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Kauden tässä vaiheessa
Tämän lehden ilmestyessä kausi on jo hyvässä vaiheessa, kenttämme ovat olleet kauden alusta saakka huippukunnossa. Niillä on ollut ilo pelata ja niistä olemme ansaitusti saaneet kiitosta. Kenttämestarimme Ora joukkoineen ovat taas näyttäneet ammataitoaa. Iso kiitos heille.
Seuramme toiminta on ollut aktiivista, toimikunnat ovat tehneet retkiä ja kilpailullista menestystä on tullut. Nämä
ovat hienoja ja positiivisia asioita seuran tominnassa. Positiivisellä asenteella myös me kaikki pystymme parantamaan omaa peliämme ja nauttimaan eri asioista paremmin. Yritetään viljellä tätä asiaa enemmän, sillä voi olla
mielenkiintoisia seurauksia. Muistakaamme myös jakaa kenttiemme, palveluidemme ja henkilökunnan onnistumisia sosiaalisissa medioissa.
Iso ja positiivinen asia on meidän junioritoimintamme kasvu. Harjoituksissa käy tulevia golffareita yhä enemmän.
Pitkästä aikaa meillä on myös osanottajia esim. Pirkanmaan Junnutour:lla. Junioritoimikunnan “uusi” vetäjä
Jukka Nieminen on kehittänyt junioreillemme oman “kännykkäsovelluksen”. Erittäin mielenkiintoinen ja varmasti
muissakin seuroissa kiinnostusta herättävä sovellus.
Toivottavasti loppukauden kelit tulevat myös hellimään meitä. Pelikeleihin emme pysty vaikuttamaan, mutta
mehän olemme aina positiivisella mielellä eli pelataan aina kun pystytään kenttää kunnioittaen.
Hyvää loppukautta toivottaen
Harri Päivärinta
puheenjohtaja

Kädessäsi on jäsenlehti 1/2019.
Tiimimme aloitti heinäkuussa. Sitten on haalittu materiaalia, ideoitu, oikoluettu, hiottu, kirjoitettu, kuvattu, toimitettu taittoon jne. Kommentoi risuilla, ruusuilla, toiveilla
tai haaveilla – kuulemme mielellämme ajatuksianne.
Seuratoiminta on ollut aktiivista. Matkoja on järjestetty, junioritoimintaan on panostettu ja seniorit rikkovat
kierrosennätyksiä kisoissaan. Kentillämme on pelattu ja
kisattu jo ahkerasti. On ollut alueellisia ja valtakunnallisia
kisoja sekä omia kisojamme. SM -mitalejakin on tullut jo
paljon ja kausi jatkuu yhtä aktiivisena.
Hyviä lukuhetkiä
Infotiimi PaJa eli Paavo & Jaana Haapamäki
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Toimikunnat
2019

TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET

Aloittelijatoimikunta
Pj Harri Päivärinta
Jani Haukka, Emmi Lehtoviita ja
Tuomas Seppälä

Harri Päivärinta
Puheenjohtaja ja
kenttätoimikunta
044 505 3531
paivarinta.harri@luukku.com

Jorma Salovaara		
Sihteeri ja tiedotustoimikunta
050 404 0040
jormasalovaara@kolumbus.fi

Heikki Ahola
Varapuheenjohtaja ja
senioritoimikunta
0400 628 710
heikkioiva.ahola@gmail.com

Jukka Nieminen		
Junioritoimikunta
040 725 5685
niemine@gmail.com
			

Junioritoimikunta
Pj Jukka Nieminen
Tero Heikkilä, Erkki Honkanen,
Harri Päivärinta, Tuomas Tatti ja
Tuomas Seppälä
Kenttätoimikunta
Pj Harri Päivärinta
Jani Haukka, Mikko Seppänen,
Johanna Mäkelä ja Ora Paloheimo
Kilpailu-, sääntö- ja tasoitustoimikunta
Pj Jani Haukka
Emmi Lehtoviita, Petri Pelttari,
Tuomas Seppälä, Mikko Urrila ja
Johanna Mäkelä
Klubitoimikunta
Pj Irene Eino
Pertti Marila, Hannu Narvi,
Harri Päivärinta ja Johanna Mäkelä
Naistoimikunta
Pj Pia Segerman
Sara Asteljoki, Tea Mills, Helen
Pajuniemi-Vataja, Irina Valli, Teija Vilen
sekä ladykapteeni Emmi Lehtoviita

Irene Eino
Klubitoimikunta
0400 223 031
irene.eino@suomi24.fi

Pia Segerman
Naistoimikunta		
050 680 87
pia.segerman@op.fi

Senior- ja kuntogolftoimikunta
Pj Heikki Ahola
Juhani Hietanen, Jouni Irri, Keijo Laine,
Hannu Narvi ja Hannu Ronkainen
Tiedotustoimikunta
Pj Jorma Salovaara

Jani Haukka			
Kapteeni ja kilpailu-, sääntö- ja
tasoitustoimikunta
050 369 7638
haukka83@hotmail.com
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Golfkauden välitilinpäätös
Meneillään oleva golfkausi on ehtinyt noin puoliväliin, jolloin
on hyvä hetki katsoa niin eteen- kuin taaksepäin. Kenttäyhtiön ja myös useimpien harrastajien näkövinkkelistä katsottuna kaiken keskiössä ovat golfkentät. Meillä Lakesidessa
on syytä hymyyn, sillä tänäkin vuonna kenttämme ovat
olleet heti kauden alkumetreiltä lähtien loistavassa kunnossa. Oman kotiklubin olosuhteet saattavat välillä hämärtyä
pelaajan silmissä, mutta viimeistään muilla kentillä vieraillessa voi ilokseen todeta, että saamme nauttia erinomaisista olosuhteista jokaisella kotikentillä pelatulla kierroksella.
Kaksi hienoa kenttää ei ole itsestäänselvyys, joten iloitaan
pelaamisesta ja osallistutaan kukin omalla panoksellamme
hyvien olosuhteiden ylläpitämiseen. Kentillämme tänä kesänä vierailleet ovat lähes poikkeuksetta kiitelleet kenttiemme
kuntoa, joten muistetaanhan myös itse kertoa hienoista
pelimahdollisuuksistamme aina sopivan tilaisuuden tullen.

olleet ihanan aktiivisten senioreidemme maanantaipelit, joihin on parhaimmillaan osallistunut toistasataa pelaajaa. Joka
maanantai luvassa on pelillisiä onnistumisia ja harmittavaakin epäonnea, mutta ennen kaikkea ihailtavaa sosiaalista
yhdessäoloa, josta kannattaa ottaa mallia!

Lakesiden golfkausi on tuttuun tapaan täynnä monenlaista
ohjelmaa. Hienoja tapahtumia ja kilpailuja on vielä loppukaudellakin luvassa, joten olettehan aktiivisesti mukana.
Niitä järjestetään juuri teitä varten! Monessa tapahtumassa
ja myös kentällä on yhteistyökumppaneita, jotka haluavat
tarjota hyviä etuja Lakesidessa pelaaville. Yhteistyö on
aina kaksisuuntaista ja haluankin kannustaa teitä pitämään
silmät avoinna ja löytämään kumppaneiden palveluista
omanne.

Toivotan koko Lakeside Golfin henkilökunnan puolesta kaikille erinomaista pelikauden jatkoa. Osallistutaan, tehdään
yhdessä, viihdytään; se on sitä jo kuuluisaksi tullutta lakesidelaisuutta parhaimmillaan!

Meillä on hyvä maine klubina, jonne on mukava tulla. Siksi
kannustan kaikkia jatkossakin toiset huomioivaan golfkäytökseen. Otetaan yksin pelaavat huomioon, mennään
rohkeasti mukaan peliryhmiin ja toivotetaan peliryhmään
mukaan haluavat tervetulleiksi. Meillä on tällä kaudella ollut
ilo saada runsaasti uusia pelioikeutettuja, jotka ovat toivottavasti viihtyneet kentillämme ja tunteneet itsensä tervetulleeksi myös mukaan toimintaan. Pidetäänhän yhdessä huolta,
että Lakesideen on jatkossakin kiva tulla niin vierailemaan
kuin pidemmäksikin aikaa viihtymään.

Johanna Mäkelä
toimitusjohtaja

Yhdessä tekemisen meininki ja uusiin pelikavereihin tutustuminen ovat tämän lajin suola ja ne tekevät tästä lajista
niin hienon. Tämän kauden ilahduttavinta seurattavaa ovat

Emmi Lehtoviita		
Ladykapteeni
040 744 5197		
emmi.lehtoviita@gmail.com
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KAPTEENIN PALSTA

LADYKAPTEENIN PALSTA

Ajatuksia tästä kaudesta
Oikein hyvää golfkauden 2019 jatkoa minunkin puolestani! Golfkauden suurin uutuus on tietysti sääntöuudistus, jonka peliin
tuomia muutoksia kaikki ovat varmasti kierrostensa aikana jo
kokeneet. On esimerkiksi poistettu rangaistuksia asioista, jotka
tapahtuvat vahingossa, esimerkiksi pelaaja liikuttaa palloaan
etsiessään sitä, kaksoiskosketus palloon lyönnissä tai pallo
osuu pelaajaan itseensä. Muita uudistuksia on, että pallo
pudotetaan nyt polven korkeudelta ja irrallisia luonnonhaittoja
saa poistaa myös estealueella ja bunkkereissa. Suosittelen
lataamaan puhelimeen R&A:n englanninkielisen virallisen Rules
of Golf -sovelluksen Se on saatavilla ilmaiseksi iPhone-, iPadja Android-laitteisiin ja löytyy sovelluskaupasta hakusanoilla
’Rules of Golf 2019’. Perinteisiä painettuja suomenkielisiä
sääntökirjoja on myynnissä klubilla. Seura on jo järjestänyt ja
sääntökoulutusta, jossa Mikko Urrila käy läpi sääntöuudistuksia
ja vastaa kysymyksiin. Myös allekirjoittanutta voi kauden aikana
nykäistä hihasta sääntö- ja etikettiasioihin liittyen tai jättää
kysymyksensä toimistolle.
Golf on harrastettua tuntia kohti mitattuna yksi turvallisimmista harrastuksista ainakin fyysisellä tasolla mitattuna. Lisäksi
omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan sekä omaan että muiden
loukkaantumisriskiin. Ennen kierrosta on suositeltavaa venytellä
ja verrytellä - tässä on varmaan meillä kaikilla parantamisen

#muntapapelata
varaa. Venyttelyn ja lihashuollon tärkeys kasvaa iän mukana mistä myös allekirjoittanut on alkanut huomata orastavia
merkkejä. Kierroksen aikana tärkeintä on huolehtia ’Foren’
huutamisesta kuuluvalla äänellä aina kun on mahdollisuus, että
pallo suuntautuu toisia pelaajia kohti. Omilla reittivalinnoillaan
voi myös vähentää riskejä. Esimerkiksi Järvenrannan nelosväylää pelatessa suosittelen kulkemaan väylän oikeaa laitaa, sillä
kolmosen avauksia harhautuu melko usein nelosen karheikkoon
tai väylälle asti. Tiiausalueella ja muuallakin on syytä välttää
harmistuksissaan tehtyjä huitaisuja epäonnistuneen lyönnin
jälkeen, ettei maila vahingossa osu toiseen pelaajaan. Muiden
tulee varoa kulkemista pelaajan mailan heilahdusalueelta, kun
pelaajalla on maila kädessään. Muutamia vaarallisen näköisiä
tilanteita olen nähnyt, onneksi mitään ei ole kuitenkaan sattunut.
Viimeinen vinkki koskee sijoittumista pelaajan lyödessä palloa:
muistakaa soketin mahdollisuus, tästä minulla on omakohtaista
kokemusta.
Nähdään kentällä ja talkoissa, turvallista pelikauden jatkoa!
Jani Haukka
kapteeni

Tapoja pelata golfia on yhtä monta kuin meitä golffareita. Toiset
innostuvat kilpailusta, toisille tärkeintä pelaamisessa on laatuajan
viettäminen perheen kanssa tai ulkoilu raittiissa ilmassa. Yksi
tilastoi kaikki kierrokset, toinen ei laske lyöntejä, saati bogipisteitä. Se, että golfia voi harrastaa monella eri tavalla, on yksi lajin
suurimmista vahvuuksista – ja keino, jolla voimme houkutella uusia
harrastajia lajimme pariin.
Mun tapani pelata golfia vaihtelee tilanteen ja seuran mukaan. Kilpailen mieluusti ja peliäni usein parantaa se, että pelissä on jokin
panos. Parasta kilpailu on kavereiden ja perheen kanssa, mutta
aina se ei vaadi vastustajaa, monesti kilpailen kierroksella ihan vain
itseäni vastaan: omien tunteiden hallinnassa, tiukoista paikoista
suoriutumisessa ja itsensä voittamisessa on panosta kerrakseen.
Kisailugolfin vastapainoksi kaipaan välillä kuitenkin rauhallisia, lähes meditatiivisia aamurundeja, joissa fokus ei ole suorittamisessa
vaan luonnossa rentoutumisessa. Välillä taas hektiseen työpäivän
päätteeksi ei ole parempaa tapaa rentoutua, kuin pelata rennot 9
reikää kavereiden kesken keskittyen lähinnä kuulumisten vaihtamiseen.
Haasteen hakija. Näin minut luokittelee Golfliiton verkkosivuilla
oleva kysely, jossa voi testata sopiiko laji itselle. Kyselyn tarkoituksena on rikkoa ennakkoluuloja ja osoittaa, että golf sopii lajina

varsin monille – ja, että sitä voi harrastaa monilla eri tavoilla. Kun
esittelemme lajiamme potentiaalisille uusille harrastajille, meidän
olisikin hyvä pitää tämä mielessä. Usein nimittäin ne, kenelle olen
”myynyt” lajiamme, ovat yllättyneet harrastuksen monimuotoisuudesta ja joustavuudesta. ”Kyllä, voit ottaa koirasi mukaan kierrokselle”, ”ei, meillä ei ole kauluspakkoa” ja ”ei aina tarvitse pelata
koko neljän tunnin kierrosta” ovat muutamia tyypillisistä vastauksistani, kun minulta kysellään lajin sopivuudesta.
Meillä Lakesidessa upeat kaksi kenttäämme sekä hyväksyvä ja
kannustava ilmapiiri mahdollistavat golfin harrastamisen omalla,
itselleen sopivalla tavalla. Pidetään tästä kilpailuvaltistamme kiinni
ja kunnioitetaan toisiamme ja erilaisia tapojamme pelata golfia. Samalla haastan kaikkia kokeilemaan tällä kaudella jotain itselle uutta
tapaa pelata golfia: osallistumaan ensimmäistä kertaa kilpailuun,
kokeilemaan speedgolfia, pelaamaan tuntemattomien kanssa,
harjoittelemaan pron johdolla tai vaikka osallistumaan toimikuntien
järjestämään toimintaan.
Mukavaa ja omannäköistä kauden jatkoa kaikille!
Emmi Lehtoviita
ladykapteeni

ps. Osallistu Golfliiton Mun tapa pelata -kampanjaan
ja jaa somessa oma tapasi pelata golfia tunnisteella
#muntapelata.
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Elokuusta kauden
loppuun tapahtuu
- tule mukaan
osallistumaan ja
kisaamaan!
• Seuraottelut ja Pirkanmaan seniorimestaruuskilpailut 2019
• Senioreiden neliseuraottelu ti 20.8.2019

Lakeside Golf Järvenranta, neliseuraottelu GPi-LGV-NRG-TG

• Pirkanmaan Seniorimestaruuskilpailut
ke 4.9.2019

Golf Pirkkala, avoin kaikille pirkanmaalaisille seniorigolfareille
Muistahan myös seniorimaanantaikisat, jotka pelataan joka
maanantai aina 2.10.2019 saakka

Elokuu
01
01
04
11
11
15
17-18
17-18
25
29

Pirkanmaan Junnutour
Naisten torstai peli-ilta
Teknikum Trophy
Elisa Saunalahti Open
Pirkanmaan Ladycup viim. osakilpailu -Tammerissa
Naisten torstai peli-ilta
LGV Mestaruus 36r
LGV Mestaruus
Ilmoitta
Eloscramble
udu
m
estiksii
Naisten torstai peli-ilta
n!

Syyskuu
01
07
08
15
28
29

Golf Balata Open
Golfpassi Tour
Olutcramble(3 hlö)
Syysscramble
Naisten päätöskisa
Olutcramble(4 hlöä)

LOISTA JA HEHKU
MYÖS
VIHERIÖLLÄ!
Korkeatasoiset hoidot ja
ihonhoitotuotteet
Sinun ihosi parhaaksi.
Varaa aikasi
www.todayspa.fi.
Jäsenille hoidon
yhteydessä kotihoitotuote
-20%.

Lokakuu
06
12
13
20
27

Lokascramble
Kaksi mailaa ja putteri scramble
Kaksi mailaa ja putteri
Viinipullo Open
Talviaika Scramble(4hhöä)

Marraskuu		

16

Vuoden harmain päivä Open

ToDay Spa | Pellavantori 2
Tampere | www.todayspa.fi
p.040-1272080

Muuta kivaa:

Senioreiden syksyn pelireissu Tawast ja Aulanko
10.-11.9.2019
Lakesidelaisten teatteri-ilta 5.10.2019 Tampereen teatteri.

Merkkaa kalenteriin ja tule mukaan
viihtymään!
8
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M65 Aluetour Häme
Juhani Melartin
Juhani Melartin voitti osakilpailun Kanava Golfissa

M75 – Raimo Tuominen, Seppo Keskumäki ja Eljas Rantamäki
Naiset – Seija Mäntykorpi, Sinikka Rajakallio ja Marja-Leena
Pöyry

M70 Aluetour Häme
Hannu Narvi, Heimo Pöyry, Markku Peltonen, Hannu Saine,
Raimo Mikkonen
Hannu Narvi oli Tawast Golfin osakilpailussa kolmas

Pirkanmaan seurojen naisten reikäpeliottelusta hopeaa
Tänä vuonna kisa pelattiin Pirunpellossa 10.7.2019. Kolmen
joukkueen A-lohkossa pelasivat Lakeside Golfin, Nokia River
Golfin ja Tammer-Golfin kuuden pelaajan joukkueet. Lakesiden
joukkueen muodostivat Maria Ouni, Minna Kammonen, Teija Vilen, Irina Valli, Maija Halme sekä Emmi Lehtoviita. Joukkueemme
sijoittui River Golfin joukkueen voittaessa toiseksi.

Muut kisat
Seuramme jäseniä kiertää ahkerasti myös kisailemassa ympäri vuoden eri kiertueilla ja sarjoissa. Tänä
vuonna on jo ehditty pelata useita osakilpailuja ja
menestystäkin on tullut. Seuraavassa yhteenvetoa
kiertueista ja niillä pelanneista sekä menestyneistä
jäsenistämme (tilanne per 15.7.2019).

Talvigolfin SM-kisat Jämillä 16.-17.3.2019
Tasoituksellinen HCP
Naiset: Johanna Manninen hopeaa
Miehet: Jouvi Östring kultaa, Hannu Narvi hopeaa
Miehet seniorit: Markku Peltonen kultaa

SM-hopeaa midnaisille
Lakesiden midi-ikäisten naisten kaksihenkinen joukkue taisteli hienosti 17.6.2019 Nevaksessa järjestetyissä midien seurajoukkueiden
SM-kisoissa. Anu Alppi ja Emmi Lehtoviita voittivat SM-hopeaa.

M50 Haastajatour
Jaakko Malinen, Tapio Honkamaa, Hannu Ronkainen,
Alpo Mäntykorpi, Antti Kärki, Vesa Vilen
Lakeside Golfin osakilpailussa 16.6.2019 Tapio Honkamaa
voitti ja Jaakko Malinen sijoittui toiseksi

Seniorimme löivät Pirkanmaan Ryder Cup mestaruuden
28.5.2019
Oma seniorimme Hannu Narvi kehitteli seurojen välisen joukkuekisan,
joka pelattiin Tammer-Golfin kentällä. Eri-ikäisistä senioripelaajista
koostuva18-henkinen joukkue pelasi reikäpeliä.
1.Lakeside 2.Tammer 3.Nokia 4.Pirkkala
LGV:n joukkue:
M50 – Pekka Lindeman, Jaakko Malinen ja Hannu Ronkainen
M60 – Antti Kärki, Kari Lähdekorpi ja Juhani Melartin
M65 – Alpo Mäntykorpi, Raimo Mikkonen ja Samuli Rajakallio
M70 – Hannu Narvi, Hannu Saine ja Heimo Pöyry

Seniorit kisaavat ahkerasti ja Lakesidesta onkin edustajia
useilla eri toureilla. Menestystäkin on tämän kauden toureilla jo
saatu ja toivottavasti saadaan vielä lisää!
Finnish Senior Tour M50
Jaakko Malinen, Pekka Lindeman

Scramble SCR
Jouni Östring parina Jouni Marjeta TG kultaa, Jouni Irri ja Kari
Moisio hopeaa, Johanna Manninen ja Harri Käkelä pronssia

M60 Tour HCP
Alpo Mäntykorpi, Hannu Ronkainen, Pekka Lindeman,
Kari Lähdekorpi, Urpo Tapiola, Hannu Narvi, Antti Kärki
Lakeside Golfin osakilpailussa 15.6.2019 Alpo Mäntykorpi oli
kolmas

Scramble HCP
Jouni Östring parina Jouni Marjeta TG kultaa,
Jouni Irri ja Kari Moisio hopeaa

M60 Tour SCR
Alpo Mäntykorpi, Hannu Ronkainen, Pekka Lindeman,
Kari Lähdekorpi, Urpo Tapiola, Antti Kärki

Juniorit

M65 Tour HCP
Olavi Rajala, Hannu Narvi, Alpo Mäntykorpi, Juhana Melartin

Finnish Junior Tour 2019 – Pojat
Niko Salmi, 26.6.2019 Finnish International Junior Championship
hosted by Mikko Ilonen. Kilpailun tuloksissa kolmas, parhaana
suomalaisena Niko voitti 14-vuotiaiden SM-kultaa.
FJAR 2019 – Pojat
Niko Salmi
Junior Challenge Tour 2019 – Pojat
Niko Salmi, Miikka Honkanen, Oskari Knuutila
Future Tour: Länsi
Miikka Honkanen, Niini Knuutila, Oskari Knuutila, Jasmin Ranta-aho
Future Tour 2019 - Länsi - P16
Miikka Honkanen, Oskari Knuutila
Kankaisten Golfin osakilpailussa 09.07.2019 Miikka Honkanen oli
toinen
Future Tour 2019 - Länsi - T16
Jasmin Ranta-aho
Junior Challenge Tour 2019 - Pojat
Niko Salmi, Miikka Honkanen, Oskari Knuutila
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Seniorit

M65 Tour SCR
Alpo Mäntykorpi, Hannu Narvi, Olavi Rajala
Aurinko Golfin osakilpailussa 24.5.2019 Alpo Mäntykorpi oli
toinen
M70 Tour HCP
Markku Peltonen, Raimo Mikkonen, Alpo Mäntykorpi, Heimo
Pöyry, Matti Saresvirta, Hannu Saine
M70 Tour SCR
Alpo Mäntykorpi, Matti Saresvirta, Heimo Pöyry, Raimo Mikkonen, Markku Peltonen, Hannu Saine
N70 Tour
Pirjo Jussila

M60-joukkueelle SM-pronssia
Peuramaalla 13.-14.7.2019 pidetyissä senioreiden M60-sarjan
SM-lyöntipelimestaruuskisoissa Lakesidesta oli kisaamassa
joukkue Alpo Mäntykorpi, Pekka Lindeman ja Hannu Ronkainen.
Tuloksena tasavahvasta pelistä miehet palasivat kotiin pronssimitalien kanssa.
M55 EM-kisat 30.7.-3.8.2019
Tämän vuoden ESGA EM-kisat pelataan Ryder Cup -kenttänäkin tunnetulla Celtic Manorin kentällä Walesissa. Alkuvuoden
kotimaisen Tourin peliesitysten perusteella joukkueeseen valittiin
mukaan Lakesidesta Jaakko Malinen. Jaakko taistelee mestaruudesta cup-joukkueessa, jonka muut jäsenet ovat Juha
Sillman (MeG), Seppo Pakola (NG), Veijo Suomela (KG), Tapani
Järvinen (PGK) ja Seppo Hujanen (GP).

YHDESSÄOLOA, AIKAA
JA JÄRVEN TAIKAA
Hopealinjat on matkaoppaasi Suomen kauneimpiin järvimaisemiin
ja parhaisiin paikallisiin makuihin.
Hyppää parin tunnin järviristeilylle, löydä kiinnostavimmat kohteet Hämeenlinnan
ja Tampereen välisillä vesillä tai vietä ikimuistoinen kesäpäivä Viikinsaaressa.
Risteilyt 27.4. - 31.12.2019
Viikinsaaren laivaliikenne 28.5. - 18.8.2019
Risteilyt Laukon kartanoon 9.6. – 11.8.2019
Tampere - Visavuori - Hämeenlinna 25.6. – 6.8.2019
Laivat lähtevät Laukontorin satamasta Tampereelta.
Varmista paikkasi ja osta lippu ennakkoon netistä.

VIIKINSAARI
TARJOAMME LAKESIDE GOLFIN JÄSENILLE JA LEHDEN LUKIJOILLE
20% ALENNUKSEN M/S SILVER SKYN MUSIC & DINNER -RISTEILYISTÄ

M50 Aluetour Häme
Hannu Ronkainen, Harri Luoto

Etu verkkokaupasta koodilla LAKESIDE2019, voimassa risteilykaudella 2019.
Max. 2 lippua/ostaja. Ei voi yhdistää muihin kampanjoihin tai etuihin.

M60 Aluetour Häme
Jouni Irri, Hannu Pitkänen
Jouni Irri voitti osakilpailun Tawast Golfissa

Lisää
!
menestyjiä

Järjestämme ainutlaatuiset tilaisuudet ja tapahtumat myös yrityksille ja
ryhmille! Katso valmiit paketit verkkosivuilta tai pyydä tarjous myyntipalvelusta:
010 422 5699

myyntipalvelu@hopealinjat.fi

www.hopealinjat.fi www.viikinsaari.fi
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ALOITA GOLF
LAKESIDESSA!

WWW.LAKESIDEGOLF.FI/ALOITA-GOLF

TERVETULOA KOKEILEMAAN!

AVOIMET OVET

GOLFVARUSTEET

Juniori toiminta - Jukka

ALKEISKURSSI

TERVETULOA!
12
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Liittotuomari
Liittotuomarin titteli puolestaan vaatii kokeesta 88
pistettä, sekä läsnäolon neljässä kokoontumisessa
viimeisen kahden vuoden aikana, sekä kahdessa
kilpailussa toimimisen edellisen kauden aikana.
Suomessa on yhteensä 36 liittotuomaria – 11 avustavaa liittotuomaria, 16 liittotuomaria, sekä 9 kansainvälistä liittotuomaria.

Liittotuomarikokelas
Aluetuomari voi hakea liittotuomarikokelaaksi, mikäli edellisestä sääntökokeesta on saanut vähintään 85 pistettä.
Kokelaaksi hyväksytyt pääsevät puolestaan harjoittelemaan
tuomaritoimintaa tuomarikouluttajien valvovan silmän alla
avustaen kentän merkinnöissä ja olemalla tuomarin matkassa kilpailupäivinä, sekä toimimalla itse aputuomarina. Näitä
harjoitteluita tulisi olla vähintään 35 tuntia ja jokaisen päivän
jälkeen käydään ohjaajan kanssa keskustelu päivästä ja
arvioidaan toiminta. Kokelaana ei saisi olla pidempään, kuin
kaksi vuotta.
Kokelaalle uutuutena tulevat myös kolme kertaa vuodessa
järjestettävät liittotuomareiden tuomaritapaamiset. Tapaamiset ovat keväällä ennen kauden alkua, syksyllä kauden
päätyttyä ja kesällä lyöntipelin SM-kilpailuiden yhteydessä.
Näissä kokoontumisissa ei keskustella niinkään säännöistä,
vaan kaikesta muusta tuomaritoimintaan liittyvästä – kommunikointi pelaajien kanssa, aikatarkkailu, yhteistyö kilpailut
järjestävän seuran kanssa, tulevan kauden tapahtumat,
menneen kauden kertaus jne.

Seuratuomari
Seuratuomariksi pääsee suorittamalla yhden päivän mittaisen kurssin, joka on suunnattu seuratason kilpailujen
järjestäjille, kilpailutoimikunnan jäsenille sekä tuomaroinnista ja säännöistä kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan
sääntökirjan käyttämiseen ja tuomarina toimimiseen.
Päivän päätteeksi on sääntökoe heille, jotka siihen
haluavat osallistua. Kokeesta vähintään 55/100 pistettä
saamalla saa seuratuomaritittelin neljäksi vuodeksi.
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Kilpailumääräykset 2019

SUOMEN GOLFLIITON
TUOMARIPORTAAT

Suomen Golfliitto on rakentanut
tuomaritoimintaan selkeän
rakenteen, mitä pitkin säännöistä
tai tuomaritoiminnasta kiinnostuneet henkilöt voivat kehittää
osaamistaan ja kerätä kokemusta
ilman pelkoa siitä, että joutuisi niin
sanotusti hyppäämään suoraan
altaan syvään päähän.
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Ilmoittautuminen

Kansainvälinen
liittotuomari

Suomen Golfliiton tuomariportaiden ylimmällä
askelmalla ovat kansainväliset liittotuomarit. Tuolle
tasolle päästäkseen tulee kokeesta saada 90 pistettä, sekä kansainvälinen tuomarikoulutus TARS
(Tournament Administrators and Referees Seminar)
golfin synnyinseuduilla St. Andrewsissa, Skotlannissa. TARS:n suoritettuaan on mahdollisuus
toimia Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä
kilpailuissa, mitä kautta voivat ovet aueta myös
maailmalle.

Kilpailuihin ilmoittaudutaan suoraan caddiemasterille, puhelimitse,
Golfboxilla tai sähköpostilla. Ilmoittautumisessa tulee ilmoittaa nimi,
kotiseura ja jäsennumero. Kilpailija on itse vastuussa ilmoittautumisen
oikeellisuudesta.

Auton käyttö

Kilpailuun voi ilmoittautua aikaisintaan kaksi viikkoa ja viimeistään
kaksi päivää ennen kilpailupäivää klo 18 mennessä. Kilpailukutsun
ilmoittautumisaika on kuitenkin sitova, vaikka se poikkeaisi em.
ohjeesta. Osallistumisoikeus jäsenten välisiin kilpailuihin on Lakeside
Golfissa pelioikeuden omaavilla LGV:n jäsenillä. Seuran mestaruuskilpailuihin voivat osallistua vain LGV:tä kotiseuranaan pitävät jäsenet.

Etäisyysmittarin käyttö on sallittu avoimissa kilpailuissa. Vain etäisyyttä mittaavaa laitetta saa käyttää. Laitteessa ei voi olla muita mittausominaisuuksia. Mittarin käyttö ei saa hidastaa pelin etenemistä.

Avoimien kilpailujen ja liiton kilpailujen tasoitusraja ilmoitetaan kilpailukutsussa. Avoimiin kilpailuihin, joiden osanottajamäärä on rajoitettu,
pelaajat otetaan kilpailukutsussa ilmoitetulla tavalla joko ilmoittautumis- tai tasoitusjärjestyksessä.

Jälki-ilmoittautuminen

Kilpailuihin voidaan ottaa jälki-ilmoittautuneita, mikäli lähtölistassa on
tilaa. Jälki-ilmoittautuneilta peritään kilpailumaksun lisäksi 5 euron
jälki-ilmoittautumismaksu.

Avustava liittotuomari
Harjoitteluista hyväksytysti suoriutunut kokelas ylennetään avustavaksi liittotuomariksi, joka
on jo lähes täysiverinen liittotuomari. Avustava
liittotuomari ei tosin voi vielä toimia itsenäisesti
kilpailuissa, joissa pelataan Suomen mestaruuksista tai maailman amatöörirankingpisteistä (WAGR).
Muodolliset vaatimukset avustavalle liittotuomarille
ovat 85 pistettä sääntökokeesta, kahdessa kilpailussa toimiminen kahden edellisen kauden aikana
ja läsnäolo kolmessa kuudesta viimeisimmästä
tuomarikokoontumisista.

Osanoton peruuttaminen

Jos kilpailija peruuttaa osanottonsa ilmoittautumisajan päätyttyä,
hän on velvollinen maksamaan kilpailumaksun. Mikäli kilpailija ei voi
osallistua sairauden tai vastaavan hyväksyttävän syyn vuoksi ja hän
ilmoittaa tästä välittömästi syyn ilmettyä caddiemasterille, hänelle
voidaan myöntää vapautus kilpailumaksusta.

Kotiseura

Kotiseura on seura, joka pitää yllä pelaajan tasoitusta. Pelaajan
tulee olla maksanut seuran jäsenmaksu ja muut seuran edellyttämät
maksut kyseiseltä vuodelta. Pelaajalla voi vuoden aikana olla vain
yksi kotiseura. Pelaajan ollessa jäsenenä useammassa seurassa
hänen tulee valita yksi seuroista kotiseurakseen, joka täyttää edellä
mainitut edellytykset. Avoimissa kilpailuissa pelaaja voi edustaa vain
kotiseuraansa.

Säännöt

Aluetuomari
Aluetuomarikurssi on kaksipäiväinen koulutus, joka
antaa valmiudet toimia alueellisten kilpailuiden tuomarina, esim. junioreiden nykyisellä Challenge Tourilla. Kurssilla perehdytään sääntöihin yksityiskohtaisemmin ja aletaan avata tuomaritoiminnan muita
osa-alueita enemmän. Saamalla sääntökokeesta 72
pistettä tai enemmän oikein saa aluetuomarin tittelin
neljäksi vuodeksi. Lisäksi aluetuomarin tulee toimia
tuomarina kahdessa kilpailussa vuosittain, joista
toisen tulee olla muualla, kuin omalla kotikentällä.

Kilpailuissa noudatetaan Suomen Golfliiton sääntöjä, määräyksiä
ja suosituksia. Avoimissa tasoituksellisissa kilpailuissa ratkaistaan
tasatulos tasoituksen mukaan siten, että tasatulostilanteissa alempi
tarkka tasoitus voittaa.

Aktiivinen tasoitus (EGA-tasoitus)

Pelaajalla tulee olla ns. aktiivinen tasoitus, jotta hän voi kilpailuissa
ottaa vastaan palkintoja.

Ammattilaiset

Golfauton käyttö kilpailuissa on sallittu ainoastaan lääkärintodistuksella.

Etäisyysmittarin käyttö

Seuran mestaruuskilpailu ja osallistumisoikeus

LGV:n mestaruuskilpailuihin voi osallistua vain seuraa kotiseuranaan
pitävät pelaajat.

Kilpailumaksut

		
Avoin kilpailu
(jos kilpailukutsussa ei toisin ilmoiteta)
- NRG:n ja TG:n jäsenet
- Lakesiden pelioikeuden omaavat
- Oman osakkeensa pelioikeudella
pelaavat Lakesiden osakkaat
- Jälki-ilmoittautumismaksu

Aikuiset

Juniorit alle 21v.

50 €
45 €
20 €

25 €
25 €
10 €

18 €
+5 €

10 €

Edustuspelaajien kulukorvaukset kaudelle 2019

Seuraa kansallisissa kilpailuissa edustaville jäsenille laaditaan
henkilökohtaiset edustuspelaajasopimukset. Lähtökohtaisesti kukin
edustuspelaaja valitsee yhden kiertueen, jonka kilpailumaksut
korvataan edustussopimuksen mukaisesti. Kilpailutoimikunnalla on
oikeus myöntää lisäkorvauksia harkintansa mukaan menestykseen
perustuen.

Korvaukseen oikeuttavat kilpailut

FT, FT Haastajakiertue, FST ja Mid Tour sekä SM-tason lyöntipeli- ja
reikäpelikilpailut sekä muut kilpailut kilpailutoimikunnan harkinnan
mukaan.

Korvattavat kulut

Kilpailumaksut edustussopimuksen mukaisesti
Kilpailutoimikunnan harkinnan mukaan majoitus- ja ruokailukorvaus
laskun mukaan 25 €/vrk

Ilmoitusvelvollisuus

Pelaajan on ilmoitettava etukäteen Lakeside Golfin toimistoon osallistumisestaan em. kilpailuihin.

Korvauksien maksaminen

Korvaukset maksetaan jälkikäteen matkalaskuja vastaan, jotka toimitetaan Lakeside Golfin toimistoon seuran rahastonhoitajalle.

Suosituksena on, että ammattilaiset osallistuvat seuran järjestämissä
kilpailuissa vain tasoituksettomaan sarjaan. Ammattilaisille voidaan
kuitenkin ylläpitää epävirallista seuratasoitusta, joka vastaa heidän
todellista tasoitustaan ja jolla he voivat osallistua seuran järjestämiin
tasoituksellisiin henkilökohtaisiin kilpailuihin.
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Viime kauden matkoja on kiva muistella Laineen Keijon kanssa
seuraavasti:
Yksi seniorikauden monista kohokohdista, ehkä se kaikkien mieleenpainuvin oli Baltia Tour toukokuun lopussa. Sanoisin ja sanonkin,
jotta siitä ei reissu sitten paljoa parane. Onnikalla mentiin ja tavarat
kulkivat siellä hyvin mukana kaiken aikaa. Bussissa kuultiin jokunen
uusikin vitsi ja ne vanhathan olemme jo numeroineet, enää ei tarvitse
sanoa kuin pelkkä numero, niin jo naurattaa. Laivalla hyvin nukutun
yön jälkeen ajeltiin Estonian Golfin klubille, jossa pelattiin ensimmäinen peli ja kisa. Olihan se kenttä ihan hyvä – kunto vaan ei ollut ihan
meidän Pirua vastaava, mutta klubi oli komea ja virvokkeitakin oli.
Hyvä oli reissun alku täällä!
Siitä sitten matka jatkui Pärnuun ja seuraavan päivä peli oli White
Beachin kentällä. Sielläkin oli uusi klubirakennus ja keli oiva. Kevään
ääniä oli kenttä täysi – sammakoilla oli jonkin sortin suvunjatkamistoiminta meneillään kentän lukuisissa vesiesteissä. Kolme bussilastia
suomalaisia paikalla niin kovin oli kotoisa olo.

Kyllä, kyllä, kotimatkalla poikkesimme siinä isossa myymälässä siinä
rajalla. Siinä, jossa lajitelma on kovin nestepainotteinen, mutta sillä
segmentillä runsas.
Syksyllä taas piti päästä tien päälle ja reissuun. Kohde oli vanha tuttu
Nordcenter nykyisessä Raaseporissa, vanhassa Pohjan kunnassa.
Nyt pelattiin siellä molemmat kentät ja niillä oli kyllä vaikeusasteessa eroa! Tämä Fream, olihan se melkoinen kokemus, ylös ja alas,
korkeuseroa oli ihan riittämiin, mutta läpi päästiin! Kortteeripaikkana meillä oli Mustion Linna. Meillä oli siellä tasokasta illallisseuraa,
muuan Björn Wahlroos eli leikkisästi Nalle oli myös tuonut fasaaninmetsästysporukkansa samaan paikkaan illalliselle. Mustat isot autot
ja kuljettajat odottivat ulkona, mutta emme olleet yhtään kateellisia,
olihan meilläkin oma auto ja kuski. Ja meidän onnikka oli vielä heidän
autojaan isompi, ja oma kuski Jussi!
Matkailu avartaa ja no niin no, onhan se mukavaa kun vielä pärjääkin.
Mutta ihan tärkeää on se, että saa olla mukana ja on hauskaa!

Ulkomailla kun ollaan, niin yksi maahan ei riitä. Matka Latviaan ja
Riikaan ei ollut kovin pitkä – rajan huomasi siitä, että oli viinakauppoja
kahta puolen tietä. Se oli jo Latviaa, halvan virvokkeen maata! Riikassa sitten pelasimme Ozo Golfin kahdesti. Itse pidän siitä kentästä
kovasti. On vettä, mäntymetsääkin ja muutenkin mielenkiintoiset ja
vaihtelevat väylät. Riikassa ei sitten vaan pelattu, vaan oli niin kutsuttua yllätysohjelmaakin. Ajelimme isoilla limusiineilla Daugava-joelle ja
siellä laivaan. Jokiristeilyllä ei ruoka loppunut eikä kyllä juomakaan!
Se kuuluisa Riga Palsam on kovin riittoisa juoma tosin, minullakin
on vielä puolet juomatta siitä pikkupullosta, jonka laivan tietokisassa
voitin. Sitä makua ei voi kuvailla, se pitää todeta!
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Lakesiden seniorit ovat viime vuosina
kunnostautuneet oivina reissaajina.
Jo perinteeksi ovat muodostuneet niin
keväiset matkat Baltiaan kuin yhden yön
kotimaan reissut aina loppukesällä.

16

17

Lakeside Golf Vammala ry jäsenlehti 1 | 2019

Ensikokemus Järvenrannassa ei ollut ruusuinen

Golfharrastukseni alkoi kesällä 2008 alkeiskurssilla ja Green Card
-kokeella Pirkkalassa. Ensimmäisen vuoden pelasin etäjäsenenä,
mutta seuraavana vuonna liityin jäseneksi Nokialle ja harrastus pääsi
toden teolla vauhtiin.
Kierrettyämme Nokian kenttiä kolme vuotta kaipasimme kavereiden
kanssa vaihtelua ja päädyimme Lakesideen. Täytyy tosin myöntää,
että ensimmäinen vierailu Järvenrantaan ei tehnyt minuun kovin
suurta vaikutusta. Nokian kentille hyvin sopinut ”vahva draw” ei
istunutkaan Järvenrannan etuysille ja sainkin ostaa klubilta lisää
palloja takaysiä varten kotoa tuomieni pallojen päädyttyä uimaan tai
ulos kentältä. Pirunpelto puolestaan teki kauneudellaan heti lähtemättömän vaikutuksen. Nyt on mittarissa kahdeksisen vuotta golfia
Pirkanmaan parhailla kentillä ja kenttien vaihtelevuus pitää mielenkiintoa yhä yllä.

Mistä sai alkunsa innostus säännöistä?

Opettelin golfin sääntöjä jotenkuten alkuvuosina pelaillessa ja osasinkin ne klubipelaajaksi suhteellisen hyvin. Näin jälkikäteen ajateltuna
oli seassa silti paljon klubilla kuultuja ”sääntöjä” ja väärinkäsityksiä.
Herätys sääntöjen kunnolliseen osaamiseen syntyi aikoinaan erittäin
kosteissa olosuhteissa pelatun Balata Openin jälkeen. Olisin rankkasateen keskellä todennäköisesti pelannut itseni palkinnoille, mikäli
olisin perehtynyt kilpailumääräyksiin sekä ollut tietoinen muutamasta
muusta säännöstä. Asia jäi harmittamaan ja tuumin, ettei niin tulisi
käymään uudestaan.

Tuomaritoiminta tuttua jo tenniksen puolelta

Keväällä 2016 päädyin Arto Teittisen Varalan urheiluopistolla
vetämälle seuratuomarikurssille. Tuomaritoimintaan olin eksynyt jo
nuorempana tenniksen parissa. Toimin linjatuomarina ATP Challenger
-kilpailuissa Pyynikillä ja Espoossa järjestetyissä WTA:n kilpailuissa.
Arton viihdyttävä esitystyyli ja hyvin mennyt sääntökoe kasvattivat
kiinnostustani sääntöjä kohtaan. Keväällä 2017 sääntöjen opiskelu
jatkui kaksipäiväisellä aluetuomarikurssilla Peuramaa Golfissa.

Tunnetko
MIKKO URRILAN
tarinaa?
Golf Pirkkala ja Nokia River Golf ovat tuttuja Mikolle, mutta Lakesideen hän on nyt juurtunut.
Tästä innokkaasta golffarista on hyvää vauhtia kasvamassa jäsen Suomen golftuomariston huipulle.
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Kesällä 2017 sain hieman esimakua vakavammin otettavasta tuomaritoiminnasta ollessani avustamassa ja oppimassa Tammer-Golfissa silloisen Finnair Junior Tourin osakilpailussa. Syksyllä päädyin
pikakomennuksella Lakesidessa pidettyyn Future Liigan finaalin
tuomariksi, vaikka moinen pesti ei aluetuomarille kuuluisikaan. Liekö
molemmissa kilpailuissa kilpailunjohtajana toiminut Teemu Toivonen
ollut sen verran tyytyväinen näkemäänsä, sillä sain samaisena syksynä sähköpostiini kutsun liittotuomaripäiville. Ilman sen erityisempää
ilmoitusta oli minut ilmeisestikin ylennetty liittotuomarikokelaaksi.
Tuohon asti olin käynyt kursseilla lähinnä oppiakseni ymmärtämään
sääntöjä paremmin ja siinä ohessa kantaakseni korteni kekoon seuran vapaaehtoistyöhön tuomarin roolissa.

Liittotuomarikokelaan askeleita

Liittotuomarikokelaana tilanne muuttui ja olin harjoittelemassa
tuomaritoimintaa NRG Openissa Teittisen, JP Salakarin ja Asko
Arkkolan seurassa. Syksyn kohokohta oli lyöntipelin SM-kilpailuissa
Aura Golfissa toimia kävelevänä tuomarina yhdelle peliryhmälle. Paitsi
että tilanne oli uusi minulle, oli se uusi myös ryhmässä pelanneille.
Ryhmien mukana käveleviä tuomareita on yleensä vain isoimmissa
ammattilaiskilpailuissa.
Ammattilaisten kisoista parhaiten mieleen jääneitä muistoja ovat
olleet pelaajien arvostus tuomareita ja vapaaehtoistyöntekijöitä
kohtaan. Vastaanotto liittotuomariporukkaan on ollut varsin lämmin
ja on ollut hauskaa toimia osana kohdalleni osuneita hyviä kisaorga-

nisaatiota ja tuomariryhmiä. Tuokin tosin vaatii erikseen opettelua ja
kokemusta, on nimittäin eri asia toimia itsenäisesti tuomarina kuin
osana isompaa ryhmää.
Viime kauden tuomaroinneista kerätty kokemus ja osaaminen vaikuttivat riittäviltä liiton näkökulmasta ja täksi kaudeksi sain ylennyksen
avustavaksi liittotuomariksi. Vaikka tuomaritoiminnasta on tullut
vakavampi harrastus, se on kuitenkin yhä vain harrastus, mikä auttaa
ymmärtämään koko lajia hieman paremmin. Ajatuksenani ei ole kiertää monia kilpailuja tulevien kausien aikana vaan haluan aikaa myös
omalle pelaamiselle. Toisaalta tähän asti olen edennyt lähes puolivahingossa, joten mistäs sitä tietää minne ura vielä johtaa? Liitostakin
on työnnetty hyvää vauhtia ylöspäin tuomariportailla.

Mitä kaikkea tuomarilta vaaditaan?

Sääntöjen osaaminen on perusedellytys tuomarille. Sääntötilanteiden
ratkaisu kilpailun aikana on kuitenkin vain viitisen prosenttia tuomarin
todellisista tehtävistä kilpailun ollessa käynnissä. Loput 95 prosenttia

Jatkuu!
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Paikallissäännöt
1. Mittamerkit kentällä

Etäisyyttä osoittavat 100, 150 ja 200 metrin mittapaalut ovat liikuteltavia haittoja, vapautuminen Säännön 15.2 mukaisesti.

2. Epänormaalit kenttäolosuhteet:

a) Asfaltilla, soralla, tai muulla kiviaineksella päällystetyt polut ja tiet
b) Sinisin paaluin, valkoisella tai sinisellä maalilla rajatut alueet.
Kun valkoisella tai sinisellä maalilla rajattu, kunnostettava alue
yhdistyy päällystettyyn polkuun tai tiehen, ne ovat samaa
epänormaalia kenttäolosuhdetta
c) Yleisellä pelialueella olevat, sepelillä tai hiekalla päällystetyt
pintasalaojat
d) Etäisyyttä osoittavien 100, 150 ja 200 metrin mittapaalujen
maansisäiset tukirakenteet
e) Siirtonurmialueet
f) Syvät, veden aiheuttamat valumaurat hiekkaesteissä
g) Muurahaiskeot, tai pelaajan valinnan mukaan vaihtoehtoisesti
irrallisia luonnonhaittoja (vapautuminen Säännön 15.1 mukaisesti)
h) Eläinten jätökset, tai pelaajan valinnan mukaan vaihtoehtoisesti
irrallisia luonnonhaittoja (vapautuminen Säännön 15.1 mukaisesti)
Vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti.

on aikatarkkailua, ajankäytöllisesti haasteellisten ryhmien ja pelaajien
kannustamista sekä saattamista eteenpäin.
Kilpailuissa haasteellisimmat sääntötilanteet syntyvät silloin, kun
pelaajat keskenään ratkaisevat tilanteen ja jatkavat peliään kunnes
huomaavat, että toimivat väärin tai tullessaan vain varmistelevat menettelivätkö he oikein. Valitettavan usein pelaajat eivät ole toimineet
oikein, mutta tuolloin tilannetta on jo kuitenkin liian myöhäistä korjata.
Tehtäväksi jää laskea rangaistuslyöntien määrä tai pohtia pitääkö
kilpailija sulkea kilpailusta.
Minulle usein vastaan tullut tapaus on tilanne, missä pelaaja on
olettanut alkuperäisen pallon kadonneen estealueelle, jatkaa peliään
sen mukaisesti ja vasta tuon jälkeen onkin alkuperäinen pallo löytynyt
estealueen ulkopuolelta. Tuomarin tehtäväksi jääkin selvittää oliko
pelaajilla tietoa tai käytännön varmuutta siitä, että pallo olisi ollut
estealueella (vaikka pallo myöhemmin löytyisikin sen ulkopuolelta) eli
oliko alkuperäinen vapautuminen kuitenkaan sääntöjen mukainen ja
mistä peliä tulisi jatkaa.
Suurin osa sääntökysymyksistä on kuitenkin hyvin yksinkertaisia:
saako jostakin rakenteesta tai paikasta vapautuksen, minne vapautus olisi tai mitä vaihtoehtoja pelaajalla on pelaamattomassa paikassa. Ammattilaiset ovat hyvin tarkkoja näistä asioista ja tarvittaessa
lähintä täydellisen vapautuksen paikkaa etsitään mittanauhan avulla.
Myös palloja etsittäessä ammattilaiset monesti varmistavat, että
minulla on kello käynnissä etsintäajan mittaamiseksi.

Tuomarin pitkä kisapäivä

Kuten todettua, sääntöjen osaaminen on pieni osa tuomaritoimintaa
ja pelaajien kentälläoloaika on vain osa tuomarin kilpailuja varten
tekemästä työstä. Startterin lähettäessä ensimmäisen ryhmän matkaan on tuomari katsastanut kentän, tarkistanut tiimerkkien paikat,
lipunpaikat, sekä kentän muuten. Useampipäiväisessä kilpailussa
työt eivät lopu viimeisen pelaajan palauttaessa tuloskorttinsa, vaan
päivän päätteeksi on vielä katsottava seuraavan päivän lippujen paikat. Isommassa kilpailussa tämä tarkoittaa sitä, että työpäivä kentällä
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alkaa aamulla vähintään tuntia ennen kilpailun starttia, eli monesti
seitsemältä ja loppuu illalla kahdeksan jälkeen. Kilpailuviikolla ei siis
suurempia vapaa-ajan ongelmia ole.
Kilpailua edeltävinä päivinä tuomarit ja kilpailutoimikunta laativat
kilpailun paikallissäännöt ja kilpailumääräykset. Tuomari tarkistaa
paalutukset ja muut merkinnät kentällä, merkitsee kunnostettavat
alueet, päättää lipunpaikat ensimmäiselle kierrokselle ym. Vaikka
näistä asioista keskustellaan tuomaritapaamisissa ei niitä voi oppia
kuin tekemällä ja kokemuksen kautta. Monimutkaiset tai haastavat
sääntötilanteet ovat herkästi kentän huonon valmistelun syytä ja
huonoista lipunpaikoista tulee varmasti palautetta pelaajilta - sääolosuhteiden muuttuessa hyvä lipunpaikka voi muuttua huonoksi yhden
päivän aikana.
Mutta tuomareita onkin kahta lajia - niitä jotka ovat tehneet virheitä ja
niitä, jotka eivät ole vielä tehneet virheitä.
Pitkistä työpäivistä ja välillä saatavasta varsin suorastakin palautteesta huolimatta tuovat tuomarin tehtävät kuitenkin mukavaa vaihtelua
golfkauteen. Huomattavasti parempien pelaajien tekemisen seuraamisesta lähietäisyydeltä voi jäädä myös mietittävää omaan pelaamiseen.
Mikäli golfin sääntöjen parempi tunteminen kiinnostaa niin suosittelen
ehdottomasti seuratuomarikurssille ilmoittautumista ensi keväänä.
Mikäli haluat kuulla säännöistä tai tuomaroinnista lisää niin tule nykäisemään hihasta, jätä kysymys toimistolle tai esitä kysymys Lakesiden
Facebook -ryhmässä!

3. Kentän oleelliset osat

a) Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake. Yksittäiset hakkeen
palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa
Säännön 15.1 mukaisesti.
b) Pirunpelto-kentän väylän 12 estealuetta reunustava tukipaalutus

4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mikäli yleisellä pelialueella kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään
kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta
pudottamalla alkuperäinen tai muu pallo seuraavasti:
- Vertailupiste: Lähin täydellisen vapautuksen antava piste
yleisellä pelialueella
- Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Yksi mailanmitta,
mutta seuraavin rajoituksin:
- Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
		 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste
		 • Täytyy olla yleisellä pelialueella
		 • Kiinteän haitan vaikutuksesta pelilinjalla tulee vapautua täysin
Poikkeus – Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

5. Kentän sisäiset ulkorajat

Järvenranta-kentän väylien 17 ja 18 välinen ulkoraja ei ole voimassa
väylää 17 pelattaessa. Väylää 17 pelattaessa ulkorajan merkit ovat
kiinteitä haittoja, vapautuminen Säännön 16.1 mukaisesti.

6. Pudottamisalueet – Järvenrannan väylä 5 ja
Pirunpellon väylä 12

7. Kielletyt pelialueet:

a) Sinivalkoisin paaluin merkityt alueet, vapautuminen Säännön 16.1
mukaisesti
b) Pirunpellot Pirunpelto-kentän väylillä 10 ja 13
Pirunpellolla väylän 10 alussa ja väylän 13 viheriön oikealla puolella
olevat, vihrein paaluin rajatut alueet, ns. pirunpellot ovat kiellettyjä
pelialueita. Näiltä alueilta pelaaminen ja pallon hakeminen on ehdottomasti kielletty. Alueen raja määräytyy paalujen ulkoreunan mukaan.
Alueilta tulee vapautua, mikäli pallo on näillä alueilla tai niissä oleva
kasvusto tai eloton aines haittaa pelaajan aiotun lyöntiasennon aluetta tai aiotun svingin vaatimaa tilaa.
Alueista vapaudutaan pudottamalla pallo rangaistuksetta pudottamisalueelle (väylämittaan leikatut alueet pirunpeltojen välittömässä
läheisyydessä, ellei ole tarkemmin rajattu valkoisella maalilla). Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.
Poikkeus: Vapautumista ei sallita, jos (a) pelaaja ei ilmeisesti voi pelata palloaan jonkin muun syyn kuin tässä säännössä mainitun kielletyn
pelialueen vaikutuksen vuoksi tai (b) kielletyn pelialueen vaikutus
syntyisi ainoastaan epätarkoituksenmukaisen lyöntiasennon, svingin
tai pelisuunnan vuoksi.

8. Vapautuminen punaisen estealueen
vastakkaiselle puolelle, Järvenranta 14

Pelaajan pallon ollessa Järvenranta-kentän väylän 14 vasemmalla
laidalla olevalla punaisella estealueella tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on kyseisellä estealueella, vaikka sitä ei ole
löydetty, on pelaajan mahdollista
a) vapautua estealuesääntöjen mukaisesti (Sääntö 17.1), tai
b) ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona pudottaa alkuperäisen
tai muun pallon estealueen vastakkaiselle puolelle yhden lyönnin
rangaistuksella seuraavasti:
- Vertailupiste: Arvioitu piste vastakkaisella puolella estealuetta, joka
on yhtä kaukana reiästä kuin piste, mistä alkuperäisen pallon
arvioitiin viimeksi ylittäneen estealueen rajan.
- Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: Kaksi mailanmittaa, mutta seuraavin rajoituksin:
- Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
		 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
		 • Voi olla millä tahansa kentän alueella paitsi samalla este			 alueella, mutta
		 • Jos useampi kuin yksi kentän alue on yhden mailanmitan
			 päässä vertailupisteestä, täytyy pallon pysähtyä vapautu			 misalueelle sille kentän alueelle, jota pallo ensimmäisenä
			 kosketti vapautumisalueelle pudotettaessa.

RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä
Paikallissäännön 7 vakava rike: Pelistä sulkeminen

Jos pallo on estealueella tai tiedetään tai on käytännössä varmaa,
että pallo, jota ei ole löydetty on estealueella Järvenrannan väylällä 5
tai Pirunpellon väylällä 12, voi pelaaja
a) vapautua estealuesääntöjen mukaisesti (Sääntö 17.1) tai
b) vaihtoehtoisesti pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella
merkitylle pudottamisalueelle. Pudottamisalue on vapautumisalue
Säännön 14.3 mukaisesti.
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AARNI

Wooden Watches

SUURMUSIKAALI VIHDOIN SUOMESSA

Vega - Pähkinäpuu
189,90€

Vega - Saarni
189,90€

Tutustu upeisiin puiisiin
Aarni rannekelloihin.
Mallit alkaen 149,90€.

OHJAUS
GEORG MALVIUS
Kantaesitys 13.–14.9.2019

MUSIIKKI
ALAN MENKEN

LAULUJEN SANAT
STEPHEN SCHWARTZ

KÄSIKIRJOITUS
PETER PARNELL

LEEA

KLEMOLA

KLAUS

KLEMOLA

Tampereen teatteri – mainos
Hopealinjat – mainos– 1/3
mainos Solarigo

WILLIAM GOLDMAN – Stephen King
Ohjaus
SAMULI
REUNANEN

ARKTISET
LEIKIT
Ohjaus
LEEA

OHJAUS

KLEMOLA

ANTTI MIKKOLA
Ensi-ilta 3.10.2019
Frenckell-näyttämö
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Ensi-ilta 1.11.2019
Frenckell-näyttämö

www.tampereenteatteri.fi

p. 010 346 2500

Kantaesitys 4.9.2019
Frenckell-näyttämö

SOL ARIGO
AURINKOVOIMAA YRITYKSILLE
Ei sido omia pääomia ja toimitus avaimet käteen –periaatteella

www.solarigo.fi

| 040 543 2327
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Myyntipäällikkö
palveluksessanne
Lakeside Golfin palveluksessa on myyntipäällikkö Kristiina Vanha-Majamaa, jonka tehtävänä
on pitää huolta erityisesti yritysasiakkaista.
Kristiina on mielellään käytettävissä kaikissa golfasioissa, mutta erityisesti häneen voi ottaa
yhteyttä, kun omalla työpaikallanne tai harrastusyhteisöissä suunnitellaan golftapahtumia,
työhyvinvointipäiviä tai mietitään erilaisia vaihtoehtoja näkyvyydelle.
Räätälöimme mielellämme juuri teidän tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden, joustavuus ja
asiakkaan kuunteleminen ovat meidän vahvuuksiamme!
Kristiina Vanha-Majamaa
myyntipäällikkö
kristiina.vanha-majamaa@lakesidegolf.fi, 040 768 3268

Klubiravintola palvelee!
Kartanoravintola

Idyllisessä vuonna 2014 täysin remontoidussa kartanossa tarjoillaan
päivittäin lounasta toukokuusta syyskuuhun.
Buffetlounas on tarjolla klo 11 -16. Runsas salaattipöytä, kastikkeet,
maittavat leivät ja päivittäin vaihtuvat keitto ja pääruokavaihtoehto
eivät jätä sinua nälkäiseksi.
Tämän edullisen lounaan hinta on arkisin 9,50 € ja viikonloppuisin
12,00 €. Osakkeenomistajat saavat näistä hinnoista euron alennuksen. Maksaa voit myös Lounas- ja Smartum Lounassetelillä, Ticket
Lounas- ja Smartum Lounaskorteilla.
Kartanoravintolan terassi aukeaa Järvenrannan kentälle. Lounaan
ohessa voit tarkkailla joko kuudennen väylän viheriön peliä tai seitsemännen väylän avausta istumapaikastasi riippuen.

Kun Kartanoravintolan lounasaika on ohi, tarjolla on klubitalon iltalistalta purtavaa. Listasta löytyvät mm. kanakori, erilaisia salaatteja ja
burgereita. Maista ja ihastu!

Bufferi

Pirunpellon pelaajia sekä harjoitusalueen käyttäjiä palvelee Bufferi,
joka on auki kesäkaudella päivittäin ja syksyllä viikonloppuisin klo
10-18. Muina aikoina jatketaan edellisilllä kausilla testattua golfautojen käyttöä eli hiljaisempina ajankohtina Bufferilta pääsee golfautoilla
näppärästi käymään klubitalon Bistrossa välipalalla.

Sinä, tuttavasi tai sukulaisesi voitte lounastamisen lisäksi viettää
kartanoravintolassa myös juhlianne. Ravintola tarjoaa tilat jopa 80
hengelle ja ravintolalla on A-oikeudet.
Mikäli tarvitset juhlapaikkaa – kysythän tarjousta myös Kartanoravintolastamme!

Bistro

DRAIVIA
asuntokauppaan!

Kätevästi klubirakennuksessa sijaitsee kahvilamme. Kahvila aukeaa
viimeistään samaan aikaan kuin caddiemasterin toimisto, joten voit
vaivatta hankkia juomat ja eväät golfkierrokselle mukaasi.
Järvenrannan kentän yhdeksäs reikä tulee kahvilan luokse ja siinä on
golffareille 10 min tankkaustauko. Pieni hengähdystauko kahvikupposen tai jonkun muun kaipaamasi evään ohessa, jolloin voit ihailla
seitsemännen väylän avauksia, kauniita maisemia tai laskeskella,
miten ensimmäiset yhdeksän reikää on mennyt.

KLUBIRAVINTOLA
Lounas arkisin
noutopöydästä

Tunnuksella LAKESIDE
-3024% välityspalkkiosta

Ville Heinonen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
044 237 9787
ville.heinonen@huom.fi

7€

(norm. 9,50€)

Nimi
Lounastarjous on voimassa arkisin 30.8.2019 asti.
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MAINOS

MAINOS

KIPU EI KUULU KENTÄLLE

Unohtumattomia
elämyksiä tuntureilla
ja Tenojokilaaksossa

Keskiyön aurinko

Golfkierroksella tulee helposti käveltyä yli 10 kilometriä, ja siihen lajin tehokkuus liikuntamuotona pitkälti
perustuukin. Jos kävely tuntuu kivuliaalta jo ensimmäisen reiän aikana, liikunnallisen hyödyn lisäksi menetetään myös iso osa pelin luonteesta ja viehätyksestä. Golfkärryyn turvautumiselle on kuitenkin olemassa
vaihtoehto, jonka toimitusjohtaja Jukka Lylykorpi valitsi. Kun nivelrikko alkoi haitata hänen peliään, hän
meni tekonivelleikkaukseen Coxaan.

L

ylykorven elämä on ollut aina erittäin
liikunnallista. Tyypilliseen viikkoon sisältyy yksi tai kaksi golfkierrosta sekä
tennisvuoroja ja kuntosalikäyntejä. Urheilun
harrastaminen muuttui kuitenkin vaikeaksi,
kun lonkkakivut alkoivat vaivata. Golfkierroksella kaverit huomauttivat Lylykorven selvästi ontuvan.
”Itse en ollut ontumista huomannut. Se oli
tullut pikkuhiljaa. Sitten olin vain alkanut
ottaa särkylääkettä ja ajaa kierrosta autolla”,
Lylykorpi kertoo.

”Kokemus tuo varmuutta”

Takaisin entiseen elämään

48-vuotias Lylykorpi ei ollut valmis menettämään aktiivista elämänotettaan ja halusi pystyä golfaamaan ilman kipua. Siksi leikkausvaihtoehtoon päädyttiin yhdessä Tekonivelsairaala Coxan ortopedin kanssa.

Lylykorpi teki ensimmäisiä lenkkejä uudella
lonkallaan jo leikkauspäivän iltana. Kahden
viikon päästä hän käveli sujuvasti. Hän lisäsi
liikuntaa pikkuhiljaa, ja pari kuukautta leikkauksen jälkeen hän sai viimein kauan odottamansa luvan harrastaa liikuntaa normaalisti. Kipulääkkeet hän oli jättänyt pois lähes
kokonaan jo viikkoja sitten.

Hoitopaikan valinta ei ollut vaikea: ”Annoin
mielelläni lonkkaoperaationi sellaisen lääkärin
käsiin, joka on keskittynyt nimenomaan tekonivelleikkauksiin ja joka on tehnyt satoja vastaavia leikkauksia. Kokemus tuo varmuutta.”

”Sovimme ortopedin kanssa jälkitarkastuksessa, että jätetään kolmiloikkaamiset ja
lentopallon pelaamiset muille, mutta muuten saa touhuta ihan mitä vain”, Lylykorpi
kertoo tyytyväisenä.
Nyt hän odottaa innolla golfkauden alkua ja
viheriölle palaamista – tällä kertaa ilman kipua.

UTSJOKI

Ohjelmapalvelut ja opastetut retket

Lumoava luonto

Revontulet ja kaamos
www.auroraholidays.net

contact@auroraholidays.net | +358 40 762 5005

WWW.HUOMTOIMITILAT.FI

Coxassa jokainen
työntekijä tietää
mitä on tekemässä.
– Jukka Lylykorpi, 48

Haittaako kipu sinunkin peliäsi?
Testaa Coxan sivuilla voisiko tekonivelleikkaus sopia sinulle! Löydät
sieltä myös Lylykorven koko tarinan
videoina. www.coxa.fi
Coxa – Tekonivelkirurgian koti.
Elämänilo asuu täällä.

Niveltie 4, Tampere | 03 3117 8023 | www.coxa.fi

Ari Sointu
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Golffarin kentänhoitoa

LAKESIDE GOLFIN
OSAKKUUS KANNATTAA!

PELIKAUSIMAKSU
KAUDELLA 2019 ON 625 €.
PELIKAUSIMAKSU
SISÄLTÄÄ SEKÄ AIKUISEN
ETTÄ SAMAAN
TALOUTEEN KUULUVAN
JUNIORIN PELIOIKEUDEN
AINA 25-VUOTIAAKSI
SAAKKA.
OSAKKAILLE ON TARJOLLA
PALJON ERILAISIA ETUJA
NIIN LAKESIDESSA
KUIN KLUBIN
ULKOPUOLELLAKIN.

C-SARJAN OSAKE
1 AIK + 1 JUN
PELIOIKEUS
MYYNTIHINTA
1000 €
OSAKKEEN VOI MAKSAA MYÖS
OSAMAKSUNA.
OTA YHTEYTTÄ,
KERRON MIELELLÄNI LISÄÄ!
JOHANNA MÄKELÄ
040 5963 123
johanna.makela@lakesidegolf.fi

Hyväkuntoinen kenttä helpottaa peliä ja lisää
pelinautintoa. Kentän kuntoon voi jokainen golffari
osaltaan vaikuttaa jo omalla pelikierroksellaan.

Miten siis sinä ja minä…

Paikkaa omat lyöntijälkesi väylillä.
Lyöt hienon onnistuneen tai sitten epäonnistuneen lyönnin, josta
joko divotti lentää tai muuten väylän ruoho vaurioituu. Ota aikaa,
hae divotti ja aseta se lyöntijälkeen sekä painele jalalla. Jos ruoho
on vaurioitunut niin, ettei sitä voi kokonaisena istuttaa takaisin,
painele ruohon reunat mahdollisimman hyvin tasaiseksi, jotta
siihen ei jää ikävää monttua.
Alastulojälkien korjaus on kunnia-asia.
Viheriöosuma tekee jäljen viheriöön, siispä taskussa olevalle greenihaarukalle on hommia. Ja jos vielä huomaat tuoreen alastulojäljen, jota ei ole korjattu - tartu toimeen ja korjaa se.
Lipulla vai ilman?
Uudet säännöt mahdollistavat pallon pelaamisen reikään niin, ettei
lippua nosteta pois. Nostettaessa pallo reiästä lippu paikallaan
reunat ovat suuressa vaarassa rikkoutua. Vaaraa voit vähentää
puttaamalla viimeisen putin ilman lippua tai ottamalla lipun pois
ennen pallon tai pallojen nostoa reiästä.
Siisti kenttä
Yllä olevat toimenpiteet tehdään siis alueella, jossa normaalisti
pyritään pelaamaan. Myös muilla alueilla voimme helposti lisätä
kentän siisteyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä on bunkkerien kunnollinen haravoiminen ja haravan jättäminen asiallisesti bunkkeriin,
sillä mikään ei harmita niin paljon, kuin että lyötyäsi bunkkeriin
huomaat pallon makaavan syvällä jonkun edeltävän pelaajan
jalanjäljessä. Hoidetaan yhdessä omalta osaltamme kenttiemme
kuntoa.
Vie mennessäs, tuo tullessas
Kentän yleinen siisteys lisää myös pelinautintoa. Golfkierros on
pitkäkestoinen urheilusuoritus, joka vaatii myös tankkausta. Eli

on järkevää ottaa kierrokselle mukaan juotavaa ja syötävääkin.
Tankkauksen jälkeen heittäkää mukananne kierrokselle viemät
pullot, tölkit ja roskat pois niiden oikeaan sijoituspaikkaan tai jos ei
sellaista juuri sillä kohdalla ole, niin välisijoituspaikka löytyy varmasti bägistä.
Tupakoitsijat, teille on caddiemasterilta saatavilla pikku purkki,
johon voitte kätevästi laittaa tupakan tumpit kierroksen aikana.

Kanna kortesi kokoon / Talkoissa on voimaa

Pirunpelto ja Järvenranta ovat olleet koko kauden loistavassa
kunnossa, nauttikaamme niistä - ihania pelejä! Kenttien mainiosta
kunnosta olemme kuulleet vieraspelaajilta kiitosta pelikierroksiemme aikana ja toki sen itsekin pelatessamme todenneet. Kenttien
hyvä kunto vaatii ammattitaitosta kenttien hoitoa ja riittävästi
koneita ja käsiä.
Talkoiden merkeissä kenttiämme on siivottu jo kahdesti kesäkuussa. Väylien reunat puhdistuivat käden käänteessä, siitä iso kiitos
kaikille osallistujille! Loppukauden aikana pidetään vielä talkoita,
joihin kaikki ovat tervetulleita. Muistakaa, että 40 talkoolaista tekee
neljän tunnin aikana yhteensä 160 tuntia töitä eli yhden henkilön
melkoisen pitkän työrupeaman.
Ilmoittautuminen talkoisiin on tarpeellinen, jotta kenttämestari voi
mitoittaa tehtävät oikein ja näin saadaan maksimaalinen hyöty
joukkovoimastamme. Myös ravintolan täytyy varautua talkooväen
ruokkimiseen. Joten ilmoittauduthan talkoisiin pyydetyn aikataulun
mukaisesti!

Tervetuloa viettämään mukavaa aikaa talkoiden
merkeissä! Kaikki yhdessä kenttien puolesta :)
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Vinkkejä kilpailuihin

”Säännöt ovat ystäviäsi, paitsi jos et tunne niitä.” Näin
tuomarin näkökulmasta tietenkin aina toivoisi, että pelaajilla olisi hyvä ymmärrys säännöistä ja pelaajien toisilleen
välittämät, tuulesta temmatut tai 40 vuotta vanhat säännöt
saataisiin karsittua pois kentiltä. Mutta vähäisemmälläkin
sääntöosaamisella pääsee pitkälle. Tässä muutama yleinen
havainto, joilla pelaajat pääsisivät jo pitkälle:

TÄYSIN UUSI RAV4 HYBRID
RATKAISEVAA VAHVUUTTA.

Uudessa RAV4 Hybrid -mallissa yhdistyvät uuden aikakauden 218 hv:n
hybridivoima ja luokkansa paras polttoainetaloudellisuus. TNGA-alusta
rakenne takaa vakaan ajoelämyksen sekä reilusti tilaa. Ison auton
turvallisuuden täydentää kattava Toyota Safety Sense -varustelu vakiona.

ENSIESITTELYSSÄ JA KOEAJETTAVISSA NYT MEILLÄ.
Malli
Uusi RAV4 2.5 Hybrid Active
Uusi RAV4 2.5 Hybrid Style
Uusi RAV4 2.5 Hybrid AWD-i Active

Autoverollinen
kokonaishinta
39 737,13 €
44 021,79 €
44 353,01 €

Toimituskulut
600 €
600 €
600 €

Kokonaishinta
toim.kuluineen
40 337,13 €
44 621,79 €
44 953,01 €

WLTP CO2päästöt*
126 g/km
129 g/km
128 g/km

WLTP EU-yhd.
kulutus*
5,6 l/100 km
5,7 l/100 km
5,7 l/100 km

Vapaa autoetu/
Käyttöetu
770/605 €/kk
830/665 €/kk
840/675 €/kk

2. Lue kilpailuiden kilpailumääräykset ja paikallissäännöt.

Takuu 3 vuotta/100 000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta, hybridijärjestelmän takuu 5 vuotta/100 000 km.
Toyota Hybridiakkuturva 10 vuotta/350 000 km. *Uuden RAV4-malliston CO2-päästöt 126-131 g/km ja yhdistetty kulutus 5,6–5,8 l/100 km.

Toyota Tammer-Auto
Hatanpään valtatie 38
33900 Tampere
puhelin (03) 2440 111
huolto (03) 2440 3500

Automyynti:
Pikahuolto:
Korjaamo:
Varaosat:

ark. 9:00 – 18:00
ark. 7:15 – 17:00
ark. 7:15 – 17:00
ark. 8:00 – 17:00

www.toyotatammerauto.fi

la 10 – 14
la 10 – 14
la suljettu
la 10 – 14

Elovainio, Elotie 6 (huolto ja varaosat)
33470 Ylöjärvi
puhelin (03) 2440 3600
ark. 7:15 – 17:00 la suljettu

ENSIESITTELYSSÄ NYT MEILLÄ

TÄYSIN UUSI LEXUS UX
LEXUS SELF-CHARGING HYBRID
Kokonaan uudelle alustalle ja jousitusrakenteelle valmistettu uusi UX tarjoaa matalan painopisteen ja ketterän ajokokemuksen. UX crossoveria liikuttaa Lexuksen uusi itselataava
hybridijärjestelmä, joko etuvetoisena tai nelivetoisena. Vakiona on Lexus Safety System+, joka
sisältää Pre-Collision-järjestelmän jalankulkijan tunnistuksella, kaistavahdin kaistanseuraustoiminnolla, automaattiset kaukovalot sekä mukautuvan vakionopeussäätimen.
Lue lisää mallista: lexus.fi

UX 250h alk. 41 024,27 €
(sis. toimituskulut 600 €)
LEXUS EASY kk-erä 398 €

LEXUS TAMPERE
Hatanpään valtatie 38, Tampere
03 2440 111
Avoinna ma–pe 9–18, la 10–14
www.lexustampere.fi
UX 250h CO2 120 - 137 g/km, EU-yhd. kulutus 5,3 - 6,0 l/100 km. Arvot perustuvat WLTP-mittaustapaan. Kuvan auto erikoisvarustein.
ESIMERKKILASKELMA: LEXUS UX 250h Comfort 41 024,27 € (sis. toimituskulut 600 €). LEXUS EASY Kk-erä 398 €. Rahoitusaika
48 kk. Kilometrit 60 tkm. Käsiraha 20 % ( 8 204,85 €). Suurempi viimeinen osamaksuerä/taattu hyvityshinta 17 732 €. Korko 2,95 %.
Käsittelymaksu 9 €/kk. Perustamiskustannus 180 €. Todellinen vuosikorko 3,62 %. Luototettava määrä 32 999,42 €. Luoton ja kustannusten
yhteismäärä 32 999,42 € + 3 619,56 € = 36 618,98 €. Edellyttää hyväksytyn luottopäätöksen ja kaskovakuutuksen. Luoton myöntäjä
Toyota Finance Finland Oy, Korpivaarantie 1, Vantaa.

1. Opettele vapautumisvaihtoehdot (estealue, pelaamaton paikka)
niin, että muistat ne pelatessasi, jolloin voit keskittyä parhaan
ratkaisun valintaan. Aina ei kannata pudottaa palloa estealueen
rajalle karheikkoon ja vieläpä esteeseen kallellaan olevalle
alueelle, jos selkäsi takana, kymmenen metriä lippulinjassa
taaksepäin voi olla väylä ja tasainen lyöntialusta.
Haastavissa tilanteissa kannattaa myös miettiä tarkkaan, saako
pallon pelaamalla varmasti parempaan paikkaan, kuin
kantamalla sen yhden lyönnin rangaistuksella pois pusikosta tai
esteestä?

@ToyotaTammerAuto
@toyota_tammerauto
@Toyota Tammer-Auto

3. Ymmärrä kilpailuiden kilpailumääräykset ja paikallissäännöt.
Tarkoituksellisesti toistin itseäni, mutta paikallissäännöt
vaihtelevat paljon kenttäkohtaisesti ja kentän sisälläkin tietyillä
väylillä. Myös kentällä normaalisti voimassaolevat paikallissäännöt voivat olla erilaiset eri kilpailuissa. Kaikista turhinta
on harjoitella kilpailua varten, matkustaa paikanpäälle, maksaa
kilpailumaksu ja tulla suljetuksi kilpailusta, koska ei viitsinyt
käyttää paria minuuttia paikallissääntöjen lukemiseen.
4. Mikäli syntyy tilanne, jossa et ole varma miten toimia, tarkista
vielä kilpailun paikallissäännöt, älä kuuntele kanssakilpailijoiden
”tietoa” asiasta. Mikäli vastausta ei niistä löydy, soita tuomarille
tai seuran toimistolle. Älkää ratkaisko asiaa ryhmänne kesken
huutoäänestyksellä tai arvaamalla.
5. Viimeisenä vaihtoehtona on pelata kahta palloa, Sääntö
20.1c(3). Ennen kuin lyöt yhtäkään palloa epäselvässä
tilanteessa, kerro muille kilpailijoille pelaavasi kahta palloa ja
kumman pallon tuloksen haluat jäävän voimaan, mikäli

kyseistä palloa on pelattu sääntöjen mukaisesti. Muista myös
pelata molemmat pallot reikään asti. Kilpailun jälkeen kerrot
tilanteesta kilpailutoimikunnalle ja he tekevät ratkaisun siitä,
mikä tulos jää voimaan.
6. Tieto tai käytännön varmuus. Mikäli pallo, jota ei löydetä, on
kadonnut esimerkiksi estealueen lähettyville, muistakaa kysyä
itseltänne rehellisesti, että ”voiko pallo olla missään muualla,
kuin esteessä” ennen kuin jatkatte peliä estesääntöjen
mukaisesti. Golfin sääntöjen mukaan 95% todennäköisyys
riittää tietoon tai käytännön varmuuteen. Pelkkä pallon
lentäminen estettä kohti ei ole tae siitä, että pallo sinne päätyisi.
Estealueen lähettyvillä olevat puut, kivikot, pitkä heinä ja
karheikko ym. vaikuttavat tähän päätöksentekoon. Esimerkiksi
Järvenrannan väylän 14 ojan lähettyville tai Pirunpellon väylän
12 viheriön oikealle puolelle, mutta veden yli kantaneista
lyönneistä voi olla hyvin vaikea sanoa, ovatko pallot estealueilla
vai niiden ulkopuolella, yleisellä pelialueella. Näissä tilanteissa
pallon tulisi melkeinpä löytyä, jotta voitaisiin todeta pallon
päätyneen estealueelle ja peliä jatkaa kyseisten sääntöjen
mukaisesti. Muuten tulisi palata edellisen lyönnin paikalle tai
riskinä on väärästä paikasta pelaamisen vakava rike ja pelistä
sulkeminen lyöntipelikilpailuissa. Pistebogeyssä pääsee sentään
helpommalla, vain kyseisen väylätuloksen nollautumisella.
7. Älä koske omaan pelissä olevaan palloosi merkitsemättä sen
paikkaa. Nykyiset säännöt eivät enää vaadi kutsumaan kanssa
pelaajaa todistajaksi, jos haluat nostaa pallosi tunnistettavaksi.
Älä silti mene nostamaan palloa tunnistamista varten ilman,
että ensin merkitsisit pallon paikan. Tuo on monelle erittäin
syvälle juurtunut tapa ja myös nopein keino lisätä tulokseen
yksi lyönti, jos tuomari tai muu valveutunut pelaaja sattuu
olemaan lähettyvillä.
8. Vähintä mitä voi tehdä: varmistakaa aina, että olette
pelaamassa omaa palloanne ja tehkää asian varmistaminen
mahdollisimman helpoksi merkitsemällä pallot ennen niillä
pelaamista! Paitsi että saatte itse parin lyönnin rangaistuksen
väärän pallon pelaamisesta, saatatte samalla passittaa toisen,
viattoman kilpailijan palaamaan takaisin tiille lyömään kolmatta
lyöntiään.

Easy-tiit ja kenttien uudet pelitasoitukset
Junioreiden Future Tour tuli keväällä kilpailemaan Järvenranta-kentälle. Kilpailua varten lyötiin lukkoon suunnitelmat Easy-kentästä. Olette varmaan huomanneet nämä oranssilla maalilla merkityt
tiit kentän etuysillä. Tuomaksen johdolla juniorit ovat näiltä tiiltä
pelanneet ja keränneet onnistumisen kokemuksia. He ovat putanneet
birdiejä ja jopa ”eageleitä” on jahdattu putteri kourassa seiskaväylällä.
Huono puoli kentällä on paikoitellen näiden tiiausalueiden sijainnit.
Joillakin väylillä ei vain ole tasaisia alueita, jonne saisi hyvän tiiausalueen, joten muutamat tiipaikat ovat valitettavasti hieman haastavasti
rinnetonteilla.
Punaisilta tiiltä Järvenrannan pituus on 4618 metriä ja Easy-tiiltä kentällä on mittaa 3575 metriä. Varsinaiset Course Rating ja Slope -arvot
kentälle uusitaan kauden aikana, jolloin Easy-tiin lisäksi myös molemmat kentät, Järvenranta ja Pirunpelto, reitataan uusiksi. Samalla Järvenrantaa lyhennetään punaisilta pysyvästi. Väylillä 1, 4, 13, 15 ja 18
punaiset tiit siirtyvät etummaisiin tiibokseihin. Täten kenttä lyhenee

162 metriä ja tulee toivottavasti mielekkäämmäksi pelata ja toisaalta
kilpailuihin reilummaksi, kun pelitasoituksetkin muuttuvat vastaamaan
kentän mittaa. Tähän asti tämä tuleva muutos on näkynyt väylän 15
etummaisen tiiboksin tiellä olleen puun katoamisena maisemasta.
Pirunpeltoon ei kenttänä tule muutoksia, mutta toivottavasti uudet
Course Rating ja Slope -arvot kuvastaisivat kentän haastavuutta paremmin. Tasoitusta laskevien kierrosten pelaaminen Pirunpellolla on
ollut tähän asti todella haastavaa, eikä pallon pitäminen väylällä tule
helpottumaan yhtään matemaattisten kaavojen arvoja muuttamalla,
mutta muutama lisälyönti pelitasoitukseen voisi tarjota enemmän
onnistumisen kokemuksia ja parempaa mieltä kierroksen jälkeen
nettotulosta ja bogipisteitä laskiessa. Easy-tiille uudet arvot tulevat
voimaan välittömästi, mutta muutoin muutokset otetaan käyttöön
ensi vuonna.
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Seuraavassa
numerossa mm.
Maajoukkue kuulumisia
Ammattimaista kentänhoitoa

