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Kenttätoimikunnan kenttäkierros 28.4.2021 klo 16.35 – 18.55 

Paikalla:  Pentti Hyttinen, pj 

 Heikki Karppanen 

 Petri Försti 

 Jarmo Kinnunen 

 Jouko Saavalainen 

 Harri Pippola 

 Tuomo Korhonen, sihteeri 

 Raimo Tölli 

Muistio 

 

Väylä 1:  Laho koivu kaadettava naisten avauspaikan kohdalta vasemmalta puolen kulkuväylää (ennen 
pelikauden alkua/Pentti) 

 Bunkkerin reunojen siistiminen ja lisää hiekkaa (talkooporukka + kenttähenkilökunta) 

Greenin eteen narut niin, että edusta pääsee kasvukuntoon kauden alussa 
(kenttähenkilökunta) 

Väylä 2: Bunkkerin reunojen siistiminen (talkooporukka) 

Greenin eteen narut niin, että edusta pääsee kasvukuntoon kauden alussa 
(kenttähenkilökunta) 

Väylien 2, 3 ja 6 väliselle alueelle jätetään ”sahara” eli leikkaamaton alue, joka ei haittaa 
pelaamista, mutta pienentää leikkaustarvetta. 

Väylä 3:  Bunkkerin reunat voi tarkistaa (talkooporukka) 

Väylä 4:   Punaisen lyöntipaikan uudistaminen ylös niin, että uusi ja vanha lyöntipaikka on 
käytettävissä eli pelaaja valitsee kummalta paikalta lyö. Uuden paikan tekeminen on multaa 
ja siirtonurmea + raput vaille valmis. Puheenjohtajan mielestä suurempi työ olisi jatkaa 
vanhaa lyöntipaikkaa, joka oli toisena vaihtoehtona.  Väylän ojantakaisen alueen 
oikeanpuoleisen metsän harvennus työn alla ja reunan punaisia paaluja siirretty 
reunemmaksi, jolloin 1. lyönnin alastulolle saatu lisää tilaa pituussuunnassa. Alueelle jäänee 
talkooporukalle risujen keräystä. Ojan reunaan verkko palloesteeksi pitemmälle matkalle 
kuin nykyinen ”putkieste” (kenttähenkilökunta/talkooporukka). Väylän oikeanreunan ja 
väylän välinen alueen raivaus pajupuskista ennen greeniä (talkooporukka). Greenin eteen 
narut niin, että edusta pääsee kaskukuntoon kauden alussa (kenttähenkilökunta). Bunkkerit 
täynnä vettä, samoin purossa vesi ylhäällä.  Käyttämätön katselutornin siirtoa mietittiin 
miesten valkoisen tee-paikan päähän, jolloin näkisi avauslyönnin alastulokohdan. Torni 
painava, joten tarvitsee ns. joukkovoimaa. 
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Väylä 5: Kulkuväylän korotus lyöntipaikoilta väylän alkuun, jotta liikkuminen kuivin jaloin onnistuu. 
Kangas ja sora hankittu, Pena levittää soraa kulkuväyläksi, kun pohja paljastuu veden alta ja 
kestää soran levityksen.  

Väylä 6:  Sivuvesiasteen paalut lähemmäksi ojaa (siirretty), bunkkerin reunat voi tarkistaa ja siistiä.  

Väylä 7: Väyläbunkkerin reunat (talkoot), ojan reunan raivaus pusikoista, samoin koko tien reuna 
(haasteellinen kivikkoisuuden ja kaltevuuden johdosta), notkon hiekkakohdan korjaus 
(täyttö), alapunkkerin reunat, yläbunkkerin täyttö kokonaan tai osittain jäi harkintaan.  

Väylä 8:  Lyöntipaikan jatkaminen (= väylän jatkaminen) harkinnassa, väylän reunojen raivaus ja 
bunkkereiden reunojen kunnostus.  

Väylä 9:  Väylän alusta vasemman reunan raivaus (näkyvyys 1. punaiselta tolpalta seuraavalle 
esteettömäksi), kentän puolella vasemmalla reunalla olevan koivun alaoksien karsinta.  

 

Yleisiä asioita: Raffit alkaa sammaloitua, joten ne tulisi ilmastoida. Aluksi esim. 3. ja 5. väylän välinen alue. 
Muuten ajan mahdollistaessa koko kentän raffit. Harri käytettävissä ajamaan konetta 
perehdyttämisen jälkeen.  

 Harri lupasi hankkia narua merkkaamiseen.  

 Klubin varaston katon korjaus (lumi painanut kattoa alaspäin). Yritetään korjata ja Harri 
lupasi tarjota 2x5 ” lankkua tukemiseen. Talkoilla yritetään korjailla niin, että pärjättäisiin 
kesän yli.  

 Paljon jäi talkooporukalle hommia, joten toivotaan hyviä kelejä ja aikaa niiden tekemiseen.  

 

  

 


