättämää jälkeä. Korjaus tehdään
aina yksittäisen lyönnin jälkeen, eikä
niitä kerätä yhteen korjaustalkoiksi.

oman pallon luokse. Jos ruohotupsu
lensi muutaman metrin päähän
lyöntisuuntaan, oli suuri houkutus
jättää paikkaus tekemättä, koska
kanssapelaajat olivat jo etenemässä kaukana edessä katseet omassa
pallossa. Mikäli kanssapelaajat
noudattaisivat tarkasti etikettiä “ensimmäisenä lyö kauimpana lipusta
oleva pelaaja, eivätkä muut pelaajat
saa edetä lyöntipaikan etupuolelle“
ei paikkauksen tekijälle tulisi niin kiire ja huolellisen korjaamisen jälkeen
pelaaja olisi hyvin muiden pelitahdin
mukana.
Greeniosumien korjaamisessa
oli eniten huomauttamista. Lyönti,
joka osuu suoraan ilmassa greenille,
on monelle aloittelevalle ja enemmänkin pelanneellee aina huippusuoritus, jolloin onnenhuumassa
unohtuu se jäljen korjaus. Ei sitä
muuten oikein voi ymmärtää! Etiketin mukaisesti ei saa lähteä greeniltä
ennen kuin viimeinenkin on putannut
pallon reikään. Yleensä jäljet
viheriöllä paikataan heti sinne tulles-

• Aloituslyöntipaikalla ilmenee
myös tahatonta epäkohteliaisuutta,
joka vaikuttaa jälkien korjaamisen
unohtumiseen. Maahan osunutta
lyöntiä aletaan heti porukalla analysoimaan, jolloin lyönnin tekijä siirtyy
tuskaisena omalle bagilleen.
Golfetikettiin kuuluu seurata kaikki avauslyönnit 45 asteen kulmassa takaoikealla. Onhan samalla
useampi silmäpari seuraamassa
pallon lentorataa. Vasta sen jälkeen,
kun kaikki ovat avanneet ja viimeinenkin jälki korjattu, siirrytään kaikki
yhdessä bageille ja jatketaan peliä
kehuen muiden hyviä avauksia.
Väylillä jälkien huolimaton korjaaminen johtui usein kanssapelaajien
yli-innokkaasta kiiruhtamisesta

Nämä herrasmiehet tietävät kuinka
golfkentällä käyttäydytään.

sa. Kun osa kanssapelaajista on vielä chippaamassa, eivät jälkien
korjaajat vielä häiritse heidän peliään
omalla liikkumisellaan. Kaikkien pelaajien pallojen ollessa greenillä
rauhoitutaan
seuraamaan
puttauksia. Lisäkilpailuna voisin suo-
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sitella harjoituskierroksen yhteyteen
(voittajalle esim. ”uppotukki ” klubilla) kisaa, jonka voittaa eniten muiden jälkiä korjannut pelaaja.

KUORTANE GOLFIN JUNIORIT
Pasi Puttonen on Kuortaneen urheiluopiston liikunnanopettaja, jonka vastuualueea
on mm. palloilu. Kesän aikana Pasi on ohjannut kuortanelaisia - ja muualta Suomesta
tulleita junioreita golfin pariin.

Vaaratilanteita ei tietooni tullut
kuin muutama. Niistä selvittiin säikähdyksellä, kiitos pelaajille ja yläkerran Herralle. Noudattamalla annettuja turvallisuusohjeita ja muistamalla mitä 200 km/h lentävä pallo
aiheuttaa, voi jokainen pelaaja välttyä vahingoilta.

Edessä oleviin hartioihin luottaa myös
Kiinan keihäänheittäjien olympiajoukkue. Kari Ihalainen lähtee nimittäin
valmentamaan kyseistä joukkuetta
tämän lehden ilmestymisen aikoihin.
Hyvää matkaa ja tuo kalliita tuliaisia.

Klubihenki on seurassa hyvällä
mallilla. Jos vähänkään olen oppinut
tuntemaan klubilla tapaamiani pelaajia, ei tällä saralla ole tulevaisuudessakaan mitään ongelmia.
Kentällä kävi ilahduttavan paljon
vieraspelaajia. Keskusteltuani heidän kanssaan kommentit kentästä ja
koko klubimiljööstä olivat pelkästään
positiivisia.
Meidän kaikkien klubipelaajien
pitää rohkeasti olla myös kiinnostuneita heidän puheistaan ja kuunnella mitä heillä on sanottavaa omasta
seurastaan ja kotikentästään. Aina
ei ole tarvetta kehua omaa kenttää,
koska kenttä tekee sen jo puolestamme.
Lopuksi haluan erityisesti kiittää
kenttähenkilöstöä, caddieita, klubiravintolan henkilöstöä ja tietenkin
Paulia ja hänen kauttaan molempien -ry:n ja Oy:n toiminnassa olleita
pyyteettömiä vapaaehtoistyön puurtajia. Lopetankin usein käyttämääni
sanontaa lainaten: Alles gut - kaikki
hyvin.
Ensi kesänä teemme kaiken vielä paremmin.

musten perusteella on
Uuden lajin tuleminen
kerholle tarvetta varmasti
Kuortaneelle on otettu riemyöskin ensi keväänä, silmusta kiljuen vastaan
lä
antaahan
talvimyöskin junioreiden toiharjoittelun jatkona kauden
mesta. Kuortaneen ja lähialussa ulkona todellisissa
seudun nuoret ovatkin keolosuhteissa tapahtuva
sän aikana olleet aktiiviohjattu harjoittelu varman
sesti mukana pelaamassa
pohjan kesän pelisekä seuran järjestämissä
Iloisia golfaajia
kierroksille.
harjoituksissa ja tapahtu- Leppälän koulusta
missa. Meistä monet ovat Kuortaneelta.
ihailleet noiden kentällä
Kentän avoimet ovet
pelaavien ”Paarneviikkien ja 15. kesäkuuta oli kävijämäärältään
Taikereiden” luonnollisen sulavia positiivinen yllätys. Erityisesti juniolyöntejä. Osa kentällä nähdyistä reiden suuri osuus todistaa golfin
pelaajistammehan ovat kooltaan kiinnostavan ja sopivan kaikenvain juuri ja juuri omaa bagiänsä ikäisille. Sama havainto tehtiin myös
Kuortane Golfin junioripäivillä 15.9,
isompia.
jolloin ilmaisen päivän aktiviteeteistä
Menneen kesän 2002 alussa jär- oli nauttimassa niin suuri määrä
jestettiin jo toistamiseen koululaisten junioreita, että kaikki lyöntipaikat olikesäloman golfkerho. Kaksi kertaa vat käytössä koko harjoitteluajan.
viikossa kokoontuvassa porukassa Junioripäivän osallistujien kesken
oli monia golfiin innostuneita ”van- arvottiin ilmainen junioripelioikeus
hoja” tuttuja ja myöskin uusia golfin kaudelle 2003. Onnetar suosi Tuoparissa aloittelevia junioreita. Koke- mas Yli-Opasta.

>>>>>> seniorit jatkuu
• Kaudelle 2003 varattiin
senioreiden pelipäiväksi tiistai.
Lähtöajat ovat kello 9 - 10 ja 17 18. Tulloin pidetään harjoitusten lisäksi myös kilpailuja.
Tiedottaminen senioreille hoidetaan seuralehden kautta. Lisäksi
julkaistaan ilmoituksia tarpeen mu-

kaan Ykköset-, Viiskunta- ja Ilkkalehdessä.
Toivotan senioreille hyvää
lopppuvuotta kuntoilun merkeissä.
Tammikuussa tervetuloa joukolla
opiston harjoituksiin. Siellä viimeistään selviää harjoitustoiminnan
puitteet tarkemmin, muistuttaa puheenjohtaja Makkonen lopuksi.

Moni juniori ja vanhempi on huomannut golfin yhteydet osana muiden lajien harrastamista. Golfiin kuuluva keskittyminen, tyyneys ja rauhallisuus sekä käyttäytyminen ovat
omiaan missä tahansa lajissa ja
arkielämässämmekin. Yhteydet muihin lajeihin ja arkipäivän kohtelias ja
muut huomioon ottava käytös on
huomioitu myös koululaisten keskuudessa. Syksyn aikana kävikin
Kuortaneen ja Alavuden seudulta 10
ala-asteen 4-6 luokkaa tutustumassa golfin pelaamiseen.

Pasi lyö hienosti ja koululaiset ovat
hämmästyneitä.

Toimikuntien puheenjohtajat
•Junioritoimikunta:
Pasi Puttonen, 040 58 50 505
• Kenttätoimikunta:
Kari Yli-Opas, 0400 861 977
• Kilpailu-ja tasoitustk:
Jaakko Vehkaoja, 0400 264 616
• Senioritoimikunta:
Mauri Makkonen 06 525 4363

Keksi lehdelle nimi - kilpailu
Mikä lehdelle nimeksi? KuortaneGolf jäsenlehti ei kuulosta kovin mukaansatempaavalta, eikä edes kovin hauskalta. Mutta tähän te, arvoisat golf-seuran
jäsenet, saatte sanoa painavan sananne. Lähettäkää ehdotuksenne lehden
uudeksi nimeksi osoitteella kuortanegolf@kuortanegolf.fi tai tekstarilla numeroon
0400 520 316. Muistakaa mainita myös nimenne. Paras ehdotuksen tekijä nimittäin palkitaan maailmanympäri... eikun isolla juomalla pikkujoulussa, jossa uusi
nimi siis julkistetaan. Nyt siis koko jäsenistö keksimään lehdelle kunnon nimeä.
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Kuortane Golf Oy:n hallitus on osakehinnoittelun osalta tehnyt päätöksen, jonka mukaan
päättyneen osakeannin jälkeen hintoja korotetaan +30%.
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Herra Ikiliikkuja on koonnut tähän palstaan kaiken sen
mukavan, jota kentällä on tapahtunut tämän syksyn aikana ja myös sen mitä on odotettavissa vuonna 2003.

Osakeantimme jatkuu 31.12.2002 saakka, jossa…
VELATTOMIA OSAKKEITA MYYNNSSÄ ENTISIN HINNOIN.
• C-Osake vain 1750 €, joka sisältää yhden
pelioikeuden.
• B-Osake vain 5100 €, joka sisältää kolme (3)
pelioikeutta, joista yhden voi vaihtaa päiväkohtaisiksi pelilipuiksi (40kpl).
- tämä osake soveltuu erinomaisesti, perheille,
yhteisöille sekä firmoille.
Toimiessasi heti, saat osakkeellesi välittömästi
mittavan + 30%:n arvonnousun!
C-osakkeita on myynnissä 150 kpl ja B-osakkeita vain 12 kpl. Kun edellä mainitut osakkeet
tulevat myydyksi, on koossa 400 pelioikeutta
ja kenttämme on täysi. Pelioikeuksissa on muuten edulliset alle 300€:n hoitovastikkeet, eikä
muita maksuja!
Mieti myös tätä:
• Mikäli pelaajalla ei ole osaketta Kentällemme, tulee hänen maksaa aina päiväkohtaisesti
Greenfee-maksu, jonka hinnan hallitus määrittelee vuoden vaihteen jälkeen, kun anti on päättynyt (26€).
• Kun pelaat kentällämme yli 10 kierrosta/kausi, tulee osake jo tässä vaiheessa edullisemmaksi!
On siis edullista ja järkevää olla KuortaneGolf
Oy:n omistajaosakas.

VALOMASTO
• Harjoitusalueemme on saanut
syksyn mittaan melkoisen maamerkin,
elikkäs sinne pystytettiin kenttätoimikunnan puheenjohtajan Kari Yli-Oppaan äärettömällä (Karilla on A-oikeudet sähkö- ja Paulilla ravintolapuolella) ammattitaidolla ja peräänantamattomuudella 12 metrin mittainen valopylväs. Se on varustettu kuudella tehokkaalla halogeenivalaisimella.
• Valaistuksen ansiosta voidaan
niin kevään kuin syksynkin pelikautta
jatkaa yömyöhään. Hienoa!

HIIHTOSTADION
• Vuodenvaihteen jälkeen tullaan
lumiolosuhteiden niin salliessa rakentamaan latuverkosto. Sprinttiladun
(luistelu ja perinteinen) pituudeksi saadaan noin 2,5 km. Juhlava hiihtostadion on jo valmiina - ja valaistuna range-alueella.

MEHUA JA SOPPAA
• Talviviikonloppusin on mitä mukavin tulla hiihtelemään miellyttävän
kumpuilevalle radallemme. Klubimme

palvelee tuolloin hiihtomajana, jossa
on tarjolla soppaa, mehua, jäähän tehty reikä avantouimareille ja sauna päälle. Tarkkaile jäsen- ja lehti-ilmoittelua.
Peruskunnosta huolehtiminen on tärkeää!

alueelle. Alue vapautui pelikäyttöön, koska golf-yhtiö hankki uuden maamassojen käsittelyalueen 8- tiialueen takaa.
Ompahan myös paremmin poissa silmistä.

LISÄPROFIILIA 3-VÄYLÄLLE
VANHA KANTATIE 66
• Klubille johtava tie kunnostetaan talven aikana ja elämme toivossa, että öljysora päällyste tulisi kruunaamaan tarpeellisen tieremontin jo tulevana suvena. Remontti komistaa
koko aluetta ja antaa myös miellyttävän kuvan runsaslukuisille golf-turistiporukoille. Ja oman jäsenistön autot
eivät ole päivittäisen tärinän kourissa;
meillä kaikillahan on aina kiirus pelaamaan ja kotiin. Tämä on palvelua jos
mikä. Kiitos päättäjille hienosta ja ripeästä päätöksenteosta.

• Lokakuun 12. päivänä istutettiin
väylän oikealle reunamalle 20 puuta käsittävä komia pihlajalehto. Ei puusto
draivia häirää, kunhan pysyy edes semiraffin puolella... Puut on istutettu myös
siten, etteivät latvustot tule koskaan kasvamaan yhtenäiseksi esteeksi hienojen
lyöntiemme tielle griiniä lähestytäessä...
No, se on niin paljon lyönnistä (lue tuulesta) kiinni osuuko vai eikö. Puut on
tuettuja ja tämän johdosta pelaaja saa
vapaan dropin, jos svingi oletettavasti
satuttaisi niitä. Ota droppi.

LISÄTIIALUE

KIRKKOVENEEMME AHTOJÄISSÄ

• Kakkosen keskimmäinen tiialue
on ollut kovalla koetuksella, sillä sen
koko on ollut aivan liian pieni suhteessa pelaajamääriin. Tämän johdosta
kenttämestarimme rustasi uuden tiialueen nykyisen keskitiin vasemmalle
puolelle, maamassojen säilytyspaikan

• Talven tulo yllätti rajuudellaan venevastaavan ja jäädytti pitkän veneemme tiukasti syleilyynsä. Yksi ilta siinä
meni isolta porukalta sitä irti hakatessa.
Talteen vene saatiin ja ehjänä. Muistithan muuten nostaa veneesi talviteloille? ... Niin ja laiturin??

AMMATTIMAINEN HAASTE
Timo Keskinen

Kenttien hoitajat kohtaavat aina
haasteen. On tuotettava turnauskestävä ja terve viheralue. Golfkenttien viheriöiden, väylien ja lyöntipaikkojen on selviydyttävä parhaalla mahdollisella tavalla raskaasta ja kuluttavasta käytöstä.
Tämä edellyttää kenttähenkilökunnalta riittävää osaamista ja kykyä
nähdä eri toimenpiteiden tarpeellisuuden.
Olette varmasti joskus ihmetelleet viheriöille ilmestyneitä viiltoja ja
reikiä tai ”papanoita”. Niilläkin on
oma tärkeä kentänhoidollinen tarkoituksensa. Nurmikon leikkaus on

loppujen lopuksi pieni osa siitä työmäärästä, mikä kentänhoitoon uhrataan. Tärkeimpiä työvaiheita leikkauksen lisäksi ovat mm. ravinnetason
ylläpitäminen, pystyleikkuut, ilmastoinnit, kasvinsuojeluaineiden ruiskutukset, paikkokylvöt ja hiekoitukset
eli dressaukset. Jos teitä askarruttaa jokin kentällä tehdyn työn tarpeellisuus, niin nypätkää hiasta. Annan mielelläni lisätietoja tekemisistämme.
Talvesta luonnollisesti riippuu
kentän talvehtiminen ja näin ollen
kentän kunto keväällä. Toivotaan
yhdessä, että lumi sataisi jo jääty-

neeseen maahan, sillä se on kentän kannalta parasta. Kentän mahdollisuudet selviytyä talvesta heikkenevät, mikäli lumi sulaa välillä pois
ja sataa jälleen uudelleen. Tällöin
kertyy paksu jääpeite viheralueiden
päälle ja ruoho ei pysty hengittämään. Elämme siis jatkuvasti säiden
armoilla.
Eräs kollegani mietiskeli kerran
humoristisesti, millaista olisi tehdä
siistiä sisätyötä säiden armoilla. Tarina eteni näin: Tietokoneen näppäimistö olisi puoleen päivään saakka jäässä ja juuri kun se sulaisi, ehtisi joku edellesi ja näpyttelisi neljä

tuntia tetristä. Näppäimistön välit olisivat täynnä hiekkaa ja joutuisit huoltamaan sitä. Kun vihdoin pääsisit
tekemään töitäsi, ilmassa lentelisi
toimistotarvikkeita. Kumeja, kyniä ja
nitojia liitelisi aivan lähellesi ilman
varoitushuutoja.
Kaiken kaikkiaan olemme kuitenkin tyytyväisiä menneeseen kauteen.
Saimme kentän hyvään kuntoon sen
nuoresta iästä huolimatta. Jäämme
odottelemaan talven tuloa ja kevään
koittaessa ryntäilemme riemusta
pomppien kentälle ihan kuin varsat
kesälaitumelle konsanaan.

Kenttämestarilla on varhaiset
herätykset aamulla.
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